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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se stal minulostí. Můžeme rekapitulovat a hodnotit. S novými
cíli a plány hledíme do roku nového.
Než vás seznámím s plány radnice
na letošní rok, dovolte mi se ohlédnout za rokem uplynulým. Podařilo
se zrealizovat prakticky vše, co bylo
plánováno vzhledem k rozpočtu města,
tak i vzhledem k dlouhodobému plánu
investic. Podařilo se opět získat i finanční prostředky z různých dotačních
titulů. Celkem bylo proinvestováno téměř 21 mil. korun. I v dalších letech,
pokud to finanční kondice města dovolí, se budeme věnovat dalšímu rozvoji
našeho města a místních částí.
/pokračování na straně 3/

Dejte si pozor na zpřísnění
vodovodního zákona

Máte vlastní bezodtokovou jímku neboli žumpu? Dejte si pozor na zpřísnění vodovodního zákona.
tenského zákona. Ten, kdo provede odZákon, který změnil zákon č. 254/2001
voz, je povinen tomu, kdo akumuluje odSb., o vodách (vodní zákon) a zákon č.
padní vody v bezodtokové jímce, vydat
388/1991 Sb., o Státním fondu životního
doklad, ze kterého bude patrno jméno
prostředí ČR (aktuální znění je účinné
toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezod začátku roku 2019), stanovuje v § 38
odtokové jímce, lokalizace jímky, množodst. 8 povinnost těm, kdo akumulují odství odvezených odpadních vod, datum
padní vody v bezodtokové jímce, zajišťovat
odvozu, název osoby, která odpadní vodu
jejich zneškodňování odvozem na čistírnu
odvezla, a název čistírny odpadních vod,
odpadních vod a na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního
na které budou odpadní vody zneškodněprostředí předložit doklady o odvozu odny. V případě, že domácnost nebude mít
padních vod za období posledních dvou
zákonem požadované doklady, může jí
být uložena pokuta ve výši od 20 až
kalendářních let. Odvoz může provádět
pouze provozovatel čistírny odpadních
do 100 tisíc korun.
vod nebo osoba oprávněná podle živnos/Dokončení na straně 5/

Adventní koncerty v podání místního sboru Stojmír-Bendl mají vždy krásnou, sváteční atmosféru. (Foto R. Stránský)
www.dolni-bousov.cz
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Nejvýznamnější investice, opravy a údržba za rok 2019 (s DPH):

/dokončení ze strany 1/

Rozpočet na rok 2020
Nyní bych vás seznámil s plány na rok 2020. Zastupitelstvo
města schválilo dne 9. 12. 2019 na svém zasedání rozpočet na rok
2020 jako schodkový. Město bude hospodařit s příjmy v celkové
výši 60.440.000 Kč a s celkovými výdaji ve výši 63.440.000 Kč.
Na investiční akce je vyčleněno více jak 26 mil. korun. Největší položkou na straně výdajů budou investice do oprav a modernizací
místních komunikací a chodníků.

Betlém na náměstí autoři doplnili o figury dětí a ovcí

Pánové Suchánek a Mejzlík na besedě v DPS

Adventní věnec na náměstí měl své 4 svíčky

Manželé Nechanští vystavili své betlémy a andělíčky

22. Mikulášská nadílka na náměstí T.G.M. měla opět hojnou návštěvnost.
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Modernizace sídliště – I. etapa

4.245.976,-

Oprava chodníku v ulici V Lipkách a podél železniční trati

1.716.323,-

Modernizace veřejného osvětlení II. etapa

2.355.249,855.811,-

Oprava místních komunikací v Horním Bousově

2.530.534,-

Nové oplocení v areálu vodojemu Horní Bousov

451.000,-

Oprava křížku v Horním Bousově

135.500,-

Výměna střešní krytiny a oprava fasády budovy
školy v obci Bechov

957.110,-

Oprava oplocení v areálu čerpací stanice Střehom

472.556,-

Rekonstrukce hřbitovní zdi ve Vlčím Poli

Investice a opravy v ZŠ
K dalším významným investicím bude patřit vybudování jazykových učeben v podkroví základní školy. Na tento projekt získalo
město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů. Zbylé náklady pokryje město z vlastního rozpočtu. Stavba bude zahájena v průběhu ledna a bude dokončena do konce června 2020. Stavbu bude
provádět firma Miroslav Hochman z Hrádku nad Nisou, která
předložila nejvýhodnější nabídku ve výši 3.870.790 Kč s DPH.
V návaznosti na stavební práce bude pokračovat vybavení obou
učeben IT technikou a nábytkem. Odhadované náklady činí 1 mil.
korun. Dále se připravuje modernizace osvětlení ve sportovní hale,
které proběhne o letních prázdninách. Staré sodíkové osvětlení
bude nahrazeno úsporným LED osvětlením. A poslední velká investice, která proběhne v prostorách školy je nákup nového zařízení na vaření do školní kuchyně. Odhadovaná investice je 1 mil.
korun. Nákupem zařízení dojde k zefektivnění přípravy obědů
pro žáky školy, k úspoře času, energií a namáhavé práce personálu kuchyně.

(Foto vše R. Stránský)

3.555.535,-

Nové vozidlo pro JSDH Dolní Bousov

Plán akcí na rok 2020
Plánované akce ve městě: dokončení modernizace sídliště
na Příhoně, nová místní komunikace pro rodinné domy v lokalitě
na Zahrádkách, nový chodník a odstavné plochy v ulici Lhotecká,
nový chodník podél krajské komunikace v ulici Tovární, oprava
lávky pro pěší přes Klenici naproti domu s pečovatelskou službou.
Nezapomeneme ani na místní části. Ve Vlčím Poli je plánovaná
oprava místní komunikace k bytovce, v Horním Bousově je plánovaná oprava místní komunikace a chodníku od bývalé nemovitosti pana Bobka. V této místní části se dále pokračuje s přípravou
podkladů pro územní a stavební povolení pro nové chodníky podél krajské komunikace. Pokud by se nám povedlo získat stavební
povolení během roku, požádá město v závěru letošního roku o dotaci na tento projekt.

Další investice
Další investicí bude III. etapa opravy hřbitovní zdi na hřbitově
v našem městě. Tentokrát se opraví část zdi směrem k železniční
trati. Po realizaci této části bude zbývat opravit zeď směrem k Bakovce.
Na podzimní část roku je naplánována realizace 3. naučné stezky okolím Dolního Bousova. Trasa by měla začínat na vlakovém
nádraží a pokračovat kolem sběrného dvora přes Slavičí háj – rybník Zvolínek – Rachvala – Zahrádky – rybník Podlesník – rybník Pískovák a zpět na vlakové nádraží. Na stezce bude umístěno
celkem osm naučných tabulí s hrou pro školáky a hracími prvky

Dokončení místní komunikace ulice Javorová

1.933.439,-

Nová vstupní vrata na hřbitov a oprava křížku
ve Vlčím Poli

154.400,-

Oprava přístupové cesty na hřbitov ve Vlčím Poli

111.576,-

Zpevnění plochy u autobusové zastávky ve Vlčím
Poli

317.985,-

Oprava střechy márnice na hřbitově v Dolním
Bousově

242.142,-

Rozšíření jídelny v ZŠ, opravy a údržba v ZŠ, MŠ
a sportovní hale

294.301,-

Dům s pečovatelskou službou – opravy a údržba

168.538,-

Dotace spolkům na činnost

322.000,-

Kulturní akce města (Ples města, Dětský karneval, Čarodějnice, Dětský den, Bousovské slavnosti, Mikuláš, Posezení s osobnostmi v DPS pro seniory atd.)

870.969,-

Nejdůležitější náklady a výnosy
Aby město mohlo fungovat, musí každoročně vydat nemalé finanční prostředky na provoz a údržbu majetku ve vlastnictví
města. Zde je přehled toho nejdůležitějšího:
Náklady na provoz sběrného dvora

1.007.718,-

Náklady na provoz kompostárny

456.841,-

Náklady na veřejnou zeleň (včetně mezd pracovníků)

2.371.794,-

Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ včetně
energií

2.881.100,-

Náklady na svoz komunálních a separovaných odpadů

2.115.665,-

Náklady na vodné + opravy a údržba

provozní

2.160.820,-

investiční

887.621,-

Náklady na údržbu, opravy, čištění kanalizace, li2.228.568,kvidace kalů z ČOV
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Příjem z prodeje pozemků

2.474.719,-

Příjem za vodné a stočné

5.088.962,Ročník 56 - číslo 1/2020
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pro malé děti. V rámci otevření stezky je
plánovaná také výsadba ovocných stromů
podél střední části trasy budoucí stezky.

dokumentaci na nové veřejné osvětlení
v obci Střehom. Další projekty se připravují a budeme o nich informovat během
roku.

Kulturní akce
I na rok 2020 je naplánováno několik
větších kulturních akcí v našem městě. Vedle již tradičních akcí jako je ples města,
dětský karneval, čarodějnice, dětský den,
bousovské slavnosti, Mikuláš, posezení
s osobnostmi v domě s pečovatelskou službou bude letos město pořádat akci k 75.
výročí ukončení 2. světové války. Akce
se bude konat v květnu na náměstí a v lokalitě v Břízkách. Na programu se pečlivě pracuje a přesný datum konání bude
upřesněn.
Vodní hospodářství, splašková kanalizace – strategie pro další období
Město jako vlastník vodovodu a kanalizace plánuje pravidelně investice do modernizace a údržby. Na letošní rok je naplánovaná oprava budovy čerpací stanice
ve Střehomi, ve které je umístěn stávající
vodní zdroj pro zásobování občanů pitnou vodou. Tato budova byla vybudována
na počátku 70. let minulého století a je
za zenitem životnosti. Odhadované náklady na opravu jsou 1 mil. korun, práce jsou
naplánovány na druhou polovinu roku.
Z důvodu zvyšování spotřeby vody,
z důvodu nárůstu počtu obyvatel připojených na vodovod a z důvodu plánovaného
dalšího rozvoje města se město rozhodlo
zadat zpracování projektové dokumentace
na vybudování nového či záložního vrtu
v lokalitě vodojemu Horní Bousov. Pokud
město obdrží stavební povolení, budou
zahájeny práce na vybudování průzkumného vrtu a následné napojení vrtu na stávající vodovod.
Dále se pokračuje na zpracování projektové dokumentace na nový vodovod pro
obec Ošťovice. Kompletní zpracování očekáváme v první čtvrtině letošního roku.
Poté bude následovat potřebné legislativní
kroky pro povolení a vybudování nového
vodovodu.
Na letošní rok je také naplánováno vybudování inženýrských sítí (prodloužení
vodovodu a splaškové kanalizace) pro pět
stavebních pozemků v lokalitě na Zahrádkách. Pozemky mají své majitele, kteří
v průběhu dvou let zahájí výstavbu rodinných domků.
Pro další období je plánované zpracování projektové dokumentace na výměnu
hlavního přivaděče pitné vody v délce cca
Ročník 56 - číslo 1/2020

4 km ze Střehomi k vodojemu a z Horního Bousova do Dolního Bousova. Tento
přivaděč slouží více jak padesát let a jeho
životnost se blíží ke konci.
V roce 2020 město plánuje zmapování
technického stavu všech studní ve městě
a v místních částech. Cílem je obnova co
největšího počtu studní, které by sloužily
zejména pro zalévání veřejné zeleně.
Další významné rozhodnutí učinilo
město v závěru minulého roku. Pro další
období bude město postupně přecházet
na digitální odečty vodoměrů, které nám
umožní co nejpřesnější odečty spotřeby pitné vody. Dalším plusem přechodu
na novou technologii je eliminování úniků
pitné vody, zmapování nadměrné spotřeby
a plýtvání pitné vody v době zákazu kropení a zalévání.
Během letošního roku bude po třech letech dokončen také pasport dešťové kanalizace v našem městě. Jedná o zmapování
všech stok, zmapování technického stavu
a zejména zmapování toho, kolik nemovitostí a občanů je stále napojeno se splašky
do této dešťové kanalizace. Tento pasport
pro město zpracovává firma Ekolservis
Nová Paka.
Pro další rozvoj města je důležité připravenost projektů, tzn. zpracování projektových dokumentací, stavebních povolení, popř. příprava podkladů pro podání
žádostí o dotace z různých zdrojů. Během roku město zpracovalo ve spolupráci s projektanty projektové dokumentace
na vybudování nové místní komunikace,
prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace k pěti stavebním pozemkům v lokalitě na Zahrádkách. Máme připravenou
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Podané žádosti o dotace a další dotační možnosti
Město podalo v závěru roku dvě žádosti
o dotaci na Státní fond životního prostředí. První se týká modernizace místního
rozhlasu v našem městě a místních částech. Jedná se o přechod na digitální rozhlas a druhá se týká výsadby veřejné zeleně
podél naučných stezek. Výsadba již proběhla na konci října. Zde jsme již obdrželi
informaci, že město získalo 160.000 Kč
na vysazené ovocné stromy. Další dotaci,
kterou se městu podařilo získat počátkem
letošního roku ze Státního fondu životního prostředí, jsou finanční prostředky
na zateplení budovy mateřské školky na náměstí ve výši cca 2,5 mil. korun.
Už v roce 2019 se městu podařilo získat
dotaci ve výši 11 mil. korun na vybudování 13ti sociálních bytů různých velikostí
v budově po armádě ČR naproti likérce
Dolní Bousov. Dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu bude
uvolněna pro město po schválení změny
územního plánu. Ze stejného zdroje se
městu podařilo v roce 2019 získat dotaci
na zakoupení cisterny pro zásobování pitnou vodou ve výši 450.000 Kč pro případ
přerušení dodávek pitné vody, či nedostatku vody v období sucha. Město nyní připravuje podklady pro výběrové řízení.
Aktuálně
Nyní mi dovolte se vrátit k aktuálnímu
dění v našem městě a okolí. Během ledna
se rozeběhly práce spojené s údržbou veřejné zeleně. V ulici V Lipkách firma arboristy pana Špetlíka začala s údržbou
lip. Bude proveden opět pouze zdravotní
řez. Žádná lípa není v takovém stavu, že
by musela být odstraněna. Podél bývalého náhonu budou odstraněny nebezpečné
a proschlé stromy, zejména olše a topoly. Pracovníci se poté přemístí do ulice
Na Hrázi, kde budou ošetřeny vzrostlé
topoly bílé. Ve Vlčím Poli budou ošetřeny
lípy podél krajské komunikace u domova
seniorů a před kaplí. I zde bude proveden
pouze zdravotní řez, žádná lípa se nebude
kácet. Všechny uvedené práce budou provedeny během února a března v závislosti
na počasí. Na Svobodíně v místě dětského
hřiště byl proveden zdravotní řez vzrostlých jeřábů.
www.dolni-bousov.cz
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Informace k modernizaci krajské komunikace DB – Rohatsko – Bechov – Obrubce: Podle poslední informace zástupce
krajského úřadu je zahájení prací naplánováno na březen 2021. Nyní se dokončuje dokumentace pro stavební povolení
a budou se připravovat se podklady pro
výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše
proběhne zdárně během roku 2020, stavba
by měla být zahájena v roce 2021. Necháme se překvapit. Nyní probíhá zaměření
všech pozemků dotčených stavbou.
Další informace se týká zpracování
studie stezky pro pěší a cyklisty podél této
krajské komunikace. Jedná se o propojení
DB – Rohatsko – Bechov – Obrubce. Město Dolní Bousov se s vedením obcí Rohatsko a Obrubce domluvilo na vzájemné
spolupráci a na společném pokrytí finančních nákladů na zpracování této studie.
Studii bude zpracovávat konstrukční kancelář PUDIS Praha. O dalších aktivitách
budeme informovat.
Závěrem bych chtěl dodatečně poděkovat všech organizátorům, dobrovolníkům,
vystupujícím a sponzorům, kteří se podíleli
na přípravách a zajištění tradičního Mikuláše a akce rozsvícení vánočního stromku.
Přeji Vám pohodový a klidný rok 2020.
Miroslav Boček
starosta města

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Radnice
Zpravodaj města Dolního Bousova

Odpadov ý sloupek

Dejte si pozor na zpřísnění vodovodního zákona
/Pokračování ze strany 1/
Vzhledem k tomu, že domácnosti místních částí Bechov, Horní Bousov,
Ošťovice, Střehom, Svobodín, Vlčí Pole
a některé domácnosti Dolního Bousova
nemají možnost napojit se na splaškovou
kanalizační stoku, rozhodla Rada města
Dolní Bousov již v srpnu 2018 o finanční
výpomoci s náklady za vývoz jímky v případě, že vývoz provede firma EKOLSERVIS, s.r.o., se kterou Město Dolní
Bousov spolupracuje v oblasti správy vodovodu a kanalizace.
Náklady spojené s jedním vývozem
jímky se pohybují ve výši 1 000 Kč –
2 500 Kč (dle vyváženého množství
a složení obsahu jímky). Občané hradili
za přistavení tlakosacího vozu částku
300 Kč + cenu stočného dle platné kalkulace x vyvezené množství. Oddělení
místního hospodářství zaevidovalo, že
za období září 2018 – září 2019 tuto
službu využilo 92 domácností, celkem

bylo vyvezeno 2282 m³ odpadních vod,
celkové náklady činily 524 318 Kč,
od občanů se za vývozy vybralo
105 900 Kč, město tudíž uhradilo z rozpočtu města 418 418 Kč. Rada města
v říjnu 2019 projednala poskytování této
služby a rozhodla o zvýšení částky
za přistavení tlakosacího vozu z 300 Kč
na 400 Kč s platností od 1. 10. 2019.
V případě, že dosud tuto službu nevyužíváte, obraťte se na oddělení místního
hospodářství (paní Orságovou nebo paní
Novotnou), kde Vám ochotně zodpoví
případné dotazy.
Na závěr bych rád upozornil všechny
spoluobčany, kteří vlastní bezodtokové
jímky, aby svědomitě likvidovali odpadní vody, uchovávali si doklady potvrzující vývoz těchto jímek, a tím předcházeli
riziku uložení výše zmíněných pokut.
Pavel Kubeček
místostarosta

Každý pes dnes musí mít čip
Od nového roku vstoupila v platnost novela veterinárního zákona. Ta mimo jiné
zavádí povinné čipování psů i v těch obcích, kde bylo dosud dobrovolné. Od poloviny ledna pak začíná veterinární správa
i městská policie provádět kontroly, při
závažném porušení zákona pak může majiteli uložit pokutu až 50 000 korun.
Proč se zavedlo povinné čipování psů?
Díky čipu je možná nezaměnitelná identifikace zvířete. Čipování nahrazuje starší
metodu tetování, která byla pro psy značně bolestivá, a dlouhé číslo po čase často
nebylo možné přečíst. Psi, kteří byli tetováni před červencem 2011 a mají tetování
stále čitelné, se čipovat nemusí.
Pod kůži v oblasti krku se aplikuje čip
o velikosti rýžového zrnka, obvykle na levou stranu. Psi zákrok snáší velmi dobře,
jedná se o injekční vpich do místa, které je
velmi málo citlivé. Není to o nic horší než
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vakcinace. Vzhledem k tomu, že je povinnost očipovat každého psa do věku 6 měsíců, spojuje se čipování obvykle se s očkováním štěňat proti vzteklině, které je
od půl roku povinné. Štěně, které odchází
k novému majiteli, už musí být očipováno,
i když je mladší.
A kolik čipování stojí? Záleží na typu
čipu a na tom, kolik si který veterinář účtuje za práci, obecně okolo pěti set korun.
Čipují se pouze psi? Povinnost se týká
pouze psů a ohrožených druhů zařazených na seznam CITES, z domácích mazlíčků tedy některých papoušků či plazů.
Pokud však chcete se zvířetem cestovat
přes hranice, musí mít pas a čip, čipujeme
tedy i některé kočky, které cestují s majiteli či na výstavy.
Co všechno lze z čipu vyčíst? Bohužel
pouze jeho číslo, centrální registr čipů/
zvířat zatím neexistuje. Existuje několik
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soukromých registrů, města a obce mají
své registry, takže z nich městský strážník
dokáže najít majitele. Všem majitelům psů
doporučujeme, aby psa po očipování zaregistrovali i do soukromých registrů pro
případ, že se ztratí daleko od domova.
(Převzato z Noviny kraje,
Mladoboleslavsko, leden 2020, kráceno)

Veterinární ordinace
Dolní Bousov
Ordinační hodiny:

Po 15.00–18.00
Út 15.00–18.00
St 10.00–12.30 (od 12. 2.)
Čt 8.00–10.30
Pá 8.00–10.30

www.dolni-bousov.cz
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Podzimní kulturní program domova seniorů. Dalším hostem kulturního programu
domova seniorů v Dolním Bousově byl
28. listopadu 2019, Karel Hábl – divadelní a filmový herec. Narodil se 6. července
1936 v Pelhřimově. Poté, co v roce 1963
absolvoval DAMU, kde ho herectví učila
profesorka Vlasta Fabiánová a jeho spolužačkami byly Iva Janžurová a Marie Drahokoupilová, působil v několika scénách
divadla v Pardubicích a Kolíně. Nakonec
natrvalo zakotvil v pražském Hudebním divadle v Karlíně, kde ztvárnil role
v muzikálech West Side Story, Rose Marie, Chicago, Hello Dolly, My Fair Lady
a dalších. Zahrál si také ve více jak 200
vedlejších rolích, mezi které patří například televizní seriály Návštěvníci, Sňatky
z rozumu, F. L. Věk, nebo filmy Adelheid,
Amadeus, Pan Tau, Motiv pro vraždu, Poklad byzantského kupce, Holka na zabití,
Zítra vstanu a opařím se čajem atd. Mimo
jiné nám také vyprávěl, jak to bylo s obsazením hlavní role ve filmové komedii
Limonádový Joe. Režisér Oldřich Lipský
se do poslední chvíle rozhodoval mezi ním
a Karlem Fialou. Nakonec pomyslný souboj o hlavní roli s Karlem Fialou prohrál.
Jako obvykle připravil a moderoval Ota Vaníček, zpěvem doprovázela Bea Albrecht.
R. Stránský
Sedmý ročník betlémů a andělíčků je
již minulostí. Soňa a Pavel Nechanský
uspořádali na radnici v Dolním Bousově ve dnech 7.–14. 2019 již sedmý ročník
betlémů a andělíčků. Po roční pauze bylo
vystaveno 300 betlémů a 500 andělíčků
z různých materiálů a různých velikostí. Příprava výstavy nám trvala 43 hodin
a 20 hodin úklid. Tato sbírka je soukromá
a nic nebylo zapůjčené. Návštěvnost byla
veliká a to hlavně v sobotu 7. prosince, kdy
na náměstí do Dolního Bousova přijíždí
svatý Mikuláš se svojí družinou. Potěšilo
nás, že někteří lidé přišli opakovaně a pokaždé objevili něco nového. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří nám darovali andělíčky, betlémy a knihy o betlémech. Nejčastější otázkou bylo, proč výstava trvá
tak krátce, ale pro nás je to velmi časově
náročné. Navozit vše z domova na radni-

ci, postavit betlémy a andělíčky trvá celý
týden. Potom si sami výstavu hlídáme
a vše zase po sobě uklidit. Takže s výstavou strávíme 14 dní. Ale my máme toto
období rádi a bylo by nám líto nechat si
vše jen pro sebe nebo pro známé, kteří přijdou k nám domů na návštěvu a neukázat
naši sbírku ostatním. A proto už teď můžeme slíbit, že výstava bude i v letošním
roce 2020, protože Ježíšek přinesl nové
betlémy i andělíčky. Budeme mít také pro
Vás připravené překvapení. Přejeme všem
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
a budeme se na Vás těšit na osmém ročníku výstavy.
S. a P. Nechanský

Dolní Bousov v knize o Mladoboleslavsku.
Zkraje minulého roku vyšla kniha Mladoboleslavsko z nebe, od autorů Martiny
Grznárové a Milana Paprčky. Obsahuje,
jak už název napovídá, především letecké
snímky mnoha míst regionu, Bousovsko
nevyjímaje. Obrázky mají vždy krátký
komentář a vybraná města s obcemi ještě i texty podrobnější. Nechci se věnovat
knize víc, než ještě dodatkem, jak jsem byl
mile potěšen, když čtení o městě na Klenici začíná slavíky a Slavičím hájem na Zahrádkách. Čtenář se dál dozví též o naučných stezkách v pěkné pozvánce. Teď už
jen zbývá přát si, ať k co nejvíce lidem se
vyvedená reklama dostane a nabídek využijí. Krásná kniha je k zapůjčení k městské
knihovně a ke koupi v místním infocentru.
P. Kverek
Vánoční posezení. Vánoční a tím poslední kulturní odpoledne 20. prosince 2019,
proběhlo v DPS v Dolním Bousově. Ve vánočním programu povyprávěl o svém dlouholetém sportovním komentátorském životě, rodák ze Sobotky, Jaroslav Suchánek.
Novinář a sportovní publicista svoji kariéru začal v roce 1962 v Československém
rozhlase, pracoval také ve sportovní rubrice deníku Svobodné slovo. Později přešel
do Československé televize, kde pracoval
25 let. V ní se věnoval především lyžování, cyklistice a gymnastice. Ve své knize
uvádí, že komentoval bezmála čtyři tisíce
hodin různých sportovních přenosů.

Zajímavým povídáním z natáčení například seriálu Kriminálky Anděl, Rodinných pout aj., nás potěšil svou přítomností
divadelní a televizní herec, dabér Miroslav
Mejzlík. Narodil se v Třebíči, v Brně absolvoval JAMU (Janáčkovu akademii múzických umění), později hrál v Divadle Jiřího
Wolkera v Praze, v Divadle Na Zábradlí,
Divadle Komedie a Divadle Archa. V brněnském národním divadle zastával funkci
uměleckého šéfa.
O vánoční atmosféru se svým zpěvem, dekorací a dárky postarala Bea Albrecht. Tradičně připravil a moderoval Ota Vaníček.
R. Stránský
Čtenářský klub pro dospělé. Čtenářské
kluby se těší velkému zájmu z řad dětí,
tak proč nezkusit nalákat i „dospěláky“.
S touto myšlenkou jsme se zabývali již
od podzimu a v lednu jsme se rozhodli
zorganizovat první setkání čtenářů nově
vznikajícího klubu pro dospělé. Scházet se
budeme jednou měsíčně v příjemném prostředí městské knihovny. Můžete se těšit
na čtení v pohodlných křeslech a gaučích,
představování knížek a sdílení čtenářských zážitků.
Druhá schůzka proběhne v pátek 28. února od 18 hodin. Pokud máte zrovna rozečtenou nějakou knihu, tak si ji nezapomeňte přinést a pokud zrovna nic nečtete,
nevadí, u nás si určitě nějakou vhodnou
knihu vyberete.
O. Třísková

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.
www.dolni-bousov.cz
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Dvaadvacátý ročník Mikulášské nadílky
je za námi

Mikulášská nadílka na náměstí
T. G. Masaryka v Dolním Bousově vyšla
tentokrát na sobotu 7. prosince. Bohatý
program začal v 16°° hodin překrásným
vystoupením pěveckého kroužku zdejší
základní školy pod vedením paní učitelky
Moniky Švancaránové. Vánoční náladu
nastartoval místní pěvecký sbor Stojmír-Bendl. Zakouzlit si s dětmi přišel kouzelník "GRINO" a následně přijel černým
koňským spřežením otevřít peklo sám
velký vládce Lucifer. Dále program pokračoval písničkami od bývalé rockové kapely Katapult, které zahrála kapela Michala
Šindeláře (ex Katapult). Pro upřesnění Michal Šindelář je syn Jiřího "Dědka" Šindeláře baskytaristy, spoluzakladatele a dlouholetého člena rockové kapely Katapult.
Jako hlavního hosta jsme pozvali mladou českou zpěvačku Terezu Kerndlovou
se svou kapelou, která podle mého byla
opravdu úžasná. A pak už pro ty nejmenší návštěvníky na náměstí přijel Mikuláš
s anděly, aby je jako každý rok potěšil svými dárky. Před závěrečným ohňostrojem,
doprovázeným hudbou od Karla Gotta,
vystoupil před pódiem se svou Ohňovou
show pan Stezka.
Mám radost, že tato již tradiční akce
má velký ohlas nejenom u místních, ale
i v širokém okolí. Jenom pro zajímavost,
zúčastnilo se jí 1 750 platících občanů.
Sponzoři, pořadatelé a děti do 15 let neplatí. Takže náměstí zaplnilo odhadem 2 500
lidí. No není to úžasné?

Poděkování závěrem patří městu Dolní
Bousov za celkovou podporu, Rádiu Signál za mediální spolupráci a panu Luboši
Dvořákovi za moderování celého tohoto
programu. Nemalý dík patří všem zúčastněným pořadatelům, dobrovolníkům, hasičům a pracovníkům města pod vedením
pana Jiřího Havelky, kteří se podílí na přípravě a chodu této již tradiční akce.
Obrovský dík patří všem osloveným
sponzorům za finanční podporu, bez které bychom tuto akci nemohli realizovat.
Těšíme se na spolupráci a počítáme
s Vámi zase v příštím roce.
Za úzký tým pořadatelů
Roman Stránský
22. ročník Mikulášské nadílky 2019 v Dolním Bousově sponzorovali:
Město Dolní Bousov
Stavební firma SVOBODA
Stavební firma ZETEZA s.r.o.
Stavební firma ZETA Benátky s.r.o.
Stavebniny "KLZ"
DOBOS s.r.o. + VOP Dolní Bousov
JAZAKO s.r.o. Dolní Bousov
AP LIQUERS s.r.o. Dolní Bousov
GASTOP s.r.o. - Petr Soukup
AGROCHOV Sobotka
SHR – Ing. Robin Olbrich
Opravy silničních vozidel – Oskar Kišš

KM SERVIS – Marek Kalenský
AUTOSERVIS - Pavel Kopecký a Ladislav
Tomáš
Opravy střech – František Ječný a Michal
Volf
Firma REJZEK Horní Bousov – voda, topení, plyn
Lesy - Kinský Dal Borgo a.s.
Zahradnické služby SOŇA – Soňa a Pavel
Nechanský
Restaurace U sv. Kateřiny – Martin Mendlík
Restaurace U Papouška – Jiří Michna
Hospůdka U Zvoničky
Cukrárna – František Borovička
Průmyslové zboží – Milan Hercík
Řeznictví – Jitka a Milan Koldovský
Chovatelské potřeby – Zdena Prokůpková
Umělecké kovářství – Pavel Kverek a syn
HOLIDAY CAFE – Jaroslava Jakubcová
Květinka – Pavla Valešová
Truhlářství – Miroslav Bernart, Svobodín
Pokrývačství, tesařství – Miroslav Kršík
EKOLSERVIS s.r.o. – Nová Paka
PRO-ELEKTRO – Otto Kiss
Pizzerie a vývařovna "Máme hlad"
MPZ MB s.r.o. – Rohatsko, Dolní Bousov
MALOCON EUROPE s.r.o.
Stavební firma Valda – Radek Valíček
Současní majitelé továrního objektu PROCKLIMA

Vzpomínky na Bousov – dokončení
V Dolním Bousově jsem ještě často navštěvoval krejčího pana Nového, u kterého
jsme „šili a přešívali“. Pana Nového jsem
navštěvoval i po té, co se oblečení kupovalo v prodejnách konfekce. Pan Nový mi
ochotně vyprávěl, ukazoval fotky a pohlednice ze svého vandru, který absolvoval po svém vyučení. Vandroval po Itálii
a Rakousku. Také mi vyprávěl o svém synovi Janovi, který utekl do Austrálie a žil
na ostrově Tasmánie. Honza mu posílal
krásné pohledy. Pohledy byly barevné, což
Ročník 56 - číslo 1/2020

tenkrát nebylo běžné. Krásná byla zejména modrá obloha a modré moře.
V mých vzpomínkách je celá řada postav a postaviček, které nás tvarovaly, aniž
bychom si toho byli vědomi. Protože jsme
bydleli na náměstí, občas jsem chodil nakupovat k Sládkům, Mertlíkům, k řezníkům (panu Čejkovi, Zumrovi, k Lencům).
Do cukrárny k panu Gráfovi nebo k Nejedlým. Když jsem rozbil okno, chodil
jsem do sklenářství k panu Čejkovi. Boty
jsme kupovali v „Baťovně“, kterou vedli
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manželé Vávrovi. Mléko prodávala paní
Polívková, vedle byla drogerie s benzinovou pumpou manželů Vavříkových, vetešnictví pana Vetešníka, kloboučnictví pana
Pačese, hospody U Horáčků a U Elisů, kde
také bydlela paní šlechtična, které jsme
říkali naše paní. Chodila k nám zejména
v chladném počasí, aby se ohřála. Po nějaké době se odstěhovala do Německa (asi
SRN). Před hospodou U Elisů měl stanoviště jediný taxikář v obci, pan Hlaváček.
Látky a spodní prádlo se kupovaly U Folwww.dolni-bousov.cz

prechtů, později u paní Horské. Obchod
s konfekcí se objevil na náměstí později.
Prodával tam pan Novotný. K holiči jsme
chodili k panu Bernártovi nebo k panu
Pelcovi. Školní potřeby jsme kupovali
v prodejnách u Stránských a u Žďárských.
Jako děti z náměstí jsme si často hrály na dvorcích u Pokorných, u Bernartů,
u Sládků, u Pačesů, u Vávrů a na dvorku
na poště.

Dodnes si uvědomuji, jak velký význam
pro náš život měli všichni kantoři, kteří
nás učili. Neopakovatelnou příhodou každého třídního srazu je pokaždé vyprávění o pionýrské protipožární hlídce, která
likvidovala požár nedaleko vlakového
přejezdu někde v oblasti Dlouhá Lhota –
Sukorady. Ředitel Reif hlídku vyznamenal. Pionýři dostali za odměnu knihy. Vše
proběhlo i okresním tiskem. Teprve na na-

Jak Jablotron ulehčí
život maminkám
Zdraví rodiny a dětí je pro většinu z nás
prioritou. Dobrá zpráva je, že existují technologie zaměřené na pomoc právě v této oblasti – ani JABLOTRON nezůstal pozadu
a vyvinul několik šikovných pomocníků.
Jeden z nich usnadní život maminkám, jiný
pomáhá čistit vzduch.
Pro klidné spaní maminek a miminek
Syndrom náhlého úmrtí kojenců je
poměrně vzácný – v České republice
na něj zemře okolo pětadvaceti dětí ročně. Jde o smrt z příčin, které dodnes
přesně neznáme, víme ale, že jí lze částečně zabránit. Je třeba se například
starat o to, aby miminko spalo na dostatečně pevné matraci a ve vhodné poloze.
Polohy tváří dolů či s peřinou přes obličej už jsou mírně rizikové. A jak může
pomoci technologie? Monitor dechu sleduje dýchání miminka, a pakliže se delší dobu nenadechne či frekvence dechu
klesne, okamžitě poplachem upozorní
rodiče. Často stačí jen s miminkem zatřást, a ono začne opět normálně dýchat.
www.dolni-bousov.cz

Tady jenom jedno malé doporučení pro
Vaši jistotu – NANNY nekupujte použité, abyste ušetřili, jde jenom o spolehlivost a život …
Optimální vlhkost a čistý vzduch
Zejména kvalitně odizolované novostavby mají problém s nedostatečným
větráním, jež má za následek nadměrně
vlhký interiér. Ten je pak ideálním útočištěm pro všemožné plísně, které mají
negativní dopady na zdraví vaší rodiny,
zejména dětí a starších osob. Na druhou
stranu, když budete byt či dům hodně
větrat, pouštíte si domů zase prach, pyl
a další alergeny – a ty dokážou potrápit
hlavně menší děti. Řešením je instalace
rekuperační jednotky, jež v podstatě zařídí větrání se zavřenými okny. Dodává
čerstvý vzduch zvenčí, ale ten je díky
filtraci zbavený pylů, prachu a alergenů.
Kromě zdravotních benefitů přináší rekuperace i peněžní úsporu, protože ven
zbytečně nevypouští teplo.
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šich sjezdech kluci prozradili, jak to bylo.
Obilí nechytilo od jisker vlaku. Obilí kluci
úmyslně zapálili, ale požár se jim naštěstí
podařilo uhasit.
Tak jsem se s Vámi „krátce“ podělil
o své vzpomínky na prožitá školní léta
v Dolním Bousově.
Josef Doškář

Kontrola i na dálku
Pracujete do pozdních odpoledních hodin, ale vašim dětem najednou odpadne
odpoledka a jdou nezvykle brzy domů? To
nemusí být problém, ale pokud máte v domácnosti nainstalovaný bezpečnostní systém, nemusí děti vědět, jak ho odjistit. Moderní alarmy lze naštěstí snadno odjistit
pomocí aplikace v mobilu. A jestliže máte
zařízení s připojenou kamerou, můžete
po očku sledovat, co děti vyvádějí a jestli
jsou v pořádku.
Výchova dětí není legrace a bohužel
neexistuje zaručený recept na to, co dělat,
aby se jim nikdy nic nestalo, a ještě vyrostly
ve slušné lidi. My můžeme pomoci tak, že
vám chytrými technologiemi výchovu malinko usnadníme. A jak ví asi všechny maminky, mít o starost míň se vždycky hodí.
Jenom zde uvádíme příklad, jak NANNY
funguje.
Pokaždé, když se dítě nadechne, na monitoru blikne zelená kontrolka. Pokud se
miminko nenadechne po dobu 20 sekund,
nebo se frekvence jeho dýchání sníží pod
8 nádechů za minutu, začne svítit červené světlo a spustí se poplach. Už jen zvuk
alarmu dokáže děťátko probudit z hlubokého spánku.
Richard Nocar
Ročník 56 - číslo 1/2020
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Dědictví předků – 2. díl
Rybníkářst ví a r ybářst ví

Rybníky se v našem kraji začaly zakládat v 15. a 16. století. Ve městě a jeho
přímém okolí jich bylo několik desítek.
Spadaly většinou pod správu kosteckého
panství. Nížinná krajina s mnoha potoky
se k zakládání rybníků přímo nabízela, povodí Klenice zajišťovalo dostatečné množství vody. Navíc výnosy z rybníků daleko
předčily výnosy z luk a polí nebo z lesního
hospodářství, a tak se těšily velkému zájmu vrchnosti.
K nejstarším záznamům o rybnících
v naší oblasti patří prodejní smlouva
z roku 1524, kde jsou uvedeny například
tyto rybníky: Bousovský, Pivák, Matický,
Prostředek. Poslední jmenovaný dnes známe jako Červenský rybník. Ve své době
patřil k nejvýnosnějším rybníkům panství.
V polovině 18. století byl zrušen. K jeho
obnově došlo v roce 1952. Dnes je největší
vodní plochou v blízkém okolí, významným rybochovným rybníkem a vítanou
zastávkou tažných ptáků.
Roku 1637 kostecké panství převzal
Heřman Černín z Chudenic. V té době
bylo na Sobotecku a Bousovsku 82 různě velkých rybníků. Sám hrabě se výlovů
zdejších velkých rybníků účastnil, dohlížel
na postup prací a rozděloval pěkné ryby
jako dárky nejen místnímu panstvu. Výlov
rybníka trval několik dní. Hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic se proto rozhodl postavit v DB „fischhaus“, rybářskou
baštu. Bohužel se dochovaly jen její nákresy. Byla to patrová budova navržená architektem Francescem Carattim (mimo jiné
stavitelem Černínského paláce na Hradčanech). Ze záznamů je patrné, že se stavbu
podařilo zastřešit roku 1673. Kde přesně
dům stál, dnes nevíme. Kolem roku 1750
vytvořil Ignác Hötzl mapu panství. Jen
ve městě DB a jeho přímém okolí zakreslil
52 rybníků. Množství rybníků dokumentují i pozdější mapy císařského stabilního
katastru a vojenského mapování.
V průběhu staletí docházelo k mnoha
změnám. Některé rybníky byly zrušeny,
jiné vysušeny a pak znovuobnoveny, některé s jiným názvem i velikostí. Velkou
roli ve zdejší krajině hrálo také podnebí
a počasí. Dolní Bousov ležel mezi mnoha
rybníky, říkalo se tu „na ostrově“. Protože
retenční schopnosti každého rybníka jsou
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omezené, často, zejména po prudkých
deštích, vznikaly povodně. Staré koryto
Klenice mělo velmi nízký spád, bylo klikaté, místy se tvořily až 3 metry hluboké
tůně. Každá větší voda působila záplavy
polí, luk i obydlí. Mimo to v letním období
stojatá voda zahnívala, a to způsobovalo
množství nemocí. Po katastrofální povodni na Klenici (21. 6. 1789) bylo mnoho
rybníků zrušeno a už nedošlo k jejich obnovení. Proto byla Klenice jednou z prvních řek v Království českém, která byla
uměle zregulována. Práce započaly roku
1905 v Mladé Boleslavi a proti toku řeky
se postupovalo směrem k Bousovu. Stavba trvala 22 let, ukončena byla v prosinci
1927 v Dolním Bousově, tento letopočet
je také uveden na mostě přes Klenici, poblíž jejího soutoku s Kotelskou strouhou,
v ulici V Lipkách. Velkou zásluhu na tomto projektu měl místní podnikatel, politik,
národohospodář a poslanec říšského sněmu, Jindřich Gustav Maštálka.
Ulice V Lipkách bývala hrází Bousovského rybníka. Ten začínal pod náměstím,
pokračoval v místech dnešního fotbalového stadionu a končil u továrního komplexu (tehdy ještě nebyla železnice). Dalším
rybníkem přímo ve městě byl Pískový
rybník, na který vzadu téměř navazoval
rybník Lhotský. V roce 1738 byly rybníky
Lhotský a Pískový spojeny v jeden velký
celek. Dnešní vyvýšená ulice „Na Hrázi“
skutečně dříve sloužila jako hráz Lhotského rybníka, který se rozprostíral směrem
k Vlčímu Poli. Později se Lhotský rybník
změnil velikostí i jménem na rybník Suchý,
hráz zůstala v místech ulice Na Hrázi.

Největším rybníkem v blízkém okolí byl
ovšem Rohatský rybník, který měl hráz
při silnici za nynějším železničním přejezdem na Rohatsku a v Dolním Bousově
omýval břehy Školniště, sahal až k dnešnímu koupališti a hřbitovu. Jeho tzv. chobot
zasahoval až k Brodecké ulici, dodnes se
tam proto říká „V Chobotě“. Rohatský rybník zničila povodeň v roce 1789 a pak už
nebyl obnoven.
Při Brodecké ulici byl menší rybník zvaný Obecní nebo také Brodek (na Hötzlově
mapě psáno Borek). V Brodecké ulici se
na tomto rybníku skutečně nacházel brod,
v místech dnešní pekárny Pane. Bývala tam dílna koželuhů a své dílo k brodu
chodíval máchat i mistr barvíř. V délce
Brodecké ulice byl rybník lemovaný alejí
jírovců.
V Bousově se nacházel ještě další brod,
u Majrovny. Ležel pod hřbitovem, přibližně v místech současného koupaliště.
Ať bychom tehdy šli z Bousova na jakoukoli stranu (k Vlčímu Poli, k Sobotce,
ke Kdanicím, ke Skyšicím, k Rohatsku
a Bechovu), všude bychom viděli další
a další rybníky. Krajina velmi podobná
krajině jižních Čech. Při sběru lidové slovesnosti mě udivilo, že se u nás zpívalo
také mnoho jihočeských písní (Když se
ten Tálinskej rybník nahání, Až budou lovit Záblatskej rybníček a další).
Zde uvádím písničku z mých sběrů,
kterou zpívala paní učitelka z Řevnic, Pod
našima okny jsou dva rybníčky.
Pod našima okny jsou dva rybníčky
1) Pod našima okny jsou dva rybníčky,
plavil tam můj milej vraný koníčky.
Na jednom seděl, to dobře věděl,
že už k nám nepřijde, mně nepověděl.

2) Však mně to mé srdce dobře pravilo,
že mé potěšení jinam chodilo.
Když jest chodilo, ať chodí ještě,
já o tě nestojím, falešný chlapče.
Rybníky se od pradávna dělily do několika skupin, podle velikosti a stáří ryb zde
umístěných. Nejméně rybníků bylo „potěrních“, kam se umisťovali dospělí kapři
určení ke tření. Už ve středověku existovaly osvědčené postupy k získání kvalitního plůdku. Od přesného popisu, jak má
vypadat potěrní rybník, přes počty jikrnáčů a mlíčňáků (poměr 2:1), až po rady
typu „že se ryby mají dříve pomrskat pod
břichy kopřivami nebo tlučený pepř jim
do huby fouknout se má ve dnech, kdy je
měsíc v úplňku“ apod.
Dalším druhem rybníků byly rybníky „vejtažní“, (kde se ryby „vytahovaly“
do délky), kam se umisťoval různě starý
plod. Plůdky v nich dorostly do určené
velikosti. Pak se rybník vylovil a ryby se
vytřídily. Ty dostatečně velké se přemístily do rybníků hlavních (tržních), kde ryba
dorostla do tržní velikosti. K rybníkům
patří neodmyslitelně sádky, tehdy se jim
říkalo „haltýře“. Odpradávna jsou umístěny ve Střehomi, kvůli pramenité vodě (bohaté na kyslík) ze skal Plakánku.
Pojďme si přiblížit nelehkou práci rybářů, kteří pracují na podzim ponoření
ve chladné vodě. V dávných dobách se
rybářský personál skládal z „fišmajstra“,
mládka a několika „fišknechtů“. Následovala ještě celá řada robotného lidu,
vedená rychtáři. Dnes mají rybáři trochu
usnadněnou práci díky nepromokavému
oblečení, vysokým gumákům a částečné

Povodeň roku 1926 – vylitá Klenice v prostoru dnešního fotbalového hřiště
mechanizaci. Ale stále je hlavním předpokladem dobrého rybáře to, jestli má svou
práci rád. Vlastnímu výlovu předchází
tzv. „strojení“, kdy se z rybníka postupně
upouští voda, aby se správně nachystal
k výlovu. Rychlost odtoku vody se musí
velmi pozorně kontrolovat. Na začátku
klesá hladina pomalu, později, při snížené
hladině, se její pokles zrychluje. Podle velikosti rybníka to trvá několik dnů až týdnů. Při výlovech se používá celá řada sítí,
které se liší velikostí a způsobem použití.
Ryby se třídí do kádí a nakládají do aut,
která je převážejí do sádek.
Výlov rybníka je pro všechny velkou
událostí. Na výlov Červeňáku se každoročně chodí dívat děti z místní školky a školy.
Rybáři vždy rádi dětem vysvětlí, jak výlov
probíhá, ukážou jim vybrané ryby a zodpoví zvídavé otázky.

Bousovský potok se přelil v ul. Na Hrázi (1926)
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Rybníky nebyly využívány jen k chovu
ryb. Sloužily také jako zásobárna vody pro
další využití. Nejlépe to dokazují četné
mlýny. Mlynářství je tak rozsáhlé téma, že
se mu budeme věnovat příště, spolu s pilami a valchou.
Další, kdo potřeboval pro své řemeslo
hodně vody, byl koželuh. To byl řemeslník, který zpracovával zvířecí kůže a vyráběl z nich měkkou pružnou useň. S ní dál
pracovali ševci, brašnáři, sedláři. Koželužství bylo v Brodecké ulici na Bousovském
potoce; jiné menší pak Na Koutě. K činění kůží se používalo tříslo, připravované
z kůry mladých doubků.
Dalším řemeslem spjatým s rybníky bylo
košíkářství a zpracování orobince. Košíky,
koše různých tvarů a velikostí, nůše a vrše
(proutěné pasti na ryby) se pletly převážně
z máčených vrbových prutů. Orobincové
„padesátky“ se posílaly jako polotovary
k dalšímu zpracování do Bakova nad Jizerou. Na dlouhou tradici kvalitních výrobků z orobince v současnosti navázala Iveta
Dandová vlastní dílnou. Mimo jiné vytvořila kolekce replik historických sbírkových
předmětů pro muzea v Bakově nad Jizerou,
Turnově a Mladé Boleslavi.
Více informací lze dohledat v publikacích Hospodářský vývoj DB a okolí (autor
Oldřich Holý); Mlýny na Klenici a v okolí
(autor Václav Šolc); Malé dějiny Sobotecka, 1. díl (autor Karol Bílek a kolektiv);
Dolní Bousov moje město (kolektiv autorů); Kniha o Kosti (autor Josef Pekař).
Mnoho zajímavých informací získáte
také na informačních panelech naučné
stezky Krajinou Červenského rybníka.
Pavla Bartková
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Vánoční sbírka 2019

Útulný, veselý, pohodový a plný lásky.
Takový je dětský domov v Mladé Boleslavi, pro který už patnáct let pořádá Základní škola TGM v Dolním Bousově peněžní
sbírku.
Za tu dobu jsme dětem zakoupili díky
mnoha dobrým duším spoustu dárků.
Zpočátku to byly knížky, pastelky, bloky
na malování, později například spodní
prádlo, pyžamka, roláčky, punčocháče,
šály, čepice, barevné osušky, batůžky,
stavebnice Lego či televize. Letos jsme
na přání pracovnic dětského centra zakoupili DVD přehrávač, aby děti mohly
sledovat pohádky, a radiomagnetofon
s CD. Dětskému centru bylo také předáno
4 400,- korun v hotovosti. V letošní sbírce
se vybralo celkem 7 546,- korun. Za DVD,
radiomagnetofon s CD a sadu náhradních
baterií jsme zaplatili 3 146,- korun.
Dárky jsem předala osobně paní primářce Heleně Tomanové a vrchní sestře
Věře Kubátové. Kromě již zmíněných pří-

strojů jsem dětem také přivezla kočárek,
dvě panenky a spoustu plyšáků, které jim
darovala Veronika Mayerová a její maminka. Měla jsem možnost nahlédnout
do míst, kde děti bez rodičů žijí. Starají
se o ně „tety“ a jsou úžasné. V domově
vládne velmi příjemná atmosféra, velmi
krásné je i prostředí, v němž děti žijí.
Pracovnicím dětského centra se podařilo vybudovat dětem domov, ve kterém se
určitě cítí dobře. Celý dům funguje jako
běžná domácnost. Centrem je klasický
obývací pokoj, nechybí kuchyňka na přípravu jídla, které je dováženo z centrální nemocniční kuchyně, nechybí samozřejmě ani koupelna a toalety s řadou
barevných nočníčků. Krásné jsou dětské
herny, v nichž mají děti kromě spousty
hraček i dětské sedací soupravy, stolečky,
televizi. I chodby a schodiště jsou vyzdobené barevnými veselými postavičkami.
V místnosti pro kojence a batolata nechybí samozřejmě přebalovací pulty.

Lyžařský kurz

Ve dnech 5.–10. ledna proběhl lyžařský
výcvik sedmého ročníku a dalších dobrovolníků z vyšších ročníků. Letos opět
na jiném místě než loni a předloni. Po několika letech jsme se vrátili do střediska
Horní Malé Úpy, kde jsme lyžovali v areálech Pomezky a hlavně U Kostela. Ubytování bylo v penzionu Blesk, který sice
nemá ideální polohu k přístupu na sjezdovky, ale místní se snaží a letos připravili
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první etapu propojení areálů. Stačilo sjet
100 metrů pod penzion, nastoupit na přibližovací sjezdovku, vyjet vlekem, a z mírného kopečka se sklouznout na sjezdovku
U Kostela.
V pondělí a úterý byly naprosto ideální
podmínky. Slunečno, mírně pod nulou,
sjezdovky upravené. Od středy se počasí
horšilo, ve čtvrtek dokonce pršelo a sníh
mizel před očima.
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V době mé návštěvy byly doma pouze
čtyři děti, miminka právě spala v kočárcích na balkóně, větší děti byly na procházce a předškoláci ve školce. V několika místnostech svítily malé vánoční
stromečky, které slibovaly brzký příchod
Vánoc. Veliký vánoční strom, pod nímž
děti najdou spoustu dárků, stojí od středy
18. prosince v obývacím pokoji. Ten den
totiž chodí v dětském centru Ježíšek. Prohlédla jsem si také ložnice dětí. Jsou útulné, v barevných postýlkách se musí dětem
dobře spát. Každé dostalo svůj malý barevný polštářek, v ložničce mají i spoustu plyšáků, ke kterým se můžou přitulit.
Zaujalo mě, možná lépe řečeno šokovalo,
když jsem viděla veliké plastové krabice
plné oblečení. Uvědomila jsem si, kolik
triček, ponožek, čepiček či rukavic musí
tety dětem obléci, urovnat, kolik prádla
musí být denně vypráno, roztříděno a uloženo do skříní. Obdivuji, co všechno se
pro děti v tomto zařízení dělá. Děti chodí
plavat, navštěvují divadelní představení,
občas je tety vezmou na pizzu, v zimě jedou děti na týden do Špindlerova Mlýna,
v létě k Máchovu jezeru, jezdí na výlety.
Od jara do podzimu mohou trávit čas
na zahradě, která k vile, v níž je dětské
centrum umístěno, patří.
Člověk by téměř nabyl dojmu, že zde
dětem nic nechybí. Rozhodně ne po materiální stránce. Odvažuji se říci, že mnohé
děti by tolik hraček doma neměly, mnohé
by nejezdily na výlety, nechodily do bazénu nebo si neužívaly zdravého horského
vzduchu. Mnohé by neměly možnost trávit své dny na zahradě, mnohým dětem by
doma nikdo nepřečetl pohádku a nepovídal si s nimi. Kdyby tak bylo možné ještě
zařídit to ostatní, to nejdůležitější! Přítomnost rodičů, jejich zájem, pohlazení a hlavně jejich lásku.
Ingrid Mendlíková
Většina žáků již uměla lyžovat a těch
několik málo, kteří na lyžích stáli poprvé
nebo po dlouhé době, se lyžovat naučilo
celkem rychle.
Ubytování bylo pěkné, většina pokojů
měla koupelnu se sociálním zařízením.
Jídlo bylo dobré, ale jako obvykle se najdou tací, kterým nechutná nic, co není
od maminky nebo z KFC.
Lyžák utekl velmi rychle, doufám, že
jsme si ho užili všichni. Děkuji dětem za pohodový průběh a kolegyním za spolupráci.
Jiří Kužel
www.dolni-bousov.cz

Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:

Poezie:
 Od zimy do jara (P. Bartková)
 Café Robinson (J. Žáček)
 Kouřové signály (J. Žáček)
 Život je boj (J. Žáček)
 Muž na pokraji vzplanutí, haiku (J. Hájíček)
 Šibeniční písně (CH. Morgenstern)

Krimi:
 Křížová palba (Š. Kopřiva) Policie by
měla pomáhat lidem. Ale než se stačíte
vzpamatovat, zjistíte, že okolo vás mizí
lidi, a že do role hlavního podezřelého
nejlíp pasujete vy. A z křížové palby vyvázne jen málokdo bez úhony.
 Nevítaný host (S. Lapeňa) V detektivním románu nás autorka seznamuje
s hosty venkovského hotelu, v němž dochází k několika vraždám.
 Dřív než půjdu spát (S.J. Watson) Příběh ženy, která se stala obětí psychopata. Hrdinka trpí zvláštní formou ztráty
paměti. Každý den je pro ni „novým“
dnem, byť si píše deník a po boku má
milujícího manžela…
 Pohřbeni zaživa (D. Dán) Krimi slovenského autora přináší vedle detektivní
zápletky i bolavé společenské téma časté bezbrannosti starých lidí.

Pročtené odpoledne

Začátkem prosince se každoročně koná
celostátní akce Den pro dětskou knihu.
K tomuto datu se ve čtenářském klubu
vždy váže nějaká akce, a ani letos jsme tradici neporušili. Protože víme, že čtenářství dětí je výrazně ovlivněno domácím
prostředím, rozhodly se klubové tety Olga
a Jana pozvat do knihovny i rodiče. Volba
padla na předadventní sobotní odpoledne 30. listopadu. Malí čtenáři a čtenářky nám už v předstihu hlásili, že přijdou
a jaké dobroty donesou. Vypadalo to, že se
chystá něco velkého.
Přípravy zabraly páteční odpoledne
a podvečer, ale vyplatily se: V sobotu
po obědě se na faru začaly trousit dvojice
či trojice vybavené knížkami a mnozí i něčím k zakousnutí. Krátce po 14. hodině
bylo podkroví téměř zaplněno.
V rámci uvítání jsme publikum krátce
seznámily s historií klubu, vzpomněly si
na naši spřízněnou duši knihkupeckou,
paní Annu Novotnou z Mnichova Hradiště, a předestřely účastníkům plán akce.
Nebyl složitý, šlo vlastně o to, provést rodiče dílnou čtení tak, jak ji týden co týden
zažívají děti. A protože vždycky začínáme
písničkou, pozvaly jsme na pódium klubové děti a všichni společně jsme zazpívali „Vzhůru na palubu“. Následně každý
dostal pracovní list a instrukce k němu

a mohli jsme si zalézt do čtenářských
koutků, vždycky rodič a dítě společně.
Protože nás bylo hodně, četlo se po celé
knihovně i v podkroví. Všichni vydrželi
číst více než plánovanou čtvrthodinku
a pak začali vypisovat část, která je nějak
zaujala. Do druhého sloupce okomentovali, proč vypsali zrovna tohle. A pak si
list vyměnili v rámci rodiny a přidali svůj
komentář do třetího sloupce (této metodě
se říká trojitý deník, je to rozšíření deníku podvojného). Někteří si komentované
sloupce velmi užívali a výměna proběhla
vícekrát.
Pro reflexi jsme zvolily pohybovou hru,
abychom se v krátkém čase dozvěděly
od všech čtenářů, jak se jim ve čtení dařilo a jaké prožitky si odnášejí. Poté byla
ukončena hlavní část akce, následovaly
debaty v kroužcích, prohlížení knihovny
a také byla možnost nakoupit knihy z nakladatelství Albatros v infocentru (díky
Honzovi a Petře Černohorským, kteří se
ujali prodeje knih).
Mnozí dostali chuť v započatém čtení
pokračovat a půjčili si knihy domů. Nejen děti, ale i rodiče — a my, klubové tety,
máme radost, že se nám rozečítání Bousova a okolí daří. Letošní Den pro dětskou
knihu jsme nemohli oslavit lépe.
Jana Vlachová

Romány:
 Via Lucis (J. Jarošová) Skutečný příběh
hluchoslepé Američanky, která tmu
a ticho proměnila v nesmrtelnost.
 Terapie láskou (M. Quick) Psychologický román o muži, který se po čtyřech
letech vrací z psychiatrické léčebny
a snaží se začlenit zpět do společnosti.
 Panda v nesnázích (M. Lukášová) Příběh o jednom hrdinském činu, který
změnil osud několika generací.
 Hlava světa (R. Gablé) Historický román, jehož fiktivní postavy jsou zkombinovány s těmi reálnými, nás zavádí
do Braniborska 10. stol., kde se Ota I.
ujímá vlády.
 Místa ve tmě (L. Kábrtová) Cyklus dvanácti povídek o ženách, které se snaží
vyřešit chaos a neklid ve svých životech.
www.dolni-bousov.cz
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Po Klenici v úděsu pěšky
Nechtěl bych to už zažít znovu. Klenice loni vyschla! Vzpomínám, jak jsme
putovali kdysi pod dohledem regionálního rádia k pramenům té říčky. Jak se
živé vstupy průběžně objevovaly v rádiovém éteru, vydal se nám muž z Března
v ústrety, aby varoval před jarním rozlivem a poradil náhradní cestu. To bylo
vody! Z vysílání všichni navíc věděli, že
je potřeba pod Nepřívěckou hůru dorazit
do 16 hodin, než moderátoři živého vysílání ve studiu zaklapnou desky. Vzpomínám, když jsem tu odvážnost připravoval,
jak v Libošovicích na úřadě k pramenům
říkali: „Jó, Klenice, ta si tu teče pokaždé
jinak!“.
Byla to krutá pravda, protože kovanou tabulkou čerstvě označený „pramen“
v čase léta už neplatil. Stál jsem tam
s Bedřichem Ludvíkem málem po krk
v kopřivách, kameru ani nezapínal a já
šel vodu hledat dolů ke kolejím, blíž obci.
S označníkem pramene v ruce. Rákosím
krytá slať houbovitou zemí nedaleko stoletého náspu statečně držela vodu i přes
parné léto a já tu její stříbrnou nitku
svedl do kamenného roubení místa, přes
které na jaře pádila voda odshora. To byl
pramen, „objevený“ pro Českou televizi.
Na muže z radnice jsem si samozřejmě
vzpomněl a jen se utvrdil, jak místní

svým krajinám rozumějí. Je spíše úsměvné, a docela dnes už jedno, odkud fotogeničtější pravá větev říčky slovy Bedřicha
„se rozbíhá do krajiny“, podstatné bylo,
že Klenice tenkrát tekla!
Nevím, jak to bylo u Libošovic loni
v létě, co ale vím, že na dolním toku u Kolomut, kde jsem chytal slavíky, voda téměř
nebyla. Nikdy jsem ani jako kluk s udicí
nic podobného nezažil a tady mne přepadl
strach. Klenicí by snad mohla vést cyklostezka! Co se stalo s veškerým vodním
životem? Muselo jít o tragédii nevídaných
rozměrů. Zažil jsem menší, i když to slovo
by zasloužilo nejspíše uvozovky. V čase,
kdy ze Strojtexu vytekl čpavek a otrava
prostoupila ekosystémem až k Sukoradům, kdy na žábrách popálené ryby bezradně vyskakovaly ven. Loňského léta by
ve vodě naopak určitě rády zůstaly, kdyby
však pod nimi nějaká byla.
Klima se mění, o čemž dnes nejspíš už
nepochybuje nikdo. Jako ornitolog bych
mohl nabídnout i „svých“ pár příkladů
zareagování na změnu. Druhy, které jsem
v čase Jirsíkova klíče od mistra Svolinského, na stránkách jen toužebně leštil očima. Dnes kolem poletují a stávají se milou samozřejmostí. Začátkem 80. let jsem
v zatáčce u Červenského rybníka chytal
na jaře stehlíky s konopkami na technic-

kou sůl, pozůstalou v místě od zimy. Ptáci
se po ní „mohli utlouct“ a šikovně natažená síť mi je ke kroužkování početně dopřávala. Po letošní zimě už bych tam žádnou
sůl nenašel. Není jí třeba. Sníh z mocných
závějí bude krajině chybět.
„Jadran“ se stěhuje k nám, s kytkami
i motýly. Vidí to v létě každý, kdo zasadil
motýlí keř. U silného reflektoru v Červenohorském sedle Jeseníků, kde se chytají
na tahu ptáci, nebylo nikdy tolik zástihů
tažných lišajů svízelových i smrtihlavů,
jako poslední roky. Šíří se, a k podzimu
dospělci putují k jihu. Vyfotil ho pro mne
i jeden známý v pergole v Nepřevázce.
To by se František Kropáček z dobšínské
školy divil, jaká doba se pro jeho motýly
formuje!
Hora nad Rohatskem mají za letního
žáru v jílech pukliny, že v nich docela
snadno necháte botu. Ano, ještě se všechno přes zimu spraví. I několik studánek si
vodu statečně drží, jiné ji nedávno neudržely. Zaniknou definitivně sibiřské kosatce pod Končinami, když voda ve svodnici
chybí? To je věc, která snad bolí pár „nazelenalých“ duší, jež o nich ví, nechystají se
náhodou ale momenty kritičtější? Poznáme nejspíš už letos, zda suchem zreznou
bory po skalinách.
Pavel Kverek

Děti vyráběly budky pro ptáky
V pátek 24. 1. 2020 pořádal Přírodovědný kroužek oblíbenou
akci, vyráběli jsme hnízdní budky pro sýkory a pobytové budky
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pro netopýry. Na poslední lednovou schůzku přišlo rekordních
31 dětí ve věku od předškolních po 7. třídu. Vypravili jsme se
autobusem do Horního Bousova, kde jsme v hasičské zbrojnici
měli připravený prostor pro sestavování budek. Materiál na jejich
výrobu jsme objednali ze stránek "budka jako dárek", celkem 10
sýkorníků a dvě netopýří budky.
Děti se rozdělily do skupinek po třech. Každá skupinka sestavila jednu budku. Dvě nejrychlejší skupiny sestavily ještě budky pro
netopýry. Do konce schůzky děti stačily dokonce všechny sýkorníky natřít. Všichni pracovali s ohromným nasazením, bylo vidět,
že mají prostorovou představivost, zvládají dodržovat pracovní
postup a jsou manuálně zruční. Nové budky vyvěsíme v přírodě
v blízkém okolí v rámci únorových a březnových schůzek. Některé z budek, které jsme vyráběli v únoru 2016, už totiž dosluhují.
Po práci zbyl čas také na svačinu, sestavování puzzle a krátkou
procházku po Horním Bousově. Zpátky do Dolního Bousova nás
dovezl autobus v 16.45.
P. Bartková, L. Hejnová
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Regionální soutěže stolních tenistů
jsou v polovině. Družstvo A v 1. třídě regionálního přeboru zůstává bez vítězství
a s jedinou remízou je na posledním místě
dvanáctičlenné tabulky. Naděje na udržení sice existují, ale spíše už jen v teoretické rovině. Do družstva se vrátil po pauze
Tadeáš Odstrčilík, ale ani on asi nedokáže
zabránit porážkám, které na družstvo čekají v odvetách.
Béčko je ve 3. třídě na pátém místě
ve třináctičlenné tabulce. Zaznamenalo
zatím 8 vítězství, jednu remízu a tři porážky. Vede si tedy velmi dobře.

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
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Družstvo C je ve 4. třídě na čtvrtém
místě jedenáctičlenné tabulky s bilancí 6
vítězství, jedné remízy
a tří porážek. Jeho dobré výsledky jsou
příslibem pro podporu družstev ve vyšších soutěžích. Utkání totiž často rozhoduje kvalita náhradníků. Motivací většiny
hráčů v béčku a céčku je také posunout se
na žebříčku a dostat se do základu družstva ve vyšší soutěži.
Spolek stolního tenisu vede školní
kroužek, do kterého chodí 12 dětí. Více
z kapacitních důvodů není možné. V tomto školním roce se sešla skupina dětí velmi
šikovných a tak věříme, že někdo z nich
u stolního tenisu zůstane.

Turnajů mládeže se zúčastňují Eliška
Hlaváčková a David Suk. Po třech celodenních turnajích je Eliška na 23. místě
ze 49 dětí a David na místě 32.-33. Regionálních přeborů jednotlivců se v kategorii starších žáků zúčastnil David Suk a se
spoluhráčem ze sokola Březno obsadili 3.
místo ve čtyřhře, což určitě lze považovat
za úspěch a to po dlouhých 15 letech, kdy
se na medailových pozicích regionálního
přeboru mládežnických kategorií ve čtyřhře i v jednotlivcích umísťovaly Marie
a Jana Jihlavcovi.
Jan Jihlavec

Bousovští pákaři začali sezónu „ve sklepě“
První soutěží nového ročníku armwreslingového soupeření byl start extraligy 23.
11. 2019 v baru DoSklepa v Novém Městě
nad Metují. Startovalo zde celkem třináct
členů AWK Dolní Bousov v čele s Františkem Živným. A v konkurenci 152 startujících si vedli úspěšně.
„Připravili jsme se dobře, měli jsme početné zastoupení a obsadili i několik míst
na stupních vítězů,“ komentoval soutěž Živný. „Připravovali jsme se celou letní sezónu,
protože to neprobíhají žádné soutěže. Máme
početnou základnu téměř dvaceti lidí, z toho
je řada mladých, kteří mají dobré předpoklady.“ Cílem Živného je dobře se připravit
jen na mezinárodní soutěže a vynechat
další kola extraligy. „Připravit se na velké
množství soutěží mě zdravotně ubíjí, nemohu na klouby a svaly,“ přiznal problémy.
„V mé kategorii budeme připravovat na boje
o přední příčky Martina Konůpka, který má
velký potenciál.“ Předpoklady stát se dobrými pákaři mají podle Živného slov i junioři Tomáš Kanalaš a Tomáš Kverek. „Jsou
mladí, je jim čtrnáct a mají všechno před
sebou. Občas přijde Adam Langer, který má
také talent, ale musí trénovat pravidelně,“
nastínil budoucnost dolnobousovské páky
Živný. Na extralize si podle něho vedli
dobře všichni, výborný byl Martin Konůpek se dvěma medailemi. František Živný
se nejvíce těšil na souboj se svým tradičním rivalem Dušanem Tesaříkem. Ten
ovšem nedorazil, a proto startoval Živný
na pravou i levou ruku. Obě kategorie vyhrál. „Bez Dušana to pro mě byla lehká soutěž, snad dorazí na Golemovu ruku.“
14. prosince se konala Vánoční páka
v pražském multifunkčním sportovním
centru Jeremi sport (zde trénují kulturisRočník 56 - číslo 1/2020

ti, siloví trojbojaři, zvedači těžkých závaží či ti, co přenášejí pneumatiky a tahají
náklaďáky...). Obvykle jsou soutěže na dvě
eliminace, zde na čtyři, proto si i začátečníci užijí své. Ani sem Tesařík nedorazil.
Do 90 kg vyhrál Milan Hyršal pravačku,
umístil se Martin Konůpek, junioři Kanalaš a Kverek byli v horní části pořadí. Živný nestartoval, byl jen jako divák.
Rok 2020 začal 25. ledna Golemovou
rukou v Dubňanech. To je mezinárodní
soutěž, na kterou se Živný pečlivě připravuje. „To je kousek od Hluku, kde bydlí Dušan Tesařík. Když jsem s ním mluvil,
slíbil, že dorazí. Rád bych ho porazil, ale
především musíme zdolat zahraniční borce, aby vyhrál domácí pákař,“ nastínil své
odhodlání Živný. Pojedou tam všichni
mimo juniorů, protože 22. února je XVI.
Visegrad Junior Grand Prix Nový Jičín,
mezinárodní soutěž juniorů. Ti jsou rozděleni do tří věkových kategorií, takže mají
šanci na dobré umístění. „Na Golemovce
zkusím startovat jak mezi muži, tak v Masters, ale jenom na pravou ruku. Levačku nechám odpočívat,“ přiblížil své plány Živný.
„A pak chci startovat na Mistrovství republiky v armsportu a poté na Mistrovství Evropy, které je v květnu v Maďarsku. To budu
moct jen díky panu Karlu Zetkovi, který mě
podporuje. Evropský titul nemám, tak mě to
moc láká ho získat.“ Výhra v prvním kole
extraligy zajistila Františkovi Živnému
start na mistrovství republiky, i když už
v ní nebude soutěžit. „Na republice i na Evropě se potkám s Dušanem v kategorii Masters, tak uvidím, jak budu mít natrénováno.
Bilanci máme spolu vyrovnanou. Vloni byl
mistrem Evropy, takže pokud ho v Maďarsku
porazím, šance na titul bude velká.“
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Předsevzetí do roku 2020 má Živný jasné – na Golemovce porazit Tesaříka, vyhrát
republiku a uspět na Evropě na bednu, nejlépe vyhrát. Kromě toho má i další: „Chci se
dát zdravotně dohromady. Kouřím elektronickou cigaretu, tak bych chtěl s normálními cigaretami skončit. Ale to chci každý rok… Především bych ale chtěl upravit svoji váhu pod
dvě stě kilogramů. Už jsem měl 204 kilo, ale
po Vánocích to vylezlo na 212. To jsou ty klobásky, řízečky a bramborový salát, kdy mi kolikrát jeden talíř nestačil.“ A na otázku, kdo
ho nejvíc podporuje, měl jasnou odpověď.
„Nejvíc to jsou rodiče, maminka a tatínek, to
jsou milionoví lidi. Drží mi palce i moje neteř Veronika Milotová. A moje dcera, které je
pět let, vždy když ji pouštím videa ze závodů
nebo z tréninků, tak se ptá „Vyhrál jsi, táto?“
Plus moje bývalá přítelkyně Petra, se kterou
se připravuji. Ona přešla ze silového trojboje
do MMA a chystá se na zápasy v kleci. Boxuju s ní občas, což je jiný druh pohybu, než
tahání činek a motivuje mě to. Finančně mě
už dvacet dva let podporuje pan Karel Zetka,
který zbyl momentálně jako jediný. Nikdy mě
neodmítnul, je to pro Pan s velkým pé.“
Výsledky členů AWK Dolní Bousov v 1.
kole extraligy: Junioři do 70 kg: Tomáš Kanalaš (P 6. místo, L 7. místo), Tomáš Kverek (P 7., L 8.). Junioři nad 70 kg: Josef Maroušek (P 2., L 2.). Začátečníci do 85 kg:
David Zapadlo (P 3., L 3.). Začátečníci nad
85 kg: Jakub Smolík (P 2., L 1.). Juniorky
bez rozdílu vah: Martina Ondříšková (P 2.,
L 2.). Ženy nad 60 kg: Veronika Mašková
(P 2., L 2.), Nikol Novotná (P 3.). Muži nad
95 kg: Milan Čapek (P 7., L 8.), Martin Konůpek (P 3., L 2.), Michal Matějka (P 4.,
L 5.), František Živný (P 1., L 1.), Martin
Koťátko (P 9.).
Miloslav Ječný
www.dolni-bousov.cz

www.dolni-bousov.cz

17

Ročník 56 - číslo 1/2020

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Společenská rubrika
Zpravodaj města Dolního Bousova

Společenská kronika

Kulturní tipy

Poděkování

Děkuji panu Kulovi a paní Jelínkové za milou návštěvu, blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Hana Krausová

1. 2. Hasičský ples, 20.00 sokolovna

Děkuji městskému úřadu za srdečné blahopřání k mým narozeninám.
Jaroslava Drchotová

14. 2. KINO v knihovně, 19.00 český film Staříci

8. 2. Baráčnický ples, 20.00 sokolovna
15. 2. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 hod.

Děkuji městskému úřadu panu starostovi M. Bočkovi a paní Urbanové za milou návštěvu, blahopřání a dárek k mým kulatým
narozeninám.
Josef Žáček

15. 2. Ples města Dolní Bousov, 20.00 sokolovna
16. 2. – 27. 3. Mikuláš Klaudyán – první mapa Čech 1518,
galerie Na faře, výstava

Vzpomínka

28. 2. Beseda o kukačkách, 13.00 knihovna, pořádá přír.
kroužek

Dne 27. 2. 2020 uplyne 100 let od narození dolnobousovského
občana pana Josefa Volfa, soukromého učitele německého jazyka
a aktivního člena hasičů a baráčníků. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
rodina Hercíkova

6. 3. KINO v knihovně, 19.00 film Poslední aristokratka
7. 3. Karneval Dolnobousovského SK, 20.00 sokolovna

5. března uplyne 18 let, co odešel můj manžel Jaroslav Drchota.
Stále vzpomínají
dcera Jarča a dcera Jana s rodinou.

11. 3. Divadlo v knihovně, 18.00, komedie pro diváky
od 5–100 let

Dne 11. ledna uplynulo již 15 let od úmrtí mého manžela, tatínka
a dědečka Václava Krause.
S láskou v srdci vzpomínají manželka Hana a synové Václav a František s rodinami. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

21. 3. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 hod.

Letošní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd proběhl v Horní Malé Úpě

26. 3. Sólo pro harfu, 18.00 podkroví knihovny, koncert
a přednáška
28. 3. Maškarní karneval pro děti, 15.00 sokolovna
30. 3. – 9. 4. Velikonoční výstava, galerie Na faře

Prodej slepiček

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

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green
Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15 – 19 týdnů, cena 169 – 219 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 7. 3., 5. 4., 3. 5. a 2. 6. 2020 v Dolním Bousově u vlakového nádraží v 15.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace:
Po – Pá 9 – 16 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Inzerce

 Zdarma pronajmu pozemek v zahrádkářské kolonii V Lipkách
za účelem pěstování zeleniny. Tel. 737 240 354.

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 1250 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 13. 3. 2020. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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Na Rachvalách lípy označuje pamětní deska
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Nová lípa v ul. Požárníků vysazena dobrovolníky

19

Ročník 56 - číslo 1/2020

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Zpravodaj města Dolního Bousova

Dětský domov v Ml. Boleslavi – cíl tradiční vánoční sbírky ZŠ

V prosinci proběhl křest sbírky poezie Pavly Bartkové (Foto Z. Plešinger)

Adventní koncert v podání dětského sboru Řetízek (Foto R. Stránský)

V prostoru Na Sídlišti vzniklo mnoho parkovacích míst (Foto R. Stránský)

Svatý Mikuláš v podání Pavla Nechanského (Foto R. Stránský)

Svatá Anna na bočním oltáři v kostele sv. Kateřiny (Foto Z. Plešinger)
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