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U příležitosti 130 let od otevření školy v Horním Bousově se křtila další kniha do Bou-
sovské regionální knihovničky

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

vánoční strom na náměstí už zase 
po roce svítí, což nám dává jasně najevo, 
že za pár týdnů máme Vánoce, a že se 
přiblížil konec roku 2021. Jaký byl? Jed-
noduše řečeno velice složitý pro všechny 
vrstvy obyvatel naší země. A myslím, že 
složitá doba bude následovat i v roce ná-
sledujícím. Vzhledem ke covidové pande-
mii, kterou nepřetržitě prožíváme téměř 
dva roky, nejsou vyhlídky moc růžové. 
A právě v době adventu bychom měli 
na všechno špatné zapomenout. Myslet 
na věci pozitivní, na rodinu, na své blíz-
ké, na kamarády atd.  

V závěru roku byly dokončeny největší 
investiční akce města v letošním roce. Ze-
jména se jedná o dokončení rekonstrukce 
budovy čp. 179 v Tovární ulici za účelem 
vybudování 12 sociálních bytů. Stavba 
byla dokončena řádně podle smlouvy 
o dílo a v termínu. Zhotovitel – firma 
Realitní a stavební s r.o. z Čáslavi odved-
la velmi kvalitní práci. Celkové náklady 
na stavbu byly 20.778.655 Kč s DPH. 
Část nákladů pokryla získaná dotace 
z Integrovaného regionálního operač-
ního programu ve výši 10.627.352 Kč. 
Zbylé náklady byly hrazeny z rozpočtu 
města. Udržitelnost projektu je dvacet 
let, kdy město bude muset plnit podmín-
ky poskytovatele dotace na pronájem 
sociálních bytů. Informace pro budoucí 
zájemce o tyto byty se dočtete na jiném 
místě Bousováku, kde je podrobně po-
psáno, jaké budou podmínky pro žadate-
le. Rada města musela schválit pravidla 
pro využití sociálního bydlení, výši ná-
jmu pro budoucí žadatele, návrhy nájem-
ních smluv a další potřebné dokumenty 
nařízené poskytovatelem dotace. 

/pokračování na straně 3/

Oslava jubilea se v ydařila
Budova školy v Horním Bousově stojí 

již 130 let. V pátek 22. října 2021 se v je-
jích prostorách konala akce k připomenutí 
tohoto jubilea. Po zahájení starostou Mi-
roslavem Bočkem o práci na knížce o hor-
nobousovské škole promluvil Miloslav 
Ječný, na svá školní léta zavzpomínala 
nejstarší školačka Jaroslava Picková a se 
svými vzpomínkami přispěl i Václav Šolc, 
který jako ředitel činnost školy v roce 1976 
ukončil. 

Poté následoval křest knížky, prohlí-
žení vystavených dokumentů, školních 
výkazů a fotografií. A samozřejmě poví-
dání a vzpomínání více než sedmi desítek 
přítomných, jimž bylo Lenkou Zimovou 
nabízeno občerstvení zajištěné Městským 
úřadem Dolní Bousov, připravené ve škol-
ní jídelně.

Když v létě roku 1884 nastoupil do školy 
nový správce Antonín Bouček, začal psát 
školní kroniku, kterou jeho předchůdci 
nepsali. Čerpal ze vzpomínek pamětníků 
a z farní knihy uložené na faře v Dolním 
Bousově. Podle něho začala škola v Hor-
ním Bousově asi v roce 1812 jako škola po-
koutní (škola bez vládního povolení). Exis-
tenci školy v roce 1825 potvrzuje Přehled 
škol na kosteckém panství. Byly zde školy 
v Sobotce, Libošovicích, Horním a Dol-
ním Bousově a Markvarticích. A co bylo 
napsáno o hornobousovské škole? Škola 
je umístěna v obecním domku čili v pas-
toušce. Místnost je úplně nevhodná, malá, 
nízká a tmavá. Úřady tlačí na stavbu školy 
nové, ale vrchnostenský úřad na Kosti říze-
ní zdržuje, aby nemusel přispět na stavbu 
nové budovy.       /pokračování na straně 10/
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Třída MŠ Berušky si užila podzimní focení v listí v Břízkách.

Parlamentní volby 8. – 9. října 2021.

Kulturní program v DPS – písničkář Jan Nic a bývalý knihkupec 
Vratislav Ebr.

U tábořiště Dětí lesa na Rachvalách vzniknou čtyři tůně.

Děti z třídy Berušek si připomněly Halloween.

Říjen 2021 – budova po ČS armádě v Tovární ulici má nový kabát.

Na náměstí byl letos usazen vánoční strom, který darovala paní 
Plíšková.

Úklid po lidech na kraji lesa u Vlčího Pole.
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Slovo st arost y
/dokončení ze strany 1/

Všechny potřebné podklady pro zájem-
ce budou zveřejněny na webových strán-
kách města a na facebooku města. Zhoto-
vitel stavby městu byty řádně předal, nyní 
se pracuje na podkladech pro kolaudační 
řízení. 

Další akcí, která byla dokončena, je za-
teplení budovy MŠ na náměstí a instalace 
systému nuceného větrání s regulací tepla 
a regulování otopné soustavy v obou tří-
dách MŠ. I na tento projekt získalo město 
dotaci, tentokrát z Operačního programu 
životního prostředí ve výši 1.268.831 Kč. 
Celkové náklady na zateplení byly 
2.527.081 Kč s DPH. Stavbu provedla firma 
Karel Hosa – Zeteza. Poslední neoprave-
ná budova ve vlastnictví města na náměstí 
dostala nový kabát a tím určitě přispěje 
k celkovému vzhledu našeho náměstí. Na-
vazujícím projektem v této budově je vybu-
dování tří malometrážních bytů v nevyuži-
tém podkroví, výměna krovu a nové střešní 
krytiny. Stavbu provádí firma Stavby MH 
s r.o. z Hrádku nad Nisou. Celkové nákla-
dy podle smlouvy o dílo jsou 5.785.461 Kč 
s DPH a jsou plně hrazeny z rozpočtu měs-
ta. Na tuto stavbu město žádalo neúspěšně 
o dotaci z fondů Ministerstva financí. Pro-
jektem vznikne jeden byt o rozloze 48,9 m2, 
druhý o rozloze 29,4 m2 a třetí o rozloze 
26 m2. Byty budou dokončeny do konce 
roku, poté bude následovat kolaudace. Po-
kud to bude možné, byty budou nabízeny 
přednostně zaměstnancům základní či ma-
teřské školy. 

Dalším dokončeným projektem je vybu-
dování chodníku a odstavné plochy v ulici 
Lhotecká. Stavbu prováděla firma ZETA 
Benátky s r.o. Náklady na stavbu ve výši 
1.845.460 Kč s DPH byly kompletně hraze-
ny z rozpočtu města. V návaznosti na tuto 
stavbu jedná město se Středočeským kra-
jem o realizaci případné rekonstrukce při-
lehlé krajské komunikace od křižovatky 
s ulicí Příhonská až na okraj obce Vlčí 
Pole. Uvidíme, jak se v jednáních posune-
me v příštím roce.

Jedna z posledních investičních akcí 
letošního roku byla zahájena ve Střehomi. 
Týká se celkové rekonstrukce a přestavby 
budovy čerpací stanice, kde máme umístěn 
vrt pro zásobování občanů pitnou vodou. 
Stavba je z počátku 70. let minulého století 
a byla za hranicí své životnosti. Stavbu pro-
vádí firma OBIS spol. s r.o. z Nové Paky. 

Stavba by měla být dokončena do konce le-
tošního roku s náklady 986.751 Kč s DPH, 
které budou hrazeny z rozpočtu města.

Dále byly zahájeny opravy zbylých ne-
opravených prostor v budově hasičárny 
v Dolním Bousově. Jedná se zejména o re-
konstrukci sociálních zařízení v přízemí, 
rozvody elektro a vody, obklady a dlažby. 
Jedná se o prostory, které využíval pro 
svoji masérskou činnost pan Zoltán Rigo. 
Zrekonstruované prostory budou složit pro 
potřeby členů jednotky hasičů. Náklady 
na rekonstrukci budou hrazeny z rozpočtu 
města. 

V domě s pečovatelskou službou byla do-
končena výměna plynových kotlů, které byly 
na hranici životnosti. Práce prováděla fir-
ma ELGAS Mladá Boleslav. Celkové nákla-
dy ve výši 543.375 Kč s DPH byly hrazeny 
z rozpočtu města.

Návrh rozpočtu města
Vedení města ve spolupráci s finančním 

odborem města připravuje návrh rozpočtu 
města na rok 2022. Návrh rozpočtu bude 
připraven ke schválení na posledním jedná-
ní zastupitelstva města v prosinci letošního 
roku. Už nyní víme, že rozpočet bude veli-
ce střídmý na investice i vzhledem k velmi 
nejasným daňovým příjmům v budoucím 
období, nepřehledné situaci na trhu s ener-
giemi, rostoucím cenám ve stavebnictví, ale 
i s ohledem na velké investice v letošním 
roce. Připravovaný rozpočet města bude na-
vržen jako vyrovnaný. Město se bude v ná-
sledujícím roce věnovat hlavně projekční 
činnosti, abychom byli připraveni s projek-
ty na nové dotační období 2021–2027. Urči-
tě budeme hledat finanční zdroje z různých 
dotačních možností, které budou nabízet 
národní programy a zejména Evropské 
programy. Uvidíme, jaké budou možnos-
ti v horizontu několika let. Zaměříme se 
na údržbu stávajícího majetku ve vlastnic-
tví města, údržbu veřejné zeleně, vodního 
hospodářství, kanalizační sítě, veřejného 
osvětlení atd... 

Budoucí projekty
V příštím roce nás čekají dva hlavní pro-

jekty, které máme podpořeny evropskými 
dotacemi.  Za prvé se jedná o projekt no-
vých chodníků podél krajské komunikace 
v obci Horní Bousov – I. etapa. Druhým 
projektem je vybudování protipovodňových 
opatření, jejichž součástí bude zejména vy-
budování bezdrátového rozhlasu ve městě 
a všech našich místních částí včetně obcí 
Ošťovice a Střehom, kde v současnosti žád-
ný rozhlas nemáme. Tento projekt by měl 

nahradit zastaralý místní rozhlas za mo-
derní médium 21. století. Na oba projekty 
město zpracovalo podklady pro výběrové 
řízení, které právě probíhá. Uchazeči o tyto 
zakázky, se mohou do soutěže přihlásit 
do konce listopadu, poté bude následovat 
výběr zhotovitele.

Jak jsem se zmínil, město bude hledat 
finanční zdroje z dotací na připravené pro-
jekty, tak jedním z nich je rekonstrukce 
budovy sokolovny. Město opětovně připra-
vuje podklady pro podání žádosti o dotaci 
z programů Ministerstva pro místní rozvoj. 
Je to již třetí pokus. Termín podání žádosti 
je do konce roku. Další žádost o dotaci se 
týká II. etapy projektu nových chodníků 
v Horním Bousově z programů Státního 
fondu dopravní infrastruktury. I zde je ter-
mín podání do konce letošního roku.

Abychom mohli dlouhodobě plánovat 
a následně žádat i dotační podpory projek-
tů, musí mít město zpracovaný Strategický 
plán města pro období 2021–2027. Zpraco-
vání tohoto dokumentu finišuje a plán bude 
představen ke schválení na prosincovém 
jednání zastupitelstva města.

Aktuální projektové dokumentace
V měsíci říjnu byly zahájeny projekční 

práce na zpracování projektu revitalizace 
našeho náměstí pro společné povolení stav-
by. Projektovou dokumentaci zpracovává 
Ing. Martina Hřebřinová z Nového Boru. 
Podkladem jí bude zpracovaná studie revi-
talizace náměstí z roku 2020. Společným 
cílem je, mít dokumentaci zpracovanou 
do poloviny příštího roku. 

V nejbližším období bude dokončena 
projektová dokumentace na výměnu hlavní-
ho přivaděče pitné vody ze Střehomi na kři-
žovatku u „Baráčku“ v Dolním Bousově, 
na kterém se pracuje již řadu měsíců. Pro-
jekt zpracovává Ing. Evžen Kozák z Koryt.  
Navazujícím projektem, který je také před 
dokončením, je zpracování projektové do-
kumentace na vybudování nového vrtu pitné 
vody v okolí vodojemu v Horním Bousově. 
Projekt zpracovává Ing. Miloš Grieszl z Li-
berce. Termíny dokončení a předání byly 
několikrát posunuty z důvodu pandemie 
covidu.

Průběžně probíhá projekční činnost, kte-
rá souvisí se zasíťováním budoucích staveb-
ních pozemků v ulici V Lipkách vedle hřbi-
tova. Je dokončena dokumentace na novou 
místní komunikaci. Ostatní dokumentace 
týkající se vodovodu, splaškové kanalizace, 
rozvodů plynu, elektrické energie a veřejné-
ho osvětlení jsou ve stádiu rozpracovanosti. 
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V měsíci září byla dokončena projekto-
vá dokumentace včetně rozpočtu na nový 
výtah do knihovny v budově bývalé fary. 
Nyní se bude město snažit hledat výhodný 
dotační titul, který by pomohl zafinancovat 
tento projekt. Realizace projektu by vyře-
šila bezbariérový přístup pro návštěvníky 
knihovny a kulturních akcí v podkrovní 
přednáškové místnosti. 

Na podzim byla dokončena projekto-
vá dokumentace na nové veřejné osvětlení 
v osadě Rašovec (poblíž Plakánku). Realiza-
ce by měla proběhnout v následujícím roce. 

Další projekty máme připravené ze závě-
ru loňského roku. Jedná se zejména o mo-
dernizaci sociálních zařízení v MŠ v ulici 
Zahradní, oprava hřbitovní zdi a márnice 
na Bechovi, oprava poslední části hřbitovní 
zdi v našem městě, letitý projekt in-line drá-
hy v Břízkách, nová parkovací místa a ve-
řejná zeleň u čp. 179 v Tovární ulici atd… 
Na uvedené projekty bude město hledat 
vhodný dotační titul.

Veřejná zeleň a životní prostředí
Na státní svátek 28. 10. za krásného 

počasí proběhlo za účasti několika desítek 
dobrovolníků osázení bývalé cesty mezi 
obcemi Ošťovice – Střehom.  Je to další 
projekt, kterým chce město navracet stro-
my do krajiny v našem okolí. Celkem bylo 
vysázeno 56 ks ovocných stromů ve složení 
20 ks jabloní, 26 ks slivoní, 4 ks hrušní, 5 ks 
třešní a 1 ořešák. Dále bylo vysázeno ještě 
9 ks jeřábů. Tento projekt byl podpořen do-
tací z programu Ministerstva životního pro-
středí ve výši 128.700 Kč. Dotace pokryla 
100 % nákladů. Akce se povedla. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. 
I pro budoucí období město připravuje dal-
ší projekty tohoto typu, abychom pokračo-
vali v nastaveném trendu z posledních let.

V průběhu října byla vysázena nová veřej-
ná zeleň ve Vlčím Poli v okolí kostelíka sv. 
Šimona a Judy a také v blízkosti dětského 
hřiště. I zde bych chtěl poděkovat všem dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na výsadbě. 

Ve Vlčím Poli ještě zůstanu. V průběhu 
roku byla za obcí, na místě bývalého prosto-
ru pálení čarodějnic, zlikvidována skládka 
odpadu. Náklady na likvidaci a odvoz od-
padů vyšly na téměř 200.000 Kč. Prostor 
bude do budoucna udržován a doplněn ve-
řejnou zelení. Chtěl bych apelovat na všech-
ny občany, aby pro likvidaci odpadů využí-
vali sběrný dvůr, který je k dispozici všem 
3x v týdnu. 

Další letitá skládka je v lesním prostoru 
poblíž vlčopolského hřbitova. I tuto sklád-

ku má město v plánu zlikvidovat, byť to 
bude určitě stát opět nemalé finanční pro-
středky z rozpočtu města. 

Další nové stromy by měly oživit ulici 
Příhonská. Stávající keře v zelených pásech 
budou odstraněny a budou nahrazeny 18 
kusy sakur. Výsadba by měla proběhnout 
ještě do konce roku. Na jaře by měla být do-
plněna do zelených pásů postupně trvalko-
vá výsadba. V jarních měsících by měl být 
také dokončen plánovaný park v prostoru 
za benzinovou pumpou.

Doprava
Z důvodu prakticky nulové vytíženosti 

cestujícími a vysokých nákladů na provoz 
dojde ke zrušení všech vlakových spojů 
na železniční trati Dolní Bousov – Bakov 
nad Jizerou bez náhrady spojů. Trať bude 
zrušena od 4. 12. 2021 z rozhodnutí vedení 
Středočeského kraje. Na toto téma se vedla 
velká diskuse. V rámci našeho kraje došlo 
ke zrušení několika spojů bez náhrady či 
s náhradou pomocí autobusové dopravy. 
Trať DB – Bakov nad Jizerou bude využí-
vána pouze pro cestovní ruch v rámci pro-
vozu letních výletních historických vlaků.

Další změnu chystá Středočeský kraj 
ve spolupráci s obcemi a městy v dopravní 
obslužnosti cestujících v autobusové do-
pravě. Cílem by měla být větší provázanost 
všech linek mezi Středočeským krajem 
a Prahou. Cílem je nastavení spravedlivé-
ho systému pro všechny obce, nastavení 
a zavedení jednotných pravidel objednávky 
a spolufinancování dopravní obslužnosti 
na území kraje. Pro naše město to bude 
mít bohužel negativní dopad do rozpočtu. 
Podle zatím navržených propočtů bychom 
měli přispívat na dopravní obslužnost ne-
celým půl miliónem korun ročně. Což je 
nárůst o 130 %!!! V současnosti probíhají 
intenzivní jednání na zmírnění nákladů. 
Dopad do stávajících linek bude pro cestu-
jící minimální. Avizované změny by měly 
naběhnout od roku 2022.    

Odpadové hospodářství
Jak jsem avizoval v minulém čísle, měs-

to připravuje novou vyhlášku o stanovení 
obecního systému odpadového hospodář-
ství a novou vyhlášku o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemo-
vité věci. Vše bude v návaznosti a v soula-
du s novou odpadovou vyhláškou, která je 
platná od počátku letošního roku. Všechny 
avizované změny budou platné pro občany 
od roku 2022. Obě vyhlášky budou předsta-
veny ke schválení na prosincovém zasedání 
zastupitelstva města následně zveřejněny 

na úřední desce města. Podrobnosti a in-
formace pro občany zpracované Odborem 
místního hospodářství jsou uvedené v pří-
spěvku v jiné části tohoto čísla Bousováku.  

Kultura
Dne 22. 10. 2021 proběhla ve škole v Hor-

ním Bousově malá slavnost k 130. výročí bu-
dovy školy. Sešlo se zde mnoho pamětníků, 
kteří ve svém mládí navštěvovali tuto školu. 
Rádi všichni zavzpomínali na školní léta, 
měli si možnost prohlédnout vystavené do-
bové materiály a fotografie. Na místě byla 
představena a slavnostně pokřtěna malá 
publikace o historii budovy školy, kterou 
zpracoval pan Mgr. Milan Ječný.

Letošní vánoční strom – jedle ojíněná 
(adies concolor), stáří 32 let, která zdobí 
naše náměstí, nám darovali manželé Plíš-
kovi z ulice Požárníků. Tímto bych chtěl 
dárcům touto formou velice poděkovat.

S lítostí musím konstatovat, že pořádá-
ní 24. ročníku Mikuláše musíme opětovně 
zrušit. Důvodem jsou přísná hygienicko-
-protiepidemická opatření, která musí pořa-
datel pro venkovní akce zajistit. Vzhledem 
rozsahu a velikosti akce nejsme schopni 
tato opatření stoprocentně zajistit tak, 
abychom se vyhnuli případným finančním 
postihům. Bohužel se opakuje scénář z loň-
ského roku, kdy jsme byli nuceni akci také 
zrušit. Náhradní program bude obdobný 
jako loni. Informace najdete na jiném místě 
Bousováku.   

Nový rok 2022 přivítáme tradičně ohňo-
strojem na rybníku Pískovák. Všichni jste 
srdečně zváni, abychom se v době adventu 
trochu oprostili od bláznivé doby covidové.

Miroslav Boček
starosta města

Vážení spoluobčané,

čas adventu a vánoc se opět přiblížil. 
Zastavme se a v této složité době mysleme 
na věci krásné a nové. A musíme všichni dou-
fat, že bude lépe. Projevme si vzájemnou lás-
ku a úctu, zavzpomínejme na svoje příbuzné, 
kteří v tomto složitém období odešli a nejsou 
již mezi námi. 

Prožijte svátky v klidu a pokoji. Pojďme se 
radovat z maličkostí, oslavujte Ježíška, buď-
te pokorní a držte při sobě. Do nového roku 
vám přeji dostatek sil, odvahy a trpělivosti.  

Jménem zaměstnanců Městského úřadu 
a zastupitelů města vám přeji klidné svátky, 
pevné zdraví, štěstí, lásku nejbližších a vše 
dobré v roce 2022.

Miroslav Boček
starosta města
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PRAVIDL A PRO V YUŽITÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 
V BY TOVÉM DOMĚ V ULICI TOVÁRNÍ 179, DOLNÍ BOUSOV

Platné s účinností od 23. 11. 2021
Město Dolní Bousov za finanční pod-

pory Integrovaného regionálního operač-
ního programu z výzvy č. 80 „Sociální 
bydlení“ zrekonstruovalo obytný dům 
v ulici Tovární 179. Rekonstrukcí vznik-
lo v 1., 2. NP a 3. NP celkem 12 bytových 
jednotek určených k sociálnímu bydlení (2 
byty 1+KK, 1 byt 1+1, 6 bytů 2+KK, 3 byty 
3+KK).

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy 
sociálního bytu, sjednané při uzavření ná-
jemní smlouvy nebo změněné v průběhu 
trvání nájemního vztahu, bude 60,- Kč/m2.

Byty budou přidělovány bez požadavku 
na kauci. Za správu bytu zodpovídá město 
Dolní Bousov. Sociální byty jsou částečně 
vybaveny (inventární soupis je přílohou 
evidenčního listu, který bude součástí ná-
jemní smlouvy). 

Nájemní smlouvy k sociálnímu bytu lze 
uzavřít pouze s osobou z cílové skupiny, 
kdy minimálně 50 % členů, užívajících do-
mácnost, musí být v ekonomicky produk-
tivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let. 

Nájemní smlouva může být uzavře-
na s osobou z cílové skupiny, která není 
v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 
let a výše) avšak minimálně dalších 50 % 
členů, užívajících domácnost, je v ekono-
micky produktivním věku (tj. je ve věku 15 
až 64 let), kdy tato osoba nemá uzavřenou 
jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnic-
tví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodin-
ný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné 
ubytovací účely, který lze využít k trva-
lému bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění poz-
dějších předpisů (zda po této osobě lze 
spravedlivě žádat využití tohoto majetku 
dle § 11 odst. 4 a 5, § 14 tohoto zákona 
posoudí sociální pracovník spolupracující 
s danou domácností při uzavírání nájem-
ní smlouvy i při opakovaném prodloužení 
nájmu, případně jiný sociální pracovník) 
a zároveň její průměrný čistý měsíční pří-
jem v období 12 kalendářních měsíců před 

uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy.

Při uplatňování těchto podmínek se ne-
započítávají děti a mládež do 14 let věku 
včetně. 

Do započitatelných příjmů se nezahrnují 
dávky pěstounské péče.

Při určování započitatelných příjmů po-
suzované osoby se postupuje podle zákona 
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 
minimu, ve znění pozdějších předpisů 
(do rozhodných příjmů se započítávají 
příjmy všech členů domácnosti, tj. např. 
i mladistvých nebo dospělých potomků 
z příležitostných činností - brigád nebo 
příjmy za práci žáků a studentů z praktic-
kého vyučování a praktické přípravy). 

Nájemní smlouva bude uzavřena s oso-
bou, která prokáže, že její průměrný čistý 
měsíční příjem v období 12 kalendářních 
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 
nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční 
mzdy podle údajů Českého statistického 
úřadu /dále jen ČSÚ/. 

Pokud budou užívat sociální nájemní 
byt další osoby, doloží osoba, s níž má 
být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční 
průměr součtu čistých příjmů a sociálních 
dávek všech členů domácnosti nepřesáhl 
za 12 kalendářních měsíců před uzavře-
ním nájemní smlouvy: 

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, 
jedná-li se o domácnost se 2 členy; 

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, 
jedná-li se o domácnost se 3 členy; 

c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, 
jedná-li se o domácnost se 4 členy; 

d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, 
jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

Do započitatelných příjmů osoby, u níž 
insolvenční soud určil jako způsob řešení 
úpadku oddlužení formou plnění splátko-
vého kalendáře v souladu se zákonem č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, se tyto soudem 

určené splátky a případné další mimořád-
né splátky nezahrnují. Při určování zapo-
čitatelných příjmů posuzované osoby se 
postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., 
o životním a existenčním minimu, v plat-
ném znění.

Nájemní smlouva se uzavře na dobu urči-
tou na 2 kalendářní roky. Nájemní smlou-
va může být na základě písemné žádosti 
nájemce podané minimálně 2 měsíce před 
uplynutím doby nájmu prodloužena, a to 
o dva roky. Nájemní smlouva může být 
prodloužena, pokud nájemce a další osoby 
užívající domácnost nadále splňují pod-
mínky pro uzavření nájemní smlouvy so-
ciálního bydlení a plní podmínky nájemní 
smlouvy a domovního řádu. Na prodlou-
žení nájemní smlouvy není právní nárok. 
Při obnovení nájemní smlouvy není přihlí-
ženo k minimálnímu počtu ekonomicky 
produktivních obyvatel ve společné do-
mácnosti.  

V případě rozšíření společně posuzova-
ných osob v domácnosti v průběhu trvání 
nájemní smlouvy je nutné před uzavřením 
dodatku k nájemní smlouvě opětovně po-
soudit splnění parametrů sociálního byd-
lení. 

V případě ukončení stávající nájemní 
smlouvy musí být nejpozději do tří měsí-
ců od vyklizení sociálního bytu uzavřena 
nová nájemní smlouva s osobou z cílo-
vé skupiny. V odůvodněných případech 
může být lhůta pro uzavření nové nájemní 
smlouvy prodloužena. 

V průběhu trvání nájemní smlouvy se 
znovu průměrný měsíční čistý příjem oso-
by, s kterou je nájemní smlouva uzavřena, 
neposuzuje. Při obnovení nájemní smlou-
vy se znovu posoudí průměrný měsíční 
čistý příjem v období 12 kalendářních 
měsíců před obnovením nájemní smlou-
vy. V případě, že při započítání mimo-
řádných odměn (např. dle § 134 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) ze závislé činnosti 

Vážení spoluobčané,
město Dolní Bousov dokončilo rekonstrukci budovy čp. 179 v Tovární ulici za účelem vybudování 12-ti sociálních bytů pro potřeby sociálních 

skupin, které jsou uvedeny v pravidlech pro využití sociálního bydlení. Zájemci se mohou informovat na Odboru místního hospodářství tel. 
326 396 257 nebo přímo u starosty tel. 326 396 301 nebo na webových stránkách a facebooku města.    
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se posuzovaná osoba při opakovaném po-
souzení dostane přes stanovené hranice 
měsíčních průměrů součtu čistých pří-
jmů, je možné ze strany příjemce tolerovat 
zvýšení příslušného limitu o 0,1 násobek 
průměrné měsíční mzdy (tedy např. 1,1 ná-
sobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se 
o domácnost se 4 členy). V ostatních pří-
padech není možné při překročení limitu 
zjištěném po opakovaném posouzení před 
vypršením nájemní smlouvy tuto smlouvu 
prodloužit. 

Nájemní smlouva může být uzavřena 
pouze s osobou, která nemá uzavřenou ji-
nou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví 
ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 
dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné 
ubytovací účely, který lze využít k trva-
lému bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. Tato podmínka 
se vztahuje na všechny osoby užívající do-
mácnost sociálního bydlení. 

Po dobu udržitelnosti projektu od 2022 
do 2042 musí být cílové skupině v sociál-
ních bytech dostupná podpora ve formě 
sociální práce. Sociální prací je myšleno 
poskytování sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo další 
sociální práci, jejímž gestorem je kvalifi-
kovaný sociální pracovník. Tato služba 
má inkluzivní dopad na cílovou skupinu 
zlepšující její nepříznivou sociální situaci. 

Cílovou skupinou v sociálním bydlení 
jsou osoby v bytové nouzi. 

Osobou v bytové nouzi se zároveň ro-
zumí osoba v ekonomicky produktivním 
věku, která nemá uzavřenou jinou nájem-
ní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spolu-
vlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, 
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací 
účely, který lze využít k trvalému bydle-
ní dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi (zda po této osobě lze 
spravedlivě žádat využití tohoto majetku 
dle § 11 odst. 4 a 5, § 14 tohoto zákona 
posoudí sociální pracovník spolupracující 
s danou domácností při uzavírání nájem-
ní smlouvy i při opakovaném prodloužení 
nájmu, případně jiný sociální pracovník) 
a zároveň její průměrný čistý měsíční pří-
jem v období 12 kalendářních měsíců před 
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 
násobek průměrné měsíční mzdy. 

Nájemní smlouva může být také uza-
vřena s osobou z cílové skupiny, která není 
v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 
let a výše), když minimálně dalších 50 % 

členů, užívajících domácnost, je v eko-
nomicky produktivním věku (tj. ve věku 
15 až 64 let) a zároveň jsou splněny výše 
uvedené podmínky, kdy tato osoba nemá 
uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá 
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový 
dům, rodinný dům, byt, dům pro rekre-
ační nebo jiné ubytovací účely, který lze 
využít k trvalému bydlení dle zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
(zda po této osobě lze spravedlivě žádat 
využití tohoto majetku dle § 11 odst. 4 
a 5, § 14 tohoto zákona posoudí sociální 
pracovník spolupracující s danou domác-
ností při uzavírání nájemní smlouvy i při 
opakovaném prodloužení nájmu, případ-
ně jiný sociální pracovník) a zároveň její 
průměrný čistý měsíční příjem v období 
12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek 
průměrné měsíční mzdy. 

Nájemní smlouvy na sociální bydlení lze 
uzavřít primárně pouze s uvedenými cílový-
mi skupinami: 
• muži a ženy v seniorském věku, 
• osoby přechodně bydlící u příbuzných 

nebo přátel (nemají jinou možnost byd-
lení), 

• osoby, které dostaly výpověď z nájem-
ního bytu, 

• osoby žijící v nevhodném objektu – 
obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání 
(dříve mohlo být obyvatelné), 

• matky nebo otcové s dětmi v azylovém 
domě, 

• osoby před opuštěním zdravotnického 
zařízení, 

• osoby po opuštění dětské instituce či 
pěstounské péče,

a pokud nebudou uzavřeny s uvedenými 
cílovými skupinami, budou nájemní 
smlouvy uzavřeny s ostatními cílovými 
skupinami uvedenými ve výzvě č. 80 
„Sociální bydlení “ z IROP.
• osoby spící venku (např. ulice, pod 

mostem, nádraží, letiště, veřejné 
dopravní prostředky, kanály, jesky-
ně, odstavené vagony, stany, garáže, 
prádelny, sklepy a půdy domů, vraky 
aut),

• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocová-

ní prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,

• osoby ve veřejné komerční ubytovně 
(nemají jinou možnost bydlení),

• osoby bez přístřeší po vystěhování 
z bytu,

• žadatelé o azyl v azylových zaříze-
ních,

• osoby po opuštění věznice,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azy-

lovém domě,
• osoby bydlící v bytě bez právního dů-

vodu1,
• osoby v nezákonně obsazené budově,
• osoby na nezákonně obsazeném po-

zemku (zahrádkářské kolonie, zemni-
ce),

• osoby žijící v mobilním obydlí, např. 
maringotka, karavan, hausbót (nema-
jí jinou možnost bydlení),

• osoby žijící v budově, která není ur-
čena k bydlení, např. osoby žijící 
na pracovišti, v zahradních chatkách 
se souhlasem majitele,

• osoby žijící v provizorních stavbách 
nebo v budovách bez kolaudace pro 
účely bydlení,

Sociální byt bude přednostně poskytnut 
za těchto podmínek: 
1. žadatel je hlášen k trvalému pobytu 

v Dolním Bousově, 
2. žadatel je hlášen k trvalému pobytu 

v ORP Mladá Boleslav, 
3. v případě volných kapacit může být 

sociální byt poskytnut i žadatelům hlá-
šeným k trvalému pobytu mimo ORP 
Mladá Boleslav, ale ve Středočeském 
kraji, 

4. ve všech uvedených případech mají 
vždy přednost rodiny s nezletilými dět-
mi (nezletilým dítětem) nebo těhotné 
ženy.

Sociální byt nelze poskytnout osobám: 
1. jejichž obtížná životní situace je proka-

zatelně dlouhodobě neřešená, 
2. aktuálně užívajícím návykové látky 

a alkohol, 
3. jejichž stav vyžaduje léčení ve zdravot-

nickém zařízení, 
4. omezeným na svéprávnosti, 
5. nájemní smlouva nebude uzavřena se 

žadatelem, se kterým byl v minulosti 
ze strany Města Dolní Bousov ukon-
čen nájemní vztah z důvodu závažného 
porušování povinností vyplývajících 
z nájmu (zejm. neplacení nájemného 
a úhrad za služby spojené s užíváním 
bytu, hrubé porušování domovního 
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řádu a dobrých mravů v domě atd.), 
nebo mu nebyla prodloužena nájemní 
smlouva na dobu určitou z týchž důvo-
dů. Výjimku tvoří osoby v uvedené do-
mácnosti, které nenesou vinu na závaž-
ném porušování povinností vyplývající 
z nájmu. 

Žádost (se všemi náležitostmi a příloha-
mi) o poskytnutí sociálního bytu musí být 
podána v pracovní den písemně na podatel-
nu Městského úřadu Dolní Bousov. Sou-
částí žádosti je souhlas žadatele se zpraco-
váním osobních údajů. Nájemní smlouva 
v sociálním bytu je důvodem ke změně 
trvalého pobytu. Odbor místního hospo-
dářství posoudí žádost a předloží ji k vyjá-
dření rady města. 

Odbor místního hospodářství povede 
pořadník žadatelů, kteří splnili podmín-
ky přidělení sociálního bytu podle data 
podání žádosti. Pořadí žadatelů se vedle 
data podání řídí rovněž podmínkami sta-
novenými těmito pravidly a v naléhavých 
případech je možné přihlédnout k aktuál-
ní tíživé situaci žadatele. Odbor pořadník 
pravidelně aktualizuje. 

Rozhodnutí o nájemci sociálního bytu 
(včetně prodloužení nájemní smlouvy) je 
v kompetenci Rady města Dolní Bousov /
dále jen RM/. 

Nájemní smlouvu s uživatelem uzavře 
Odbor místního hospodářství města Dol-
ní Bousov.

Předání bytu nájemci provádí zástup-
ce Odboru místního hospodářství města 
Dolní Bousov. 

Ubytovaný se zavazuje hradit nájem 
a veškeré poplatky související s užíváním 
bytu. Ubytovaný je povinen seznámit se 
a dodržovat domovní řád. 

Kontrolu plnění povinností nájemce 
provádí vedoucí Odboru místního hospo-
dářství. Vedoucí Odboru místního hospo-
dářství minimálně 2 měsíce předem infor-
muje odbor o blížícím se konci nájemní 
smlouvy. 

Nájemce je povinen nejpozději 2 měsí-
ce před skončením doby nájmu písemně 
požádat o prodloužení nájemní smlouvy.  

Odbor ukončí s nájemcem nájemní 
smlouvu na sociální byt okamžitě, pokud 
nájemce porušuje svou povinnost nájmu 

zvlášť závažným způsobem dle § 2291 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen o. z.). Nájemce se podpisem ná-
jemní smlouvy zavazuje k dodržení znění 
§ 2293 a § 2294 o. z.

Všechny informace (žádost o byt, pravi-
dla pro využití sociálního bytu a zbylé for-
muláře) pro žadatele sociálních bytů jsou 
zveřejněny na webových stránkách města 
a na facebooku města. Žádosti se budou 
přijímat do 31. 1. 2022. Při nenaplnění 
kapacity i následně. Cílem je naplnit byty 
a uzavřít nájemní smlouvy s budoucími ná-
jemníky do 1. 3. 2022.

Tato Pravidla pronajímání sociálních 
bytů v bytovém domě v ulici Tovární 179 
v majetku Města Dolní Bousov schválila 
na svém jednání Rada Města Dolní Bou-
sov dne 22. 11. 2021, usnesením číslo 
RM10/2021, a nabývají účinnosti dnem 
23. 11. 2021. 

V Dolním Bousově dne: 23. 11. 2021

Miroslav Boček
 starosta města

Péče o vodoměr
Každoročně jsou nahlašovány či zjiš-

těny problémy související s vodoměrem či 
únikem vody na vodovodní přípojce. Vo-
doměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou 
zvláštní péči. Přesto má své velké nepřá-
tele, kterými bývá zima a mráz. Takto po-
ničený vodoměr Vám může způsobit velké 
starosti, zejména únik vody z poškozené 
přípojky (v případě chatařů a chalupářů 
to mohou být desítky i stovky m³ vody), 
finanční škody na Vašem majetku, finanč-
ní náhrada za poškozený vodoměr atd. 
Proto, prosím, prevencí předcházejte zby-
tečným škodám. Tyto škody Vás následně 
mohou přijít i na desítky tisíc korun v pří-
padě dlouhodobějšího úniku vody.

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovo-
dech, kanalizacích pro veřejnou potřebu 
totiž odpovídají za stav a ochranu vodo-
měru odběratelé, resp. vlastníci připojené 
nemovitosti. Z tohoto důvodu je Vaší po-
vinností: 

• chránit vodoměr před mechanickým 
i tepelným poškozením, 

• zajistit k němu bezpečný přístup za-
městnanců provozovatele (města Dol-

ní Bousov) k pravidelným výměnám 
a odečtům stavů, 

• dbát o to, aby nedošlo k poškození plom-
by prokazující úřední ověření vodoměru 
a montážní plomby na jeho šroubení.

Ochrana před poškozením vodoměru mra-
zem 

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkov-
ním prostoru (šachtě), neopomeňte pro-
vést následující opatření: 

▸ šachtu pečlivě zavřete, 

▸ poklop šachty přikryjte tepelnou izola-
cí (polystyren apod.), 

▸ vodoměr opatřete tepelnou izolací 
v případě zvlášť silných mrazů (pokud 
je vodoměr usazen v nezámrzné hloub-
ce – alespoň 1,4 m pod terénem, není 
izolace nutná). 

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovi-
tosti: 
▸ ochraňujte potrubí vystavená mrazu, 

stejně jako vlastní vodoměr, pomocí 
vhodných izolačních materiálů, nejlépe 
omotáním nenasákavými stavebními 
izolacemi, atd. 

▸ prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře 
uzavřete proti vnikání chladného vzdu-
chu zvenčí –například rozbité sklepní 
okénko a průvan mohou v mrazivých 
dnech být příčinou zamrznutí a poško-
zení vodoměru. Jako tepelnou izolaci 
zásadně nepoužívejte materiály, které 
mohou navlhnout. 

Ochrana před poškozením vodoměru tep-
lem 

Vodoměry, které používáme pro měření 
dodávek pitné vody, jsou citlivými měřicí-
mi přístroji. Jejich mechanismus je vyroben 
z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou 
do cca 40° C. Pitná voda z vodovodu má 
teplotu okolo 10° C. Teplá nebo horká voda 
se do vodoměru může dostat například při 
poruše pojistného ventilu u vašeho ohří-
vače. Proto je nutné udržovat v provozu-
schopném stavu bezpečnostní a zpětné ven-
tily ve vnitřní vodovodní instalaci.

Ochrana před poškozením vodoměru zato-
pením 

Vodoměry umístěné ve vodoměrných 
šachtách se mohou poškodit jejím zatope-
ním. Delší zatopení vodoměru způsobí jeho 
úplnou nefunkčnost (zejména vodoměrům 
na dálkový odečet). Je třeba zcela zabránit 
prostupu vody do vodoměrné šachty. 
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Druhou variantou je poplatek za od-
kládání komunálního odpadu z nemovité 
věci, který je stanoven na základě hmot-
nosti vyprodukovaného odpadu, objemu 
vyprodukovaného odpadu nebo kapacity 
nádoby. Jedná se o variantu, která více 
motivuje občany k nižší produkci směsného 
komunálního odpadu, protože čím méně 
odpadů občané vyprodukují, tím menší 
poplatek budou platit. Poplatek za odklá-
dání komunálního odpadu z nemovité 

věci se základem poplatku podle kapaci-
ty soustřeďovacích prostředků na odpad 
v podstatě zachovává stávající systém, což 
znamená, že občané budou platit podle veli-
kosti nádoby a četnosti svozu. Nově je však 
stanovena sazba poplatku, a to ve výši 
0,55 Kč za litr kapacity nádoby, na zákla-
dě které budou ceny nádob dle níže uve-
dené tabulky. Obecně závazná vyhláška 
také stanoví minimální kapacitu nádoby 
o objemu 60 litrů na osobu a dílčí svozo-

vé období, na základě které jsou stanove-
ny maximální počty osob v domácnosti 
na jednotlivé nádoby. 

Poplatek bude splatný ve dvou stej-
ných splátkách splatných vždy k 15. 2. 
a 15. 8. kalendářního roku. Poplatek se 
bude hradit bankovním převodem na č. ú. 
483197329/0800, případně v hotovosti 
nebo kartou v pokladně města na městském 
úřadě.

Jindra Orságová

Místní poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci od roku 2022

Od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový 
balíček odpadové legislativy. Přijetí nové-
ho zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
zatížilo obce a města novými povinnost-
mi a úkoly, jejichž plnění nabíhá postupně 
s plynoucím časem. 

Jednou z nejdůležitějších změn stano-
vených novým zákonem je zrušení stáva-

jících poplatkových vyhlášek, na zákla-
dě kterých občané přispívali na provoz 
obecního systému odpadového hospo-
dářství. Dle stávající obecně závazné 
vyhlášky města Dolní Bousov č. 2/2016 
o poplatku za komunální odpad bylo 
možno od občanů vybírat poplatky pou-
ze do konce roku 2021. Pro rok 2022 ne-

může být již vyhláška využita a je nutno 
schválit novou.

Novelizovaný zákon č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, v aktuálním znění, 
pozměnil způsoby poplatku. První varian-
tou je stanovit poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství, při kterém kaž-
dá fyzická osoba přihlášená v obci, nebo 

Nádoba na SKO

Svoz 1 x 7 dní Svoz 1 x 14 dní Kombinovaný svoz

Max. počet 
osob

Cena za rok
Max. počet 

osob
Cena za rok

Max. počet 
osob

Cena za rok

Nádoba 60 litrů 4 1 716,00 2 858,00 3 1 287,00

Nádoba 80 litrů 5 2 288,00 2 1 144,00 3 1 716,00

Nádoba 120 litrů 8 3 432,00 4 1 716,00 6 2 574,00

Nádoba 240 litrů 16 6 864,00 - - - -

Nádoba 660 litrů 44 18 876,00 - - - -

Nádoba 1 100 litrů 73 31 460,00 - - - -

Nádoba na SKO
Svoz 7 x za rok Svoz 13 x za rok

Cena za rok Cena za rok

Pytel 60 litrů - 429,00

Pytel 110 litrů 423,50 -

vlastník nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášena žádná 
fyzická osoba, platí roční poplatek ve výši 
až 1 200 Kč.

Upozorňujeme, že bude-li nefunkčnost 
nebo poškození vodoměru způsobena ne-
dostatečnou ochranou vodoměru odběra-
telem nebo přímým zásahem odběratele 
vedoucím k poškození vodoměru, v soula-
du se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu 
a náklady spojené s výměnou vodoměru 

odběratel. Odběratel je dle zákona povinen 
nás informovat při jakémkoliv problému 
s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. 
Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodo-
měru zasahovat sám, bez přítomnosti za-
městnanců provozovatele. Při jakémkoliv 
výše popsaném problému prosím informuj-

te naše pracovnice Městského úřadu Dol-
ní Bousov, odboru místního hospodářství, 
paní Novotnou nebo paní Orságovou (tel. 
326 396 257 nebo email: odbor.mh@dolni-
-bousov.cz, ved.mh@dolni-bousov.cz).

Pavel Kubeček,
místostarosta
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Krátce z Bousovska
Kulturní program domova seniorů. V pon-
dělí 4. října 2021 se v jídelně domu s pečo-
vatelskou službou v Dolním Bousově ko-
nalo další kulturní odpoledne. Již podruhé 
naše město navštívil známý knihkupec, 
moderátor a sběratel kuriozit Vratislav Ebr. 
Bývalý knihkupec, dnes důchodce, však 
knížky nejen čte, on v nich prý hledá to, 
co jiní přehlédnou. Třeba větu, myšlenku, 
kterou zaznamená. Z těchto drobností pak 
tvoří malá roztomilá dílka. Knížek pro po-
těchu ducha napsal několik desítek.
Druhým hostem byl Jan Nic. Písničkář, ky-
tarista, básník, textař, skladatel a imitátor. 
Původně vyučený kuchař, jednou si také 
zahrál s kapelou Chinaski. V roce 2018 
účinkoval v mezinárodní pěvecké soutěži 
"Voice", ale nakonec mu selhaly hlasivky 
a byl vyřazen. Celý program připravil jako 
obvykle Ota Vaníček s hudebním doprovo-
dem Beatrice Albrecht. R. Stránský

U tábořiště Dětí lesa na Rachvalách 
vzniknou čtyři tůně. Možná jste si během 
říjnové procházky na Rachvala nebo při 
jízdě směrem na Markvartice všimli nebý-
valého ruchu u strouhy na tábořišti Dětí 
lesa. Přes dva týdny zde bagr benátecké 
Zety doloval a přemisťoval zeminu, aby 
vedle strouhy vyhloubil čtyři jámy, které 
se po zaplnění dešťovou vodou promění 
v mělké tůně. Uměle vyhloubené nádr-
že postupně obrostou a vytvoří v krajině 
přirozené prostředí pro řadu druhů oboj-
živelníků, plazů a dalších živočichů i rost-
lin, vázaných na vodní nebo periodicky 
vysychající prostředí. Vytvoření tůní zor-
ganizoval díky získané dotaci MŽP spolek 
ochránců přírody, kterému patří i soused-
ní tábořiště. Při vycházkách na Rachvala 
tak můžete pozorovat, jak se tůně postup-
ně plní vodou, jak se okolní plochy mění 
v květnatou louku, i kteří živočichové si 
nové prostředí vyberou za svůj domov.

Honza Cindr, předseda 8. ZO ČSOP

Další kulturní odpoledne v domově seni-
orů. 10. listopadu 2021 přijela představit 
svůj životní příběh a hlavně zazpívat pro 
již stálou klientelu domova seniorů, zpě-
vačka lidovek Marie Hanzelková. Pochází 
ze severní Moravy a zpívat, jak vyprávěla, 
začínala v kostele. Ve svých začátcích v Os-
travě spolupracovala s Maruškou Rottro-
vou, Věrou Špinarovou, Pavlem Novákem 
a hlavně s Jaroslavem Wykrentem. V Pra-

ze potom zpívala s Pepíčkem Zímou, dále 
spoluúčinkovala s Ivanem Mládkem, Ive-
tou Simonovou a Milanem Chladilem, Ja-
romírem Mayerem, Hanou Hegerovou atd. 
První album vydala v roce 1974 se skupi-
nou Bukanýři. V současné době zpívá s Ji-
řím Škvárou na TV Šlágru a s ním natočila 
mnoho CD a DVD. S lidovkami měli, jak 
říkala, narvané sály. Jako sólová zpěvačka 
natočila Marie Hanzelková řadu hitů, kte-
ré se hrají dodnes. Program připravil a mo-
deroval Ota Vaníček a Bea Albrecht.  

R. Stránský

Knihkupectví v knihovně. Během celého 
prosince mají návštěvníci knihovny mož-
nost vybrat si z více než šedesáti titulů 
nejnovějších knih nakladatelství Albatros. 
Mnoho krásných knih pro děti, ale i knihy 
pro dospělé jsou v prostorách knihovny 
nabízeny za zvýhodněné ceny. Dětem tak 
mohou snadno zakoupit knížku pod stro-
meček i senioři, kteří si s nákupem přes 
internet neporadí. Nákup není podmíněn 
členstvím v knihovně, přijít si prohlédnout 
a nakoupit knihy může každý.

O. Třísková

Letošní vánoční strom darovala paní 
Plíšková ze své zahrady v Požární ulici. 
Jeho stáří odhadovala na cca 32 let. Moc 
jí děkujeme. Poděkování patří také místní 
firmě SVOBODA a stálé každoroční partě 
lidí, která se podílí na přepravě a usazení 
vánočního stromu na náměstí T.G.M.

R. Stránský

Dárky z infocentra. Koncem loňského roku 
vydalo Infocentrum Mladá Boleslav luxus-
ní publikaci „Mladoboleslavsko“. Knihu si 
kvůli lockdownu před Vánoci nestihl téměř 
nikdo koupit.  V knize má svou kapitolu 
i Dolní Bousov, ale najdete tam také Kněž-
most, Bakov n. Jizerou, Dobrovici, Děteni-

ce, Sobotku a další. Text na obálce knihy 
uvádí: „Objevte s námi Mladoboleslavsko, 
které není jen centrem automobilového 
průmyslu, ale nabízí i mnoho turistických 
potěšení. Na své si zde přijdou milovníci 
historie, přírody i techniky. Ať už vyrazíte 
prozkoumat komnaty majestátních hradů 
a zámků, vystoupáte na jednu z místních 
rozhleden či objevíte v některém z muzeí, 
jak se zde žilo našim předkům, nudit se 
rozhodně nebudete. Téměř dva tisíce fo-
tografií a kreseb Vás zavedou i za hranice 
našeho regionu a představí možná dosud 
neobjevená místa…“ Knihu s celkem 552 
stránkami na křídovém papíře můžete v in-
focentru zakoupit za 290 Kč. 
Další publikací, kterou můžete potěšit své 
blízké je knížka „130 let školy v Horním 
Bousově 1891 – 2021“, která vyšla jako 
osmý svazek Bousovské regionální kni-
hovničky. Autorem publikace, která obsa-
huje mnoho zajímavostí z historie školy je 
Miloslav Ječný. Je v prodeji v dolnobou-
sovském infocentru za 85 Kč.
A v neposlední řadě připomínám, že je 
zde k dostání nástěnný kalendář s velko-
formátovými fotografiemi Dolního Bou-
sova. Kalendář v ceně 150 Kč si můžete 
zakoupit také na místní poště.

D. Říhová

Mikulášská nadílka bude i letos pořádná 
JÍZDA. Loni asi ani Mikuláše s Luciferem 
nenapadlo, že bychom se mohli i letos ocit-
nou v podobné situaci a znovu přistoupit 
na náhradní řešení.
Bohužel se tak stalo a my jsme nuceni vli-
vem mnoha okolností zrušit naši „klasic-
kou“ MIKULÁŠSKOU NADÍLKU.
24. ročník Mikulášské nadílky tedy opět 
proběhne formou MIKULÁŠSKÉ JÍZDY 
a to 4. 12. od 17 hod.
Kočár vyjede v 17 hod. za doprovodu hud-
by z městského rozhlasu. Trasa je naplá-
nována letos trochu jinak, přesto věříme, 
že o Mikulášský zážitek nebude nikdo 
ochuzen. Celá akce bude přizpůsobena 
všem vládním opatřením, která budou tou 
dobou aktuální.
Seznam ulic: Mírová, Příhonská, Akátová, 
Kaštanová, Javorová, V Kališti, Lomená, 
Záhumní, Lhotecká, Zahradní, Školní, ná-
městí T. G. Masaryka, Dlouhá, K Piváku, 
Rachvalská, Nádražní, Požárníků, náměs-
tí T. G. Masaryka a konec bude V Kališti.
Děkujeme všem sponzorům za jejich fi-
nanční podporu! Prostředky budou in-
vestovány do NOVOROČNÍHO OHŇO-
STROJE.

Kulturní program v DPS – zpěvačka sku-
piny Bukanýři – Marie Hanzelková.
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Budeme se na vás těšit a věříme, že 25. roč-
ník bude konečně zase takový, jaký jsme 
ho 22 let znali!

Tým Mikuláše a Lucifera

Vánoční otevírací doba knihovny a info-
centra. Během vánočních svátků bude mít 
městská knihovna a infocentrum zavřeno. 
Prvním otvíracím dnem v novém roce 
bude úterý 4. ledna 2022. Přijďte se tedy 
předzásobit pěknými knihami na dlouhé 
zimní večery, a to nejpozději ve středu 22. 
prosince od 15 do 18 hodin.  
Pracovnice městské knihovny přejí všem 
svým čtenářům klidné Vánoce a v novém 
roce zdraví, štěstí a dostatek času na čtení.

D. Říhová, O. Třísková

Dobročinný bazárek. Na přelomu září a říj-
na se v prostorách infocentra konal charita-
tivní lazárek oblečení a doplňků, jehož vý-
těžek putoval do nově vybudovaného psího 
útulku Březno-Lhotky. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří si přišli koupit něco pěk-
ného, čímž přispěli nejen na dobrou věc, 
ale i podpořili trend tzv. udržitelné módy.

Finanční dar jsem do útulku odvezla osob-
ně a musím říct, že jsem byla velmi mile 
překvapena, jak pěkně je útulek vybaven 
a jak krásně a láskyplně se zaměstnanci 
o své svěřence starají.
Nemalé díky patří i Ditě Říhové a Olince 
Třískové, které prakticky po celou dobu 
konání bazárku zajišťovali jeho prodej. 
Na další charitativní bazárek se opět 
můžete těšit příští rok na přelomu dubna 
a května.
Ještě jednou velké díky

Z. Nožířová

Bousovská v ýročí
22. 12. 1941 – 80 let od úmrtí Františka 
Kollátora

František Kollátor 
* 24. 4. 1864 Horní Bousov – 22. 11. 1941 
Dolní Bousov; katolický kněz
Vystudoval gymnázium v Mladé Bolesla-
vi (maturoval r. 1884) a kněžský seminář 
v Litoměřicích, vysvěcen byl r. 1888. Jako 
kaplan působil v Sobotce (1893–1896), 
jako farář v Libošovicích (1896–1903) 
a v Dolním Bousově (1903–1938). Záro-
veň od třicátých let administroval v kostele 
na Všeborsku. Překladatel z francouzštiny. 

Na penzi zůstal v Dolním Bousově. Pomá-
hala mu řada kaplanů, např. Josef Černý 
v letech 1903–1908, Jan Brabenec (nako-
nec farář v Plazích) v letech 1909–1913, 
Augustin Rokyta v letech 1931–1935 či 
Emil Brána v letech 1935–1938. 

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. 

Oslava jubilea se v ydařila
/Dokončení ze strany 1/

Od roku 1884 začala Okresní školní 
rada v Jičíně tlačit na stavbu nové školy. 
Nejprve byla snaha spojit se s Přepeře-
mi a postavit společnou školu v Horním 
Bousově. To Přepeře odmítly. Vznikly pro-
to plány na dvojtřídní školu, které okres 
schválil a nařídil, aby se na jaře 1886 za-
čalo stavět. Ovšem stavba začala až v roce 
1891 a nová škola byla slavnostně vysvěce-
na 25. října 1891.

Za 164 let působení školy se v ní vystří-
daly desítky řídících učitelů, ředitelů a uči-
telů a několik tisíc žáků. Mnozí učitelé se 
výrazně zapsali nejen do historie školy, ale 
i do historie obce. Vždy byli vůdčími osob-
nostmi kulturního dění. Velkou roli při za-
ložení divadelního a vzdělávacího spolku 
Jirásek hrál Bohumil Luštický. Za druhé 
světové války a těsně po ní zde působil 
Ervín Holas, který po květnu 1945 dělal 
předsedu MNV. Velký vztah k Hornímu 
Bousovu měl Josef Kozák. A dvanáct let 
zde působil Václav Šolc, který se s dětmi 

velice úspěšně věnoval požárnímu sportu.

Každá škola měla tzv. přiškolené obce. 
V Horním Bousově to byl samozřejmě 
Horní Bousov, dále Ošťovice a Šlejferna, 
která ale byla částí Oseka. Naproti tomu 
Střehom, patřící pod Horní Bousov, byla 
přiškolena k Sobotce. Proto v roce 1931 
požádal Horní Bousov ministerstvo škol-
ství o změnu, aby byla Střehom přiškolená 
k Hornímu Bousovu. I sešla se 8. května 
1931 velká komise, která zkoumala situaci. 
Měřila se vzdálenost Horní Bousov – Šlej-
ferna – Buškovský mlýn – Střehom. A také 
Střehom – Osek – Sobotka. Zjištěno, že 
do Horního Bousova je to o 1292 metrů 
blíž. A to ještě Hornobousováci tvrdili, 
že ze Střehomi se chodí přes Práček, tedy 
mnohem kratší trasou. Sobotečtí zástupci 
byli samozřejmě proti, protože se vlastně 
hrálo o peníze. V dubnu 1932 byla žádost 
Horního Bousova zamítnuta, obec se od-
volala a 15. října 1936 bylo poté, co bylo 
zamítnuto odvolání Sobotky, žádosti Hor-
ního Bousova vyhověno. Střehomské děti 

mohly začít chodit do hornobousovské 
školy.

Po první i druhé světové válce došlo 
k poklesu počtu žáků. V prvním případě 
hrála roli parcelace dvora a odchod mno-
ha jeho pracovníků. V druhém pak dosíd-
lování pohraničí. Počty dětí klesaly i v dal-
ších letech. Do školy v Horním Bousově 
postupně začaly chodit děti ze zavřených 
škol na Dobšíně a v Přepeřích. Ani to ale 
nestačilo. Ve školním roce 1975/76 školu 
navštěvovalo 16 žáků. To bylo podle ná-
zoru okresního školního inspektora málo, 
proto byla škola ke dni 30. červnu 1976 
zavřená.

Výše uvedené informace a mnoho dal-
ších zajímavostí z historie školy naleznete 
v knížce 130 let školy v Horním Bousově 
1891 – 2021, která vyšla jako osmý sva-
zek Bousovské regionální knihovničky. Je 
v prodeji v dolnobousovském Infocentru 
za 85 Kč. Fotografie Romana Stránského 
z akce naleznete na webové stránce: htt-
ps://www.dolni-bousov.cz/media/130-let-
-od-zalozeni-skoly-v-hornim-bousove/.

Miloslav Ječný
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Malá připomínka k volbám
Po mnoha letech jsem zase volil v Dol-

ním Bousově. Termín se blížil, prolistoval 
jsem letošní středočeskou parlamentní 
nabídku a začal se pídit po tom, kde ty 
své odvolím. Ejhle, v informacích přilože-
ných k volebním lístkům jsem to nenašel. 
Sáhnu po věrném zpravodaji Bousováku, 
ale i on zarytě o místě volby mlčí, copak 
že to? Prolistuji SMS zprávy InfoKanálu, 
ke kterým jsem se moudře přihlásil a opět 
nejsem chytřejší. Internet má zrovna vý-
padek, tak musím do terénu. Ve vývěsní 
skříňce u městského úřadu konečně na-
cházím odpověď. Přichází nekonečná úle-
va, jedna z volebních místností je přímo 
v „mém“ domě. Ale následuje tvrdý šok, 
já nemohu jít volit v bačkorách doma, ale 
musím vyrazit ven, do té druhé bousovské 
volební místnosti!!! Obyvatelé ulice V Lip-
kách totiž nevolí V Lipkách. To musel vy-
myslet opravdu geniální stratég. Já se naiv-
ně domníval, že když se stanovuje nějaký 
obvod či okrsek (tedy i ten volební), tak se 
píchne kružidlem do středu a pak se opíše 
kružnice s poloměrem 100 či 500 metrů 
nebo i několik kilometrů a po obvodu se 
upraví místní drobné nelogičnosti. Ale že 
k nějakému kruhu či jinému útvaru nepa-
tří jeho střed, to nás tedy ve škole neučili.

Ale tím pomyslným středem je v tom-
to případě DŮM S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU (DPS). Tak zatímco stovky 
voličů a desítky aut míří k DPS, tak babič-
ky a dědečkové z DPS, někteří se značný-
mi pohybovými hendikepy, někteří ve vy-
sokém věku (máme tu i tu stojednaletou), 
se plíží a kličkují proti proudu, aby nejpr-
ve překonali frekventovanou silnici, a pak 
dostáli své občanské povinnosti a odvolili 
u sousedů.

Říkávali jsme tomu Kocourkov, pak 
absurdistán. Když jsem se zeptal té jedné 
paní z DPS s chodítkem, tak mi odpově-
děla, že ona se nedá, že si to umí v tomto 
poťouchlém světě zařídit. Pozve si mobilní 
volební schránku a vždy v pohodě odvolí. 
Tak ta paní místo aby sjela dvě patra k vo-
lební místnosti, tak ve stejnou dobu k ní 
vyrazí automobil od sousedů s řidičem 
a ochrankou a navštíví tu zodpovědnou 
voličku v jejím pokojíku. Činí to tak již 
počtvrté. To je opravdu pokrok civilizace 
a demokracie. Ale to ta naše stojednaletá 
je stále čiperka, v DPS je přes dvacet let, 
překoná natrénovaným způsobem frekven-
tovanou silnici a odvolí u sousedů. Již před 
delším časem sice upozorňovala na tento 
drobný defekt pana starostu (zjevně bez 
efektu), ale ona si neztěžuje, v podstatě se 
přeci ráda projde.

I potkal jsem ve volební pátek náhodou 
na ulici dámy, co vedou odbor místního 

hospodářství našeho MěÚ, který mj. spra-
vuje DPS, a poptal se na ty volební (ne)po-
měry. Byl jsem ujištěn, že jejich chyba to 
není, víc pro to dělat nemohou, že voleb-
ní okrsky určují někde snad na krajském 
úřadě. Pro jistotu jsem se na totéž ještě 
telefonicky poptal pana tajemníka MěÚ, 
a ten mi vysvětlil, že volební okrsky jsou 
dlouhodobě fixovány a případné změny 
je třeba řešit s velkým předstihem. Zatím 
tedy na to zjevně nestačilo několik minu-
lých let. Uvidíme v příští pětiletce.

Tak zatímco naši politici řeší raději glo-
bální oteplování, možná ubývání pralesů 
v Amazonii, tak my v Bousově si ťukáme 
na čelo, kam že se poděl ten lidský rozum. 
Napadá mě, kolik že asi lidí z DPS letos 
z výše popsaného důvodu raději nevolilo. 
Nevím, jestli se na to mohu zeptat zod-
povědných – dle zákona na svobodný pří-
stup k informacím. Možná se to dozvíme 
v příštím čísle Bousováka.

Obávám se, že ti chtiví konspiračních 
teorií již v tuto dobu pátrají, které že par-
taji tento bousovský bariérní fígl pomohl 
k zisku několika rozhodujících hlasů pro 
kohokoliv. Bude-li hlasování na milimetry, 
třeba bude mít Bousov „zásluhu“ i na příš-
tím premiérovi, kdo ví. A zas budeme slav-
nější.

TG 73 let z DPS

Zapomínaný bousovský rodák
Řekne-li se herec z Dolního Bousova, 

vzpomene si čtenář nebo posluchač mož-
ná na Vítězslava Vejražku nebo Sylvu 
Daníčkovou; ti zanícení lokálpatrioti si 
připomenou rodové vztahy Otilie Sklená-
řové-Malé, Pavla Bobka, Luďka Soboty či 
Sabiny Laurinové a několika dalších méně 
známých. Málokdo však ví, že zdejším ro-
dákem byl i známý herec druhé poloviny 
19. století Jan Poláček.

Jan Poláček se narodil v Dolním Bou-
sově 7. ledna 1848. O jeho dětství a mládí 
však nemáme žádné zprávy. Jistě si však 
brzy zamiloval divadlo, asi pod vlivem 
místních ochotníků. Jako devatenáctiletý 
odešel ke kočovným divadelním společ-
nostem, jichž vystřídal – jak to tehdy bylo 
obvyklé – celou řadu. Víme, že byl členem 
společnosti Hynka Viceny, Elišky Zöllne-

rové, Josefa Emila Kramuela, Pavla Švan-
dy ze Semčic, Františka Josefa Čížka, V. 
Pázdrala, E. Rotta aj. Znali ho i diváci tzv. 
kamenných divadel v Plzni, v Praze nebo 
v Brně. Největší úspěchy zažil ve společ-
nosti Švandově a Jana Pištěka. Byl nejen 
hercem, ale také autorem, překladatelem 
nebo upravovatelem divadelních her, vy-
zkoušel si i režii. Pro divadlo zdramatizo-
val např. román Daniela Defoea Robinson 
Crusoe. Byl rovněž spoluzakladatelem 
a členem prvního výboru Ústřední jedno-
ty českého herectva. 

V osobním životě neměl mnoho štěstí. 
První manželka a matka jeho dvou dětí 
Františka Klaudyová mu zemřela roku 
1884, o rok později byl postižen nervovou 
nemocí a rok strávil v pražském ústavu 
pro choromyslné. Uzdravil se však a již 

roku 1887 znovu úspěšně hrál s ochotníky 
v Mladé Boleslavi. Téhož roku se podruhé 
oženil se zpěvačkou Marií Chlostíkovou-
-Körbrovou. Zemřel čtyřiačtyřicetiletý 25. 
dubna 1892 v Praze.  

Četné články v soudobém tisku i poz-
dější historici českého divadla označují 
Jana Poláčka především jako výborného 
komika, jenž si „úspěch u publika získával 
i pohotovými extempore, jimiž se často 
strefoval do aktuálních událostí.“ „…vystu-
poval s komickými a zpěvními čísly na pří-
ležitostných akcích typu besed, merend či 
silvestrovských večerů.“ 

Nevyhýbal se však ani rolím vážným. 
Hrál v dílech Shakespearových (Poloni-
us v Hamletovi, Šašek v Králi Learovi), 
Schillerových (Karel v Loupežnících), 
v operetách Offenbachových (Jupiter 
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Archeologie Horního Bousova
Po dlouhatánskou dobu jsem prováděl 

archeologickou prospekci katastrálního 
území Horního Bousova včetně vesniček 
Střehom a Oštovice na okrese Mladá Bo-
leslav. Archeologické aktivity trvaly celých 
padesát roků, pochopitelně s přestávka-
mi (jako je zimní období). Od desíti let, 
když jsem vykopal v roce 1955 na školní 
zahradě skrčence z doby bronzové, stala 
se archeologie mým hobby, po skončení 
vysokoškolských studii v roce 1969 jsem jí 
věnoval profesionálně. V hlavní orientaci 
k Hornímu Bousovu jsem jednal s plným 
zápalem, jednak jsem měl tady dědečka 
a babičku z matčiny strany, jednak ačkoli 
v Praze naše rodina bydlela, jsem tu trávil 
každou volnu chvilku zejména prázdniny. 
Za celý život jsem v katastru Horní Bou-
sova prošel v hluboké orbě několikrát celu 
plochu asi 24 hektarů. Přitom jsem našel 
četné archeologické nálezy a k nim, což je 
důležité, vypracoval dokumentaci, zejmé-
na podrobné nálezové zprávy se poloho-
pisnou komponentou.

Statisticky našel jsem 20 lokalit, prů-
měrně za rok téměř 3 téměř z všech pravě-
kých, středověkých a novověkých období. 
Každou lokalitu jsem publikoval v arche-
ologickém odborném tisku, v každoroční 
edici Výzkumy v Čechách.

Měl jsem desítky spolupracovníků, ze-
jména ze školy, často studenty a dospělé, 
věrné jak psi. Jedenáct let jsem pracoval 
jako archeolog v Muzeu Mladoboleslav-
ska. Aktuálně mám zdravotní problémy 
s chůzí, bez přerušení ujdu sotva 50 m. 
Proto jsem svoje dosavadní padesátileté 
aktivity stručně zpísemnil.

Území Horního Bousova objevil člověk 
již nejpozději ve starším úseku pravěku, 
patrně v mladším úseku paleolitu, před 
řádově desítkami tisíc let. Dosvědčují to 
nepočetné předměty štípané industrie. 
(Ne)zdánlivě relativně husté osídlení 
v mladším (keramickém) úseku pravěku. 
Pravděpodobně markantně stoupl počet 
obyvatelstva od kolonizace ve 13. století.

(Dosud) nejstarším nálezem z Horní-
ho Bousova se stalo nehtovité škrabadlo, 
vyrobené z hlízy pazourku, které jsem 
našel opodál vodárny v nejvyšším bodě. 
Nejbližším nalezištěm pazourku se uvádí 
okolí Hrádku nad Nisou u Liberce, kde 
až do doby před deseti tisíci existovalo le-
dovcové zalednění. Pravděpodobně někdo 
z lidí kruhu Českého ráje, potažmo z dneš-
ních míst Bousova, získal cenný materiál 
k výrobě štípaných nástrojů, zejména no-
žových čepelí, vrtáčků, škrabadel i jiných.  

Nejbohatší lokalitou keramického pra-
věku je sídliště pod školou a rybníkem 
Červenským. Rozkládalo na ploše mini-
málně 3–5 hektarů. Nejstarší nálezy odtud 
byly datovány do 5. tisíciletí před Kristem, 
do kultury s lineární keramikou. Osídle-
ní pokračuje v následující době bronzové 
od 2. tisicíletí, v době populace, jež arche-
ologové nazývají lid popelnicových polí. 
Pro dobu železnou k nim přibyla osídlení 
u zvoničky ve Střehomi v těsném horno-
bousovském sousedství. Po Keltech, kteří 
sídlili v těsném okolí Horního Bousova, 
například v Obrubech a v koncentraci 
také v Plakánku, hornobousovský katastr 
opominuli. Následně přišli na řadu v 1.–5. 
století po Kristu krátce i Germáni.

Posléze naši přímí předkové, Slované, 
imigrovali z území východního Polska 
bezpečně již v 6. století po Kristu. Nepro-
dleně pro svoji ochranu založili hradiště, 
3 km od Horního Bousova vzdálenou Po-
ráň (původně mužské jméno Pora) v Pla-
kánku u Vesce. Nu, nepřetržitě žijeme 
a pracujeme, my Češi, po dlouhých (za-
krouleně) půldruhého tisíce roků.

Archeologické nálezy z Horního Bou-
sova mají ve svých sbírkách muzea v Jičí-
ně, Mladé Boleslavi a Liberci. Pocházejí 
z následujících nalezišť: číslo popisné 6 
(HB), čp 24 (HB), čp 25 (HB), dvůr (HB), 
vodárna (HB), mezi školou a Červenským 
rybníkem, u zatáčky, Mrchoviště, U Tri-
anglu (HB), Ošťovice, Střehom/mlýn, 
Střehom/Za kapličkou, Střehom/U hájku, 
Rašovka, Malá Poráň, Šlejferna a Pyrám.

A nějaký slib do budoucnosti? Chys-
táme vykopávky a průzkum detektorem 
kovů/minohledačkou v nejstarším sklepe-
ní původního hornbousovského pivovarů 
z 16. století za účelem nalezení předmětů 
i jejich zlomků z původní výrobny zlatavé-
ho moku.

Literatura s nejdůležitějšími archeologický-
mi zmínkami o Horním Bousově:

Bičišťová, O.: Vlastivěda Sobotecka a okolí. 
Sobotka 2014.

Filip, J.: Dějinné počátky Českého ráje. Pra-
ha 1947.

Waldhauser, J.: Český ráj očima archeolo-
gie. Mladá Boleslav – Praha 2014. 

Dr. Jiří Waldhauser, CSc., 
t.č. Horní Bousov

v Orfeu v podsvětí, hrabě v Banditech) 
a představil se samozřejmě i ve hrách čes-
kých autorů J. K. Tyla (Kalafuna a Vocil-
ka ve Strakonickém dudákovi, Toužimský 
v Paličově dceři, Honza v Jiříkově vidě-
ní), L. Stroupežnického (Bláha a Habr-
šperk v Našich furiantech), G. Preissové 
(rychtář v Její pastorkyni), F. F. Šamber-
ka, J. Štolby, E. Bozděcha atd. Setkal se 
i s rolemi ve hrách svého krajana, sobo-
teckého rodáka Františka Věnceslava Je-
řábka (profesor Jota v Cestách veřejného 

mínění, doktor Zvěřina ve Služebníku 
svého pána). V roli Principála ve Sme-
tanově Prodané nevěstě byl jeho výkon 
srovnáván s výkonem Jindřicha Moš-
ny. Zahrál si i Vojtíška ve hře Trestanci 
na Špilberku, kterou napsal. 

Jan Poláček patřil k předním českým 
hercům, jeho výkony hodnotily divadelní 
rubriky mnohých českých novin a časopi-
sů počínaje Národními listy a konče regi-
onálním tiskem (např. mladoboleslavský 
Jizeran). Vzpomínal na něho i legendární 

plzeňský Vendelín Budil. Samozřejmě ho 
připomínají i autoři různých dějin české-
ho divadla (Vojta Štein-Táborský, Karel 
Engelmüller; kolektivní Dějiny českého 
divadla) i autoři některých hereckých mo-
nografií – jmenujme alespoň knihy našeho 
krajana Josefa Knapa Zöllnerové a Uměl-
cové na pouti. 

Jsem rád, že ani Bousovák na své za-
sloužilé krajany nezapomíná.

 Karol Bílek
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Vánoční sbírka
Nastává opět jedno z nejkrásnějších 

období v roce – advent. Období, kdy se 
děti těší na Ježíška a na dárky a my dospě-
lí na klid a pohodu. Období, kdy jsou si 
lidé blíž, kdy více myslí na druhé. V naší 
škole je to už více než patnáctiletá tradi-
ce, že děti myslí na děti. Na ty opuštěné, 
z dětského domova. A proto každoročně 
pořádáme peněžní sbírku. Z výtěžku pak 
kupujeme dárky dětem z Dětského centra 
při Klaudiánově nemocnici v Mladé Bo-
leslavi.

Ve škole bude sbírka probíhat od 25. 
listopadu do 10. prosince. V lednu poje-
dou děti do Krkonoš, a tak jim budeme 

moci přispět, aby si pobyt na horách 
opravdu užily.

Aby měli možnost do sbírky přispět 
i ti, kteří běžně nemají přístup do budovy 
školy, budou letos kasičky umístěny také 
na třech místech v Dolním Bousově. Zá-
jemci mohou finančně přispět už od úterý 
23. listopadu v knihovně, v Kreativním 
centru na náměstí nebo v Holiday café 
v sousedství školy.

V minulých letech jsme dětem kupo-
vali různé dárky, např. osušky, batůžky 
na výlet, oblečení, ale také televizi, před-
loni jsme jim na přání domova darovali 
DVD přehrávač a CD přehrávač s rádi-

em, loni jsme dětem přispěli na pobyt 
na horách.

Jan Werich kdysi řekl: „Lidské štěstí, 
to je taková šňůrka, na kterou navlékáme 
malé korálky, taková malá štěstí – čím jsou 
drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich 
štěstí větší.“

Staňte se i vy tím, kdo na pomyslnou 
šňůrku života navlékne alespoň jeden 
malý korálek, který přispěje ke štěstí dru-
hých i vás samotných.    Děkujeme.

Ingrid Mendlíková

Podzim v mateřské škole 
Listohraní

Ve třídě Berušek jsme využili krásně 
žlutého, popadaného listí “V Břízkách” 
a jedno dopoledne jsme věnovali hrátkám 
s listím. Nejvíce nás bavilo stavět velké 
hromady, do kterých jsme skákali jako 
do peřiny.

Halloween
2. listopadu jsme si připomněli svátek 

všech zesnulých a vyrazili na místní hřbi-
tov zapálit svíčky. Děti se seznámily i se 
svátkem Halloween. Rozhodli jsme se, že 
si takový Halloween vyzkoušíme i u nás 
ve třídě. Převlékli jsme se do strašidelných 
masek a třídu jsme si vyzdobili strašidel-
nou výzdobou. Naším hlavním cílem bylo, 
aby si děti odnesly skvělý zážitek z her, 
netradiční atmosféru a ochutnaly dobroty, 
které nám napekly maminky našich Beru-
šek. Ještě jednou jim moc děkujeme! Čaro-
děje Halloween si všiml, že se nám rozbil 
létající drak, a tak nám jako dárek jednoho 
schoval na zahradě.

Výlov Červenského rybníka 
8. listopadu jsme vyrazili k rybníku 

“Červeňáku”, kde se konal tradiční výlov 

ryb. Rybáři nám přinesli ukázat ryby, které 
v místních rybnících najdeme. Prohlédli 
jsme si opravdu velkého kapra, štiku, líny 

a sumečky. Cestou zpět jsme pozorovali, 
kudy voda z rybníka odtéká.

Michaela Žižková

Sběr starého papíru
Ve dnech 25. – 26. 10. 2021 proběhl tradiční sběr starého papíru a kartonu. Celkem bylo sebráno 14 400 kg sběrového a obalového 

papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru a finančně tak podpořili naše děti.



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
ŠkolaBousovák

Ročník 57 - číslo 6/2021 www.dolni-bousov.cz14

Dopisy žáků 
5. A do Domova 

seniorů 
ve Vlčím Poli
V rámci  komunikační a slohové výcho-

vy  jsme se v českém jazyce učili psát dopis. 
Ukázali jsme si,  jak má  dopis vypadat, 
co má sdělovat, jak se nadepisuje  obálka 
na dopis, co tam musí být, aby se dopis do-
stal do správných rukou. 

Vyzkoušeli jsme si dopis a adresu na-
psat a napadlo nás, že svými dopisy potě-
šíme babičky a dědečky v Domově seniorů 
ve Vlčím Poli. 

Doufáme, že jim trochu zpestříme od-
polední čas, kdy si dopisy určitě vzájemně 
mezi sebou přečtou a možná je trochu roz-
veselí. A třeba nám  opětovně přijdou do-
pisy z Vlčího Pole. Necháme se překvapit!

Radka Roxerová

Přírodovědná 
v ycházka

Paní Pavla Bartková každoročně pořádá pro naše žáky přírodo-
vědné vycházky. Jedné takové se zúčastnili i žáci 1. A, kteří měli 
možnost prohlédnout si Slavičí háj a zaskákat si hru na zvířátka. 
Pěkně si to užili a v pořádku se vrátili na dobrý školní oběd, pro-
tože cestou jim pěkně vytrávilo.

Děkujeme paní Pavle Bartkové, že pro nás připravuje přírodo-
vědné procházky z okolí Dolního Bousova.

Jana Aimeihinor

Kulturní t ipy
26. 11. Prodejní výstava adventní výzdoby, galerie Na faře, 
potrvá do 6.12.

1. 12. – 1. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna

3. 12. Prodejní výstava Radosti a dárky, galerie Na faře, po-
trvá do 20.12.

8. 12. – 2. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna, promí-
táme O čertovi a jiné vánoční pohádky

10. 12. KINO v knihovně, 19.00, promítáme film Přání Je-
žíškovi

15. 12. – 3. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna

18. 12. Adventní koncert, 18.00, kostel sv. Kateřiny, Česká 
mše vánoční

24. 12. Vánoční bohoslužba v kostele sv. Kateřiny, 16.00, 
slouží P. Václav Novák, děkan.

24. 12. Štědrej večer nastal, 22.00, zpívání koled v kostele 
sv. Kateřiny

1. 1. 2020 Novoroční ohňostroj, 18.00, rybník Pískovák 

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

a na plakátovacích plochách.
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Adventní čas s knihovnou
Jakmile se začnou blížit vánoční svátky, 

lidé obvykle podlehnou stresu a shonu. Při-
tom symbolika adventu je zcela jiná – je to 
období zklidnění a očekávání, plné kouzel-
ných rituálů a pohádek. Neochuďte se proto 
o toto kouzelné období, pojďte s námi zapa-
lovat svíčky na adventním věnci.

Advent znamená doslova příchod. Ať už si 
vykládáme tento příchod ve spojitosti s naro-
zením Ježíška, nebo s odkazem na původní 
pohanské svátky jako příchod slunovratu, 
obojí spojuje to, že je to především doba oče-
kávání.

A co je větším ztělesněním tohoto na-
pjatého očekávání, než je adventní kalen-
dář! Zejména pro děti je tradice advent-
ního kalendáře dobrým učením se trpě-
livosti, stejně tak jako i udržování určité 
magičnosti tohoto období. 

Adventní kalendář pro kolemjdoucí
Dolnobousovská knihovna každým 

rokem připravuje odpočítávací adventní 
kalendář. S prvním prosincovým dnem 
se v okně knihovny obráceném k náměstí 
objeví velký obrys stromečku. Na tomto 
stromečku každý den od prvního prosince 
přibývá jedna rozsvícená svíčka a číselný 
údaj nad stromečkem říká, kolik dní ještě 
zbývá do Štědrého dne. Zvláště malí čte-
náři často volí cestu kolem a zkontrolují, 
kolik času ještě zbývá.

Advent začíná Dnem pro dětskou knihu
Na první prosincové dny obvykle při-

padá tradiční celostátní akce Den pro 
dětskou knihu. Ten se v Dolním Bousově 
pořádá pod taktovkou tet a dětí ze čtenář-
ských klubů. Akce má za úkol podporovat 
dětské čtenářství a propagovat dobré dět-
ské knihy. V předchozích ročnících tento 
den oslavili založením třídních knihovni-
ček v šesti třídách dolnobousovské základ-
ní školy. 

Během celého prosince mají návštěv-
níci knihovny možnost vybrat si z více 
než šedesáti titulů nejnovějších knih na-
kladatelství Albatros. Mnoho krásných 
knih pro děti, ale i knihy pro dospělé jsou 
v prostorách knihovny nabízeny za zvý-
hodněné ceny. Dětem tak mohou snadno 
zakoupit knížku pod stromeček i senioři, 
kteří si s nákupem přes internet nepo-
radí. Nákup není podmíněn členstvím 
v knihovně, přijít si prohlédnout a nakou-
pit knihy může každý.

Cyklus adventních čtení
V prosinci si tradičně mohou děti zkrá-

tit čekání na Ježíška návštěvou knihovny. 
Pro děti jsou připravena adventní čtení, 
divadelní představení či filmová pohád-
ka tak, aby se každý týden o adventu 
v knihovně něco dělo.

Letos se můžete těšit na příběhy z kni-
hy Terezie Radoměřské – Vánoce pro koč-
ku. U první rozsvícené svíčky – 1. prosince 
– na adventním věnci se děti dozví, proč 
se v některých betlémech objevuje kočka, 
většinou zalezlá někde na slámě. U třetí 
svíčky – 15. prosince – se seznámíme s an-
dělíčkem Vilíkem, který se svou pečlivostí 
zasloužil o vznik nové andělské hodnosti. 

U druhé adventní svíčky – 8. prosince 
– se nesejdeme u knihy ale u filmového 
plátna. Adventní čtení proložíme pás-
mem krátkých filmů: O Čertovi a jiné 
vánoční pohádky. Animované pásmo vá-
nočních pohádek dětem představí to nej-
lepší z české animace, hlavní součástí je 
nejnovější pohádka O Čertovi natočená 
na námět stejnojmenné knihy výtvarníka 
Pavla Čecha. 

Celý cyklus je vhodný pro čtenáře i ne-
čtenáře od 4 let. Čtení i promítání se usku-
teční vždy ve středu od 16:30.

Adventní prodejní výstavy
Atmosféru čekání na Vánoce v budově 

knihovny každoročně doplňují adventní 
prodejní výstavy. Zahajujeme prodejní 
výstavou adventních věnců, svícnů a va-
zeb studentů Střední zahradnické školy 
Kopidlno. Prodej bude letos v naší galerii 
Na faře zahájen v 25. listopadu a potrvá 
do 7. prosince. Výstava bude mimořádně 
otevřena také během slavnostního rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí TGM 
a během městské mikulášské nadílky. 

Dále bude v galerii u knihovny nava-
zovat tradiční prodejní výstava s názvem 
Radosti a dárky. Návštěvníkům nabídne-
me vánoční vazby, mikulášský a vánoční 
perník, vánoční prostírání a ubrusy, ruč-
ně vyráběné šperky, domácí mýdla, voňa-
vé polštářky a řadu dalších milých dárků 
a drobností pro radost. 

Zaujaly jsme vás? Navštívit nás může-
te v Městské knihovně v Dolním Bousově 
v čase adventu od 26. listopadu do 22. pro-
since. Anebo kdykoli jindy. Všichni jsou 
srdečně vítáni! 

Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Komiks pro děti i dospělé:
 Odvaha je volba (M. Steininger)

 Milada Horáková (Z. Ležák)

 Čáslavská (J. Novák)

 RUR (K. Čupová)

Japonské manga komiksy:
 Naruto

 Bleach

 Ateliér špičatých klobouků

Romány:
 15 roků lásky (P. Hartl) Jednoho 

dne Aleš se zamiloval do ženy, která 
na něj naložila takovou porci lásky, že 
by to porazilo i vola. Román vypráví 
o všem, co musel zvládnout, aby se 
s tou láskou naučil žít.

 Jak dostat tatínka do karantény (V. 
Bernatský) Sportovní komentátor po-
pisuje humorné příhody své rodiny 
během nelehké covidové doby.

 Dámský gambit (W. Tevis) Strhující 
román o fenomenální hráčce šachu, 
který se stal v roce 2020 celosvětově 
známým díky seriálu společnosti Ne-
tflix.

 Deník farářky (M. Kopecká) Valnou 
většinu mého života to nevypadalo, že 
zrovna já bych měla aspirovat na služ-
bu v církvi. Ale Bůh má prostě smysl 
pro humor a ví své. Blogové zápisky 
o všem, čím a jak žije farářka dnešní 
doby.

 Hodně jsem nikde (M. Třeštík) Auto-
biografická próza českého architek-
ta, ve které vzpomíná na svá divoká 
proflámovaná léta, na počátky své na-
kladatelské i redakční práce.

 Smrtholka (L. Faulerová) Psycholo-
gický román, jehož hrdinka se vyrov-
nává s několika tragickými rodinnými 
událostmi a snaží se najít jejich příči-
nu. Nominace Magnesia litera 2021.

 U Ra No vA (L. Elbe) Ústřední roli 
románu vedle hlavních postav hra-
je i město Jáchymov, jak se svou vý-
znamnou historickou tradicí, tak 
i s pozdější nechvalně proslulou tem-
nou minulostí. Nominace Magnesia 
litera 2021.
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Po naučných stezkách na podzim opatrně!
Z Dolního Bousova vedou tři a všechny 

se k městu vracejí. Čtvrtou příjemnou vy-
cházkou může být výlet do Střehomi s ab-
solvováním kratšího okruhu od zvoničky 
úvozem do Ošťovic, a přes ves dál podél 
mlýna zpět do Střehomi. Čerstvě jsou 
přilehle vysázeny stromky, na vršku pod 
jabloní je nachystáno místo k posezení. 
Pro všechny trasy platí na podzim potře-
ba zvýšené opatrnosti, po spadaném listí 
boty kloužou. Obezřetnosti třeba zejména 
na stezce číslo dvě u Červenského rybníka 
na dřevěných můstcích. Především cyklis-
té musí být při najíždění opatrní. Tento ne-
dlouhý okruh je velmi oblíben a současně 
nejnáročnější na údržbu. Stromy v pobřeží 
během vichřic se mohou vyvracet napříč 
trasou a trvá vždy určitý čas, než je úsek 
obnoven. Nedoporučuje se ani v čase 
velkých povětří v místech setrvávat, přes 
hladinu, zejména jihozápadní vítr, nabírá 
značně na síle a krajní podemleté olše po-
ryvy nezvládají. 

V současné době je vše průchozí, stro-
my nakloněné či zavěšené budou odklí-

zeny následně. Dojde znovu i k vyčištění 
pobřežního úseku pod elektrickým přiva-
děčem, drobné pařezy prvotně byly odstra-
něny a dráha volná, ovšem po vykácení 
podrostu mimo trasu pod dráty a zatarase-
ní cesty původní se prochází jinou stopou, 
tedy znovu v pařezech. Přes zimu bude vše 
zahloubeno a srovnáno. Větve vrb v lemu 
starého náhonu jsou průběžně odřezávány 
z průhledu trasy, stav není nebezpečný. 
Na zbylých cestách podobné problémy 
nejsou. Průchodnost se může zhoršit v pří-
padě sněhu, kdy povrch bude kluzký ještě 
mnohem víc. Přestože třeba dbát zvýšené 
opatrnosti, vycházku kterýmkoli směrem 
mohu rozhodně doporučit. 

V přírodě se nejen příjemně nadechu-
je, je i pozoruhodnou obrazárnou a vždy 
aktivním divadlem. Než přibude i rozměr 
koncertních síní. Chvíli to potrvá, ale ty 
časy přijdou. Dnes kolem ptáci odlétají 
k jihu, a kdo je pozorný, zažije to. Divoké 
husy ve formacích, kvíčaly po sadech hle-
dající jablka, obrovští rackové paběrkující 
v rybníce po výlovu. Dávno to nejsou racci 

chechtaví, v republice je nahradili mohut-
ní racci bělohlaví. Volavky už také nejsou 
jen šedivě matné, málem stejně jich bývá 
bílých. Když právě nejsou ryby, dokáží po-
stávat v polích a chytat hraboše. Rozvleklá 
a nekoordinovaná hejna, přeletující od jed-
noho obzoru k druhému, patří severským 
pěnkavám. Méně nápadně do našich krajů 
přilétají zimovat sýkory, a jakmile najdou 
u lidí nachystaná krmítka, zastaví se. 

Kdo ještě nepořídil na dům kvalitní 
okna, přes stará netěsná, stěhují se za tep-
lem interiérů slunéčka mnohotečná – 
asijská, v nebývalých počtech. A s nimi 
ploštice, rovněž nepůvodní. Podzim, přes-
tože Martin na bílém koni nedorazil, čas 
odpočinku v krajině nastolí. A má to tak 
být. Noci prosvětlí brzy už záře svátečních 
světel a než všechna zase odpojíme, bude 
stát na stole nový kalendář. Ať vyjde, co 
máme v plánu – a ať konečně dojde i na ty 
odvážnější. 

Klidný čas roku 2022, pokud to jen tro-
chu půjde, přeje z Kněžmostu 

Pavel Kverek   

Stromy u cest
Matičky shrbené, u cesty čekáte,

snad za své životy vděku se dočkáte…

Haluze bez listí větru se vzpíraly,
když mrazy s vánicí bloudily po kraji.

Na jaře voňavých kvítků jste měly
a ve svých náručích hostily včely…

Co ptačích koncertů v korunách znělo,
když mnohý z poutníků narovnal tělo,

opřený o kmen odpočíval,
chvilku se na svět jen tak díval…

A vaše lístky ševelily.
Prostor k žití jste vytvořily

i v dutých kmenech.

Matičky shrbené, u cesty čekáte…
snad za své životy vděku se dočkáte!

Dál nebem plují oblaky,
dál hnízda čekají na ptáky.

Léta a zimy se míjely,
kořeny rodnou zem vpíjely,

v korunách zrály jabka, hrušky…
Pro koho zrály? Snad pro ty mušky,

kosy a myši v příkopech.
Váš trpný úděl bere dech,

na kmenech značky přitlučené…

Matičky shrbené, u cesty čekáte.
Snad za své životy vděku se dočkáte?

Ubývá poutníků, málo je stromů…
po cestě z asfaltu vracím se domů.

Přijíždím po letech
a míjím známá místa. 

Něco je jinačí, tím jsem si jistá.
U cesty chybějí matičky jabloní.

Z příkopu naposled pár třísek zavoní
poslední rozloučení

a čerstvé pařezy žalují nebi:
Matičky stromy roky tu žily,
tvořily krásu, co zasloužily?

Očima hladím a v srdci mám
to prázdné místo, kde strom léta stál.

Nahou silnicí teď vítr se honí
a hlínu z polí rozfouká po ní…

Ale snad brzy nastane čas,
kdy u cest pokvetou aleje zas…

Kdy vděčný člověk přestane bořit
a začne srdcem jen dobré tvořit.

Na poslední sloku mé básně bych chtě-
la navázat zprávou o letošní podzimní vý-
sadbě stromů v Dolním Bousově a okolí. 

Ke stávajícím výsadbám podél naučných 
stezek (2019, 2020) přibyla 28. 10. 2021 
alej ovocných stromů mezi Ošťovicemi 
a Střehomí. 

Celkem 64 stromků (slivoně, jabloně, 
jeřáby, třešně, hrušně a ořešák) bylo citli-
vě zasazeno do stávajícího porostu kolem 
úvozové polní cesty. Jedná se o úvoz v pra-
vém slova smyslu –zahloubenou cestu, 
která je z obou stran lemovaná travnatými 
mezemi. Místy vede otevřenou krajinou 
mezi poli, kde je krásný výhled do České-
ho ráje a na zámek Humprecht. Asi v polo-
vině délky cesta mírně stoupá a vede k po-
sezení pod mohutnou jabloní. Autorem 
lavičky a stolku je umělecký kovář a orni-
tolog Pavel Kverek. Po dohodě s majitelem 
pozemku je zde cedulka s názvem „Pod 
Bubnem“, jak se odpradávna říkalo míst-
nímu kopci. Zanedlouho se cesta prudce 
stáčí dolů směrem ke Střehomi, kam ústí 
do vsi poblíž opravené zvoničky.

Ve čtvrtek 28. 10. byl den jak malova-
ný, modré nebe bez mráčku, i když tro-
chu chladno. Po desáté dopolední se nás 
ve Střehomi u kapličky sešlo přes padesát. 
Po vysvětlení organizačních věcí jsme se 
přesunuli k první jamce, kde nám manželé 
Adamovi názorně předvedli, jaký postup 
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Přírodovědný kroužek 
ve školním roce 2021/22
V letošním školním roce jsme se po-

prvé sešli už 10. 9. a jako vždycky jsme 
vyrazili ven. Naším tradičním cílem byla 
blízká Bakovka, jak už je na první po-
prázdninové schůzce zvykem. Děti do-
staly do rukou smýkačky, kterými odchy-
távaly hmyz. Úlovky se opatrně vysypaly 
na bílou plachtu a podle klíčů jsme se je 
pokoušeli určovat. Našli jsme pavouky 

křižáky, běžníky a lovčíky, motýly bělás-
ky, žluťásky a babočky, ploštice a kněži-
ce, čmeláky a další druhy blanokřídlého 
hmyzu. I u běžných druhů jako jsou škvoři 
nebo klíšťata člověk při bližším pohledu 
pomocí lupy objeví velmi zajímavé detaily. 
Protože nám počasí přálo, s chutí jsme si 
zahráli hry. Jedna z nich byla paměťová. 
Děti sesbíraly 15 druhů přírodnin z oko-

lí: list, kámen, klacík, ulitu, pírko apod. 
Vedoucí postupně jeden po druhém věci 
odstraňovala a děti hádaly, co chybí. Další 
z oblíbených her je ta, kdy děti ze svých 
těl staví jednotlivé části stromu (kořeny, já-
dro, bělové dřevo, kůru…), aby co nejlépe 
pochopily, jak strom funguje.

Ani letos jsme nezapomněli na včelky 
z městských úlů. V létě nám daly spoustu 
medu, teď jsme byli na řadě my, abychom 
jim připravili krmítka s cukrem. Další 
nutnou prací bylo vyřezávání vosku ze sta-
rých rámků. Starý včelí vosk se pak recyk-
luje. Nakonec z něj vzniknou nové voskové 
plátky, které se opět zataví do rámků.

máme při správné výsadbě dodržet. Nové 
stromky byly citlivě umístěny do stávající-
ho porostu. 

Nejprve bylo nutné upravit jámu tak, 
aby měla do hloubky i do šířky správné 
rozměry podle kořenového systému pří-
slušného stromku. Do připraveného ot-
voru se zatloukly tři opěrné kůly, pak se 
stromek zasypal zeminou s hydrogelem 
a na povrchu hlíny se vytvořila závlahová 
mísa. Na kmínek stromku se připevnila 
plastová „košilka“ proti okusu zvěří, pod 
korunkou se kmínek třemi popruhy zajis-
til ke kůlům. Z vnější strany kůlů přišlo 
ještě lesnické pletivo. Adamovi procházeli 
mezi sázejícími a pomáhali, aby stromky 
byly správně zasazené a na nic se nezapo-
mnělo. 

Výsadba stromů byla financována 
z dotace v rámci Programu péče o kraji-
nu z Agentury ochrany přírody ČR. Vel-
ký podíl na hladkém průběhu celé akce 
mělo Město DB, které zajistilo technickou 
pomoc na místě, od vyhloubení děr přes 
rozvoz nářadí, materiálu a sazenic až 
po závěrečné zamulčování. Město bude 
samozřejmě dál stromky opatrovat a zalé-
vat, tak jako pečuje o předešlé vysazené 
aleje. Loni i letos už v nich dozrály nějaké 
ty třešně, švestky a jablka, i když jen pár 
kousků, protože jsou stromky ještě mladé.

S dětmi z Přírodovědného kroužku 
jsme vyrobili celkem 18 dřevěných sto-
janů ve tvaru písmene T. Tři z nich jsme 
umístili k opěrným kůlům ve výsadbě nad 
Střehomí. Slouží jako pozorovatelny drav-
cům při vyhlížení kořisti. Ostatní „téčka“ 
najdou své místo na polnostech v okolí 
Dolního Bousova.

Za tři hodiny byly stromky mezi Oš-
ťovicemi a Střehomí vysázené, oplocené, 

zasypané mulčem a spokojení účastníci 
se přesunuli do hospůdky, kde jim Město 
zajistilo občerstvení zdarma. Počasí nám 
stále přálo, takže venkovní zahrádka byla 
zaplněná a vůně pečených buřtíků se linu-
la do daleka.

Chci touto cestou poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravách a realizaci 
letošní výsadby. Zejména dobrovolníkům, 
kteří přiložili ruku k dílu při sázení. Při-
šli nejen místní a lidé z blízkého okolí, ale 
také mnozí, co se o akci dověděli od ČSOP 
Klenice.

Český svaz ochránců přírody Klenice, 
jehož jsem členkou, při letošních podzim-
ních výsadbách na Mladoboleslavsku a Ji-
čínsku pomohl zasadit 413 stromů a 100 
keřů za účasti cca 370 dobrovolníků.

Mimo Ošťovic a Střehomi se sáze-
lo za bike parkem v Mladé Boleslavi, 
za Obecním úřadem v Dalovicích, za obcí 
Vinec, podél cyklostezky mezi MB a Ře-
povem, v Libošovicích (55 lip a 144 ovoc-
ných stromů), podél cyklostezky na Bezdě-
čín, za psím cvičištěm u MB a podél polní 
cesty za obcí Čistá.

Je krásné, že se právě v dnešní době lidé 
různých názorů dokážou spojit a napřít 
své síly v dobré věci. Přála bych všem zažít 
úžasnou atmosféru, která na každé výsad-
bové akci vládne. Vzájemné povzbuzování, 
pomoc, úsměvy, radost… Ráda na ty chvíle 
vzpomínám ještě dlouho potom, protože 
společné radostné tvoření nás všechny 
obohatí krásnými energiemi, ze kterých je 
možné čerpat posilu neustále.

Pavla Bartková
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S podzimem přichází houbařská sezó-
na. Vypravili jsme se do vlčopolských lesů. 
Houby jsme sice nenašli, ale lesa jsme si 
užili důkladně. Za Řitonicemi jsme vy-
stoupali k pustevně na Mílově Hůře a po-
kračovali jsme po hřebeni až k Hraběnči-
ně studánce. Z Vlčího Pole svezl do Bou-
sova unavené poutníčky autobus.

1. října se uskutečnila v Dětenicích 
tradiční přírodovědná soutěž Zlatý list. 
Z našeho kroužku se účastnila 4 družstva, 
celkem 15 dětí. Nejúspěšnější byli nejmlad-
ší (1. a 2. třída), kteří dosáhli na 1. místo. 
Další říjnovou schůzku jsme věnovali výro-
bě „téček“ pro dravce. Celé akci předcháze-
lo důkladné plánování a rozsáhlé přípravy 
(nákup materiálu, příprava nářadí, promy-
šlení přesného postupu činností…).

V krajině obecně chybí vzrostlé stromy, 
které dravci používají jako pozorovatelnu 
pro lov. Hlodavců je na velkých polních 
celcích dost, ale dravec nemá, kde by spo-
činul. Využívá proto každou příležitost, 
jakou jsou i nově zasazené aleje ovocných 
stromků v okolí našeho města. Stromky 
jsou však ještě malé a hrozí jim poškoze-
ní. Proto jsme se rozhodli tyto posedy pro 
dravce vyrobit a umístit je do stávajících 
i nových výsadeb.

Základem jsou dřevěné střešní latě, 
které děti nařezaly na potřebnou délku 
dvou metrů. K základu bylo potřeba při-
pevnit pomocí vrutů kousky latí v délce 
cca 30 cm tak, aby vytvořily konstrukci 

podobnou písmenu T. Nakonec jsme pro 
jistotu přidali ještě malý dřevěný špalí-
ček jako vzpěru, aby vše pevně drželo. 
Drobnější kousky jsme si připravili pře-
dem, bylo do nich nutné předvrtat otvo-
ry, aby se zavrtáváním silných vrutů ne-
rozlomily. Děti ukázaly svou šikovnost 

při práci s pilkou, utahovačkou i vrtač-
kou. Zhruba po třetím dokončeném téč-
ku jsme už věděli, jak na to a vytvořili 
jsme malou manufakturu. Někteří před-
vrtávali do menších dílků vruty, jiní me-
zitím dořezávali zbylé tyče. Podařilo se 
nám společnými silami vytvořit celkem 
18 téček.

Jednu říjnovou sobotu jsme věnovali 
také úklidu lesa mezi Dolním Bousovem 
a Vlčím Polem. Na pomoc nám přišli 
také místní, i když v ten samý den probí-
hala přímo ve Vlčím Poli výsadba strom-
ků a keřů u dětského hřiště. I díky jejich 
posile se nám podařilo z lesa vynést cca 
1000 kg odpadu, převážně střepů. Mezi 
raritní úlovky patřil například hasicí pří-
stroj, sklo ze staré televizní obrazovky 
nebo různé lahvičky zajímavých barev 
a tvarů. Za přistavení a odvoz kontejneru 
děkujeme firmě Svoboda a za likvidaci od-
padu Městu Dol. Bousovu.

Druhá polovina října pro nás tradičně 
znamená péči o Hořečkovou louku za Vl-
čím Polem. Vydali jsme se tam pěšky 
a cestou jsme sbírali odpadky v příkopech 
po obou stranách vozovky. Na louce jsme 
se nejdříve občerstvili sušenkami a tep-
lým čajem, než jsme se pustili do hrabání 
a úklidu posečené trávy.



Dolnobousovský region / Fejeton

www.dolni-bousov.cz Ročník 57 - číslo 6/202119

Na státní svátek 28. 10. letos připadlo 
sázení stromků mezi Ošťovicemi a Stře-
homí. O této výsadbě je podrobně psáno 
v článku Stromy u cest.

12. listopadu k nám do Bousova přijeli 
Zuzana a Matěj Dolinay, brněnští zoolo-
gové a tvůrci nejnovějšího dokumentární-
ho filmu o hadech České republiky. Na be-
sedu s promítáním se v podkroví knihovny 
sešlo 25 pozorných posluchačů. Sami sym-
patičtí manželé Dolinay byli překvapeni 
tím, co všechno bousovské děti vědí o ha-
dech a jak je toto téma zajímá. Zhlédnutí 
filmu trvalo asi 50 minut, ale všechny děti 
ho napjatě sledovaly až do konce. Potom 
pokládaly tvůrcům všetečné dotazy, které 
se týkaly nejen hadů, například: Proč sa-
mečci skokanů ostronosých na jaře zmod-
rají a co se při tom v jejich těle děje?

Ve filmu byly detailní záběry všech pěti 
druhů u nás žijících hadů (zmije obecná; 
užovky: obojková, hladká, stromová a pod-

plamatá). Dověděli jsme se o tom, kde se 
který druh vyskytuje, jak se po zimě pro-
bouzí...  Boje mezi samci předcházející 
páření připomínají spíše ladný tanec než 
souboj soků. Překvapivá zjištění vyplynula 
i při sledování hadího páření (sameček má 
totiž dva penisy, i když pokaždé používá 
pouze jeden). Zajímavé bylo pozorovat 
užovky polykající kořist, rybu nebo žábu. 
Had dovede otevřít tlamu neuvěřitelným 
způsobem díky roztažitelným čelistem. 
S "boulí" na těle se pak odplazí do bezpečí 
úkrytu, kde pak po mnoho dní nebo do-
konce týdnů úlovek tráví.

Program vyvrcholil přesunem dětí 
na pódium, kde utvořily kroužek a posíla-
ly si dokola hadí svlečky. Mnohé překva-
pila informace, že svlečená hadí kůže je 
vlastně naruby. Matěj Dolinay nám na ple-
tených hadích atrapách předvedl, jak se 
pracuje s hákem a "chňapkou", když třeba 
v zahraničí chytají jedovaté hady. Děti 

si vše rády vyzkoušely. Zlatým hřebem 
programu byli čtyři živí hadi: dvě krajty, 
užovka tenkoocasá a korálovka. Krajťák 
se jmenoval Ajťák. Ne, že by rozuměl po-
čítačům, ale protože se to rýmuje. Jeho 
partnerka nesla jméno Wifina, aby to ladi-
lo s Ajťákem dohromady. A půvabná štíh-
lá korálovka se jmenovala Scarlet. Děti si 
mohly hady nejen pohladit, ale i podržet 
nebo si je omotat kolem krku či rukou. Do-
stalo se na všechny, někteří si hady chova-
li i vícekrát a navzájem se fotili, aby měli 
vzpomínky pěkně zdokumentované.

Předem se nedá odhadnout, co nás ještě 
do konce školního roku potká, doufáme, že 
se sejdeme ještě mnohokrát a jako pokaž-
dé se budeme těšit na zážitky z naší krásné 
okolní přírody. A pro přírodu také vždycky 
uděláme, co bude v našich silách. Budouc-
nost totiž tvoříme jen ve vzácném a neopa-
kovatelném okamžiku přítomnosti.

Pavla Bartková a Lenka Hejnová

Na dálnici
Bylo to noc před Silvestrem. Vraceli 

jsme se se známými z Maďarska. Cesta 
ubíhala rychle, na silnicích nebyl téměř 
žádný provoz. Mrholení přešlo v slabý 
déšť. „To je super, ještě není půlnoc a my 
už jsme tady,“ pronesl někdo z nás. Praha 
nás vítala rozsvícenými světly a neonový-
mi reklamami. „Za hodinku jsme v poste-
li,“ těšila jsem se. 

„Co to je? Co dělá? On jede…“ vytrhl 
mě ze snění můj muž. Ozvala se dutá rána. 
A ještě jedna. Auto poskočilo. „Ten blázen 
do nás zezadu najíždí,“ rozčílil se manžel. 
Dostali jsme strach. „Přidej, ujedeme mu,“ 
radili jsme. Manžel přidal. Pirát silnic 
také. Jel ve starém obouchaném americ-
kém korábu. Proč by ne? Vždyť je to pirát. 
Ve chvíli, kdy nás začal předjíždět, jsme 
si ho prohlédli. Vyholená hlava, silný zá-
tylek, výraz člověka, který je přesvědčen 
o správnosti svého počínání i o tom, že 
z této hry vyjde vítězně. Pohled piráta, kte-
rý se koukl na dno soudku s rumem. Ko-
ráb plul podél nás. Snažil se nás natlačit 
ke krajnici. Proč? Vždyť moře je tak nedo-
zírné. Manžel ubral plyn. Pirát nás předjel 
a rychle zastavil. Zatarasil nám cestu. Ze 
starého vraku se vysoukala mohutná udě-
laná postava v riflích a triku s nápisem. 
Vybavily se mi filmy s nabušenými gori-

lami coby osobními strážci mafiánských 
bossů. Vydal se k našemu autu, mohutné 
ruce opřené o boky. Duchapřítomně jsem 
vytáhla fotoaparát. Cvak! Cvak! I pozná-
vací značku jeho auta jsem stihla zachytit. 

„Jeď, neotvírej! A nebav se s ním!“ 
křičela jsem strachy. Manžel couvl, objel 
ho a na prázdné dálnici se opět zařadil 
do pravého pruhu. Chlap skočil do auta 
rozhodnut, že takhle to neskončí. Byl na-
supený, že jsem ho vyfotila. „Tohle ti neda-
ruju,“ říkal si určitě. A opět do nás začal 
najíždět. 

„Tohle sami nezvládneme. Volám poli-
cii.“ Vytočila jsem 158. Ozval se dispečer. 
„A v kterých místech jste?“ ptal se, když 
jsem mu popsala naši situaci. „No někde…“ 
„Už vás mám, blížíte se Černému mostu.“ 
„Ano, ano, jsme na úrovni Ikey. Nevíme, 
jestli nemáme poškozené auto, ale bojíme 
se zastavit.“ „Brzy bude odbočka na ben-
zínku. Zajeďte tam a auto prohlédněte,“ 
poradil nám. Pirát byl stále ve střehu. Po-
dařilo se mu nás předjet. Přidal, rychle 
zabrzdil, dělal před námi kličky, jezdil ze 
strany na stranu. Šlo mu to. V temných vo-
dách rozbouřeného oceánu by dovedl svůj 
koráb určitě bezpečně do přístavu. Po bez-
pečném přístavu jsme toužili i my. 

„Máme strach, že až odbočíme na Mla-
dou Boleslav, bude nás pronásledovat.“ 
„Posílám vám naproti hlídku,“ ubezpe-

čil mě policista. Nadiktovala jsem ještě 
poznávací značku korábu a poděkovala. 
Odbočili jsme k benzínce. Pirát pokračo-
val dál. Asi se mu nechtělo do mělkých 
vod. Miloval napětí temného rozbořeného 
moře. 

„Auto je v pořádku, jedeme.“ Odbočili 
jsme na mladoboleslavskou. Nikde ani ži-
váčka. Ani světýlko v dálce se neukázalo. 
Nastala hodina mezi psem a vlkem. Ne-
měli jsme dobrý pocit. Naše smysly oče-
kávaly další útok. Jen jsme netušili, odkud 
přijde. Téměř jsme mlčeli, a pokud někdo 
promluvil, šeptal. Napětí by se dalo krájet. 
Všichni jsme mysleli na jedno. Odkud zase 
vyrazí? A jak ubíhaly kilometry, vytrácely 
se i naše obavy. Až se úplně a definitivně 
rozplynuly. To když jsme před Starou Bole-
slaví spatřili na neosvětleném odpočívadle 
policejní auto natočené směrem do silni-
ce. Zablikalo na znamení, že o nás vědí 
a že je vše v pořádku. A já jsem se znovu 
ocitla v bijáku, kde policie zmůže všechno 
a všechny zachrání. 

A pak jsem si uvědomila, že to není na-
pínavý biják, ale že je to skutečný život. 
Také napínavý. A od této chvíle jsem zača-
la věřit policii. A věřím dodnes, že jejich 
heslo „Pomáhat a chránit“ vyjadřuje sku-
tečně to, co chtějí dělat především. Pomá-
hat a chránit.

Ingrid Mendlíková



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 aBousovák

Ročník 57 - číslo 6/2021 www.dolni-bousov.cz20

Scuk.cz/dolni-bousov-scuk

pDoln2

pDoln2



www.dolni-bousov.cz Ročník 57 - číslo 6/202121



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
Společenská rubrikaBousovák

Ročník 57 - číslo 6/2021 www.dolni-bousov.cz22

Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání 
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová. 
Náklad 1300 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.

Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky 
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2022. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty 
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.

Poděkování 
Děkuji městskému úřadu za blahopřání a milý dárek k mým naro-
zeninám.                                                                     Josef Škaloud

Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek. Přeji též 
všem pevné zdraví a spokojenost                            Dana Karásková

Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým naro-
zeninám.                                                                 Miroslav Skrbek

Vzpomínka 
Dne 22. 10. uplynulo 20 let, co od nás navždy odešla naše mamin-
ka paní Jarmila Borovičková z Rohatska. Stále na ni vzpomínají 

Jarmila a František – děti s rodinami

K 24. 10. tomu bylo 20 let, kdy zemřela naše maminka – paní Mi-
loslava Vošňakovská. S láskou a úctou na ni vzpomínají její dcery

Jana a Radka s rodinami

Dne 17. 12. 2021 uplyne 8 let od úmrtí našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka Stanislava Koudelky. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka a děti s rodinami

PORADENSTVÍ A SLUŽBY 
v oblasti: 
► rakouského infratopení          
► fotovoltaik
► prodeje elektromobilů
► smluvní přepravy elektromobily
► rezervační dobíjení elektromobilů
► dobíjecích domácích a veřejných stanic pro elektromobily

nabízí: 
společnost VANHILL s.r.o.  
Horní Bousov 43       e-mail: info@vanhill.cz
tel.: 721 236 158   www.vanhill.cz

Přejeme Vám hodně krásných chvil 
prožitých v příjemné atmosféře Vánoc 

a bohatého Ježíška.
 Do nového roku Vám přejeme hodně 
štěstí, zdraví, osobních a pracovních 

úspěchů.

KONTEJNERY 
NOVÁK.wgz.cz 

Dolní Bousov, tel.: 602 223 726 

Pronájem kontejneru Avia do 5 tun.
Odvoz a likvidace komunálního odpadu a suti.
Ekologická likvidace autovraků, odvoz železa, 

zemní práce a jiné služby.

VÁNOCE plné štěstí 
a úspěšný vstup 
do nového roku

přeje

KADEŘNICTVÍ 
VĚRA

 pánské, dámské 
a dětské kadeřnictví

 Dolní Bousov
tel.: 606 530 321

❄

❄❄

❄

❄

❄

❄
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Matyáš Maruška Vanesa Froncová

Sofie Kmentová

Antonín Vynikal

Michal Konrád

Rozálie Špačková
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Matyáš Vacek

Matyáš Kozák

Laura Janečková

Jan Kratochvíl

Meda Cieślar

Matyáš Piroutek

Leontýna Ramachová

Karolína Dajčová


