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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda, téměř polovina roku 2022 je za námi. Dovolte mi,
abych vás seznámil i v této složité době
s děním v našem městě. Nejprve bych
chtěl poděkovat všem spoluobčanům
a dobrovolníkům za pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří hledali a hledají
azyl v našem městě či okolí. Podle statistik a evidence počtu cizinců v souvislosti s válkou na Ukrajině podle
Ministerstva vnitra ČR bylo k 16. 5.
2022 na bousovsku evidováno 78 osob.
Převážně jsou ubytováni v privátních
prostorech. Po dohodě s vedením základní školy byla ve školní družině zřízena „adaptační skupina pro ukrajinské děti“ s finanční podporou města,
která funguje v dopoledních hodinách.
Tato skupina by měla fungovat do konce školního roku. Co bude poté, nám
ukáže teprve čas a potřebnost.
Investiční akce
Nyní bych poinformoval o investičních akcích, které běží nebo byly dokončeny. V ulici Tovární byla dokončena stavba nových parkovacích míst
před domem se sociálními byty. Stavbou zde vzniklo 20 parkovacích míst,
nové oplocení a příjezdová komunikace k samotné budově. Nyní v průběhu
roku budou následovat parkové úpravy,
osetí trávou, výsadba zeleně a doplnění
mobiliáře. Stavbu provedla firma Svoboda Dolní Bousov, s. r. o. s náklady
ve výši 2 132 223 Kč s DPH. Akce byla
hrazena z rozpočtu města.
/pokračování na straně 3/
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Pietní akt k 77. výročí konce 2. světové války – 7. květen 2022

Zákaz zalévání zahrad a napouštění
bazénů z městského vodovodu!
Teplé počasí je tu a s ním i koupací sezóna. Město Dolní Bousov začátkem května vyhlásilo přísný zákaz zalévání zahrad
a napouštění bazénů z městského vodovodu. Mnoho občanů však tento zákaz nerespektuje a může způsobit vážné problémy
nejen sobě, ale i všem spoluobčanům, kteří jsou napojeni na městský vodovod. Z jakých důvodů tomu tak je a jak postupovat
při napouštění bazénů se dozvíte níže.
Proč město vyhlásilo přísný zákaz zalévání
zahrad a napouštění bazénů z městského
vodovodu již takto brzy?
Město Dolní Bousov pečlivě monitoruje čerpání pitné vody ze zdroje a celkovou
spotřebu této vody. Město tímto zákazem
reaguje na velké zvýšení spotřeby pitné
vody s příchodem teplého počasí a předchází tomu, aby dočasně došla pitná voda
určená zejména pro domácnosti. Z tohoto

monitoringu je zcela zřejmé, že po příchodu teplého počasí se extrémně zvýšila spotřeba pitné vody, což je způsobeno zejména
hromadným napouštěním bazénů z městského vodovodu. Hlavním důvodem je tedy
to, aby se předešlo situaci, kdy lidé budou
bez pitné vody z městského vodovodu.
Co může člověk napouštěním bazénu způsobit sobě i sousedům?
V podstatě se může stát, že voda ve městě a jeho místních částech dočasně dojde.
Na cestě vody od zdroje až do nemovitosti
stojí pouze vodojem v Horním Bousově.
Tento vodojem má kapacitu 2x 250 m³, což
pro běžný odběr všech domácností je dostačující. Denní průměrná spotřeba vody
v poslední době je kolem 550 m3/denně.
Voda je ze zdroje doplňována průběžně,
stejně tak její odběr.
/pokračování na straně 4/
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Dolní Bousov – Čarodějnice 2022

Je dokončeno 20 parkovacích míst a přístupová cesta k objektu
č.p. 179 v Tovární ulici – květen 2022

Odhalení pamětní desky na náměstí TGM rodáku Eduardu Doškáři 31. březen 2022

Sportovní den mládeže s TAJV v Dolním Bousově

Vojenský den v Dolním Bousově – 7. květen 2022

Začala úprava parku za benzínkou a budování nových cest pro pěší
– květen 2022

Bechov – Barokní pomník z roku 1779 má osazen nový pískovcový
kříž – květen 2022

Při obnově bývalého Hellerova sadu bylo 10. dubna 2022 vysázeno
16 třešní
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/dokončení ze strany 1/
V Horním Bousově pokračuje stavba
nových chodníků podél krajské komunikace. Stavba běží podle časového harmonogramu. Nyní je hotovo zhruba 70 %
tras nových chodníků. Zbývá dokončit
trasu od hasičárny k autobusové zastávce, dokončit terénní úpravy a osazení
sloupů veřejného osvětlení v místech, kde
byly překážkou v trase chodníků. Práce
prování firma Stavotrans s.r.o. Mnichovo
Hradiště. Stavba je podpořená dotačními
prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Další stavbou, která se pomalu rozebíhá, je výstavba nového výtahu k budově
infocentra a městské knihovny. Doposud
proběhlo několik kontrolních dnů za účasti projektanta, památkářů, zhotovitele,
investora a stavebního dozoru, na kterých
se odladily detaily a sporné body budoucí
konstrukce výtahu. V závěru května byly
zahájeny výkopové práce v jižní části budovy pro budoucí základy konstrukce výtahu. Práce budou pokračovat minimálně
do konce letních prázdnin. Výstavbu provádí firma VHL, s.r.o. z Prahy.
V polovině května byla zahájena dlouhodobě plánovaná modernizace místního
rozhlasu v našem městě a všech místních
částech. V rámci projektu „Protipovodňová opatření Dolní Bousov“ bude současný
systém rozhlasu, který je za zenitem životnosti, nahrazen moderním bezdrátovým
systémem. Cílem projektu je realizace
protipovodňových opatření města Dolní
Bousov, a to formou dodávky a montáže
varovného a informačního systému a jeho
napojení do jednotného systému varování
a informování v případě krizových událostí. Účelem projektu je zlepšení systému
povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Součástí projektu bude
instalace celkem 126 nových bezdrátových
hlásičů, nových ústředen v budově městského úřadu, v hasičárně Horní Bousov,
ve škole ve Vlčím Poli a ve škole v místní části Bechov. Nově budou instalovány
rozhlasové hlásiče i v místních částech
Střehom a Ošťovice. Pokud to technické
podmínky dovolí, tak i v osadě Rašovec.
Stavbu realizuje firma EMPEMONT, s.r.o.
z Valašského Meziříčí. Celkové náklady
na projekt činí 5.153.944 Kč. Projekt je
podpořen dotací z Ministerstva životního
www.dolni-bousov.cz

prostředí v rámci výzvy z Operačního programu životního prostředí, která pokryje
70 % z celkových uznatelných výdajů. Zbylých 30 % hradí město z rozpočtu města.
Další projekt, který byl dlouhodobě plánován, je realizace nového parku
za benzinovou pumpou. V roce 2021 byla
provedena postupně výsadba veřejné zeleně. Nyní započaly práce spojené s pokládkou nových parkových cest. Práce provádí firma Berounský Facility & Garden
Services. Celkové náklady na projekt činí
597.942 Kč s DPH. Práce by měly být dokončeny do konce května. Součástí projektu je i instalace nového veřejného osvětlení
a usazení mobiliáře. Tyto práce provedou
pracovníci údržby města následně.
Během letních měsíců bude město
pokračovat v modernizaci veřejného
osvětlení v rámci III. etapy instalací nových úsporných LED lamp. Postupně
zaměstnanci údržby města vymění stávající osvětlení v těchto ulicích: Spálená,
Josefské náměstí, Na Hrázi, Příčná, Záhumní, V Končinách, Lomená, K Šancím, Zahrádky od křižovatky směr Trní.
Jedná se celkem o výměnu 102 ks lamp veřejného osvětlení. Cílem projektu je dále
snižovat náklady na el. energii z rozpočtu
města. Celkové náklady na III. etapu činí
835.916 Kč s DPH. Kdy polovina nákladů
bude uhrazena z rozpočtu města na rok
2022 a druhá polovina z rozpočtu na rok
2023. Nové LED osvětlení dodala firma
EMPESORT s.r.o. z Valašského Meziříčí.
V dubnu byla také provedena instalace
nového LED veřejného osvětlení (3 ks)
na parkovišti v ulici Zahradní. Jedná se
o typ osvětlení, které díky solárnímu systému čerpá energii pouze z denního světla. Náklady, které byly hrazeny z rozpočtu
města, činí 104.305,-Kč s DPH.
Město se také dlouhodobě věnuje záchraně kulturních a ostatních památek v našem
městě či okolí. V dubnu byly zahájeny restaurátorské práce na soše sv. Josefa na Josefském náměstí. Práce provádí ak. soch.
Martin Pokorný. Postupně budou doplněna
poškozená místa, injektáž trhlin, výměna
vysprávek, barevná retuš a celková hydrofobizace sochy proti dešťové vodě. Rozpočet
na restaurování sochy je 122.000 Kč a bude
hrazen z rozpočtu města.
Město ve spolupráci s formou ISES Praha připravuje žádost o dotaci na nový přivaděč pitné vody v obci Ošťovice. V současné době běží dotační výzva z programu
Ministerstva životního prostředí. Projekt
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splňuje podmínky výzvy a žádost bude
podána během měsíce června. O dalším
postupu budeme dále informovat.
U vodního hospodářství ještě zůstanu.
Město konečně po několika měsících převzalo dokončenou projektovou dokumentaci na výměnu hlavního přivaděče pitné
vody ze Střehomi do Dolního Bousova.
Jedná se o náročný projekt, který bychom
chtěli zrealizovat v následujícím období.
Nyní se nacházíme v procesu získání stavebního povolení, které bude trvat několik
měsíců. Mezi tím bude město hledat vhodný dotační titul na realizaci stavby.
Také byla dokončena projektová dokumentace na nový vrt u vodojemu v Horním Bousově. I zde jsme ve fázi povolení
stavby. Cílem projektu je posílit stávající
zásobování a hlavně budoucí zásobování
občanů pitnou vodou. I na tento projekt
bude město hledat vhodný dotační titul.
Postupně se také věnujeme přípravě
nových stavebních pozemků v ulici V Lipkách. V dubnu byla dokončena projektová
dokumentace na vodovod a splaškovou
kanalizaci. V roce 2021 byla dokončena
projektová dokumentace na novou místní komunikaci a veřejné osvětlení. Zbývá
dokončit dokumentaci na rozvod plynu
a elektrické energie. Ty by měly být dokončeny v horizontu jednoho roku. Poté bude
následovat složitý proces územního a stavebního povolení všech inženýrských sítí.
Všichni víme a vidíme, co se děje
na trhu s energiemi. Město v následujícím
období nemůže být nečinné. Navýšení
cen za dodávky plynu a elektrické energie
budou mít zásadní vliv na rozpočty města v následujících letech. Proto město začne zpracovávat energetickou studii úspor
ve všech objektech ve vlastnictví města.
Cílem studie bude najít taková technická
a úsporná řešení, která by co nejvíce snížila spotřebu energií ve všech objektech.
Jedná zejména o budovy základní školy,
mateřských kol, domu s pečovatelskou
službou, budovy ve sportovním areálu
fotbalového hřiště, budovu čistírny odpadních vod, budovy hasičárny atd.
Studie bude také podkladem pro hledání dotačních titulů na případné projekty,
které ze studie vyplynou. Bude to náročná
a dlouhodobá práce, ale doba si to žádá.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál
klidné letní prázdniny plné sluníčka a odpočinku.
Miroslav Boček
starosta města
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Pokud však dojde k hromadnému odběru mimo běžnou spotřebu, tak se vodojem
nestihne doplňovat a hrozí, že voda dočasně dojde.

Může rychlé napouštění bazénu změnit
i kvalitu vody?
Průměrná denní spotřeba vody v domácnosti je zhruba 400 litrů. Když má
váš bazén 20 m³, tedy 20 000 litrů vody,
natéká do jednoho místa voda najednou
v objemu jako pro 50 domácností. Pokud
se takto napouští v jednu chvíli více bazénů, může se stát, že se změní tlak a proudění vody a z potrubí se začnou uvolňovat
usazené sedimenty. Voda je pak dočasně
zakalená, což je nepříjemné jak pro bazén,
tak i pro běžnou domácí spotřebu. Bohužel to ale nemůžeme nijak ovlivnit.
Když se lidé rozhodnou bazén napouštět
pitnou vodou, jak mají postupovat?
Samozřejmostí je, že lidé mohou napouštět bazén z městského vodovodu pouze tehdy, když není vyhlášen zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů. Doba
zákazu zalévání zahrad a napouštění ba-
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zénů se však odvíjí od kolektivní zodpovědnosti všech odběratelů pitné vody (celkového množství odebírané vody). Pokud
tedy není vyhlášen zákaz zalévání zahrad
a napouštění bazénů je vhodné napouštění
bazénu rozdělit do více dní. Nejlepší je pomalý odběr mimo tzv. špičku, tedy nejlépe
přes noc, mezi 21. – 5. hodinou ranní. Pokud je to možné, tak spíše ve všední dny,
než o víkendu.
Druhou možností je pro vlastníky vlastního zdroje vody (např. studna nebo vrt)
využít k napouštění bazénu a zalévání zahrady tento zdroj. Tato možnost by měla
být pro vlastníky studen a vrtů primární.
Poslední možností pro napouštění bazénu je možnost objednání dovozu pitné
vody cisternou (v době zákazu se jedná
o možnost jedinou). Lidé se mohou v těchto případech obracet na V.O.S. Jičín, tel.
493 544 831 nebo VaK Mladá Boleslav,
tel. 326 376 168. Samozřejmě lidé musí
počítat s cenou nejenom za vodné, ale
i za dopravu, a také s tím, že cisterna dovážející pitnou vodu může být již využívána
jinde, takže doba dodání může být delší.
Pavel Kubeček, místostarosta

Údržba městské zeleně

Jaro se pomalu chýlí ke konci, dopřálo
nám kochat se z květů nově vysazených
sakur v ulici Příhonská, na náměstí T. G.
Masaryka v záhonech rozkvétají trvalky.
Staré jabloně v Hellerově sadu jsou obaleny květy. Jarním řezem byly zbaveny odumřelého dřeva a rozhodnutí nechat tyto
stromy se vyplatilo. Také poskytují lehké
zastínění nové výsadbě 16 třešní a místo
pro hnízdění ptactva.

V minulém čísle nebyla zmíněna jarní
výsadba 20 třešní ptačích, 1 lípy a 1 ořešáku královského na obecním pozemku
ve Vlčím Poli, který vznikl po odstraněné
černé skládce. Poslední dva stromy (lípa
a ořešák) byly darovány městu od obyvatelky Dolního Bousova. Akce proběhla
ve spolupráci s technickými službami,
vzhledem k jarní výsadbě je i zde nutná
pravidelná závlaha.

Třešně, jak se zatím zdá, se ujmuly.
Nicméně, potřebují vzhledem k nedostatku dešťových srážek závlahu, kterou musí
řešit naše technické služby.

Pro účel závlahy není odebírána pitná
voda z městského vodovodu, ale užitková!
Probíhá pravidelná kontrola stromů, aby
se naplánovalo včasné a účelné zalití bez
plýtvání vodou.

V ulici Javorová byly dosazeny 3 stromy,
které vloni uhynuly. Tímto děkuji místním,
kteří se prací podíleli na výsadbě, a že
o víkendu zajistili převoz těchto stromů.
Záhony v ulicích V Končinách a Lomená
se konečně dočkaly nové výsadby keřů,
zbývá je ještě zamulčovat štěpkou, aby se
omezil výpar vody a růst plevelů. Svah pod
kostelem sv. Kateřiny je postupně osazován
a rostliny budou rovněž zamulčovány.
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A slovo na závěr. Město Dolní Bousov
spolupracuje s certifikovaným arboristou.
Pod jeho vedením budou ošetřeny vzrostlé
stromy v ulicích Tovární (3 duby), Na Školništi (břízy), V Lipkách (lípy, olše, jasany)
a lípy ve Vlčím Poli. Přeji nám všem radost
z nových květů městské zeleně.
Zuzana Adamová
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Odpadový sloupek

Ochrana životního prostředí je pro
naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však
obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich
těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si město Dolní Bousov vybralo ke spolupráci
kolektivní systém ASEKOL. Správná
recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým
rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme
z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky
zodpovědné recyklaci vznikají úspory
ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos občanů Dolního
Bousova k ochraně přírody v roce 2021.
Vyplývá z něj, že díky množství elektrozařízení odevzdaných na sběrném dvoře
v Dolním Bousově jsme uspořili 69,43
MWh elektřiny, 6661,24 litrů ropy,
191,60 m3 vody a 2,77 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 3,5 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 246,16 kg.
Každý kus vytříděného elektra se
počítá, což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10
MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny
žijící ve standardním bytu. Za 100 kg
vytříděných elektrospotřebičů se ušetří
takové množství ropy, které by stačilo
na výrobu benzínu pro cestu z Prahy
do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně
životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního
cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní prostředí.
Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
J. Orságová
www.dolni-bousov.cz

Krátce z Bousovska

Krátce z Bousovska

Lukostřelba v Dolním Bousově. V lednu
roku 2022 byl založen zapsaný neziskový spolek Lukostřelba Dolní Bousov z.s.
Chceme Vám prostřednictvím tohoto spolku nabídnout další sportovní činnost ať již
pro děti nebo dospělé v Dolním Bousově.
Informace o spolku a jeho činnosti najdete
na www.lukostrelbadolnibousov.cz, na telefonním čísle 607528761 nebo emailu
Kiss.O@seznam.cz. Areál lukostřelby je
umístěn na pozemku za průmyslovým zbožím v Dolním Bousově, kde bude umístěna
i vývěska s informacemi o spolku. Lukostřelbu vede mistr České republiky v kladkové terčové lukostřelbě za roky 2020,
2021 i 2022 Oskar Kišš starší.
Luk i ostatní potřeby jsou za mírný poplatek k zapůjčení, viz webové stránky.
Kiššová

Kdo byl Eduard Doškář? Ve čtvrtek 31.
března 2022 proběhl za malého zájmu veřejnosti křest knihy o dolnobousovském rodákovi a poté byla na náměstí TGM odhalena jeho pamětní deska. U ní zazpíval sbor
Stojmír – Bendl dvě Doškářovy písničky.
Kdo vlastně byl Eduard Doškář a jakou roli
má v bousovské historii? Narodil se 27. 1.
1903 v původním domě čp 76 (který stával
vedle školy), zemřel 6. 3. 1942 v koncentračním táboře Stutthof na severu Polska.
Co za necelých čtyřicet let života Eduard
Doškář vykonal? Podle dochovaných dokumentů a vzpomínek současníků patřil
v době mezi světovými válkami k hlavním
organizátorům zábavy v Dolním Bousově.
Hrál divadlo, připravoval kulturní programy na zábavy, plesy, dětské dny i soukromé
oslavy. Miloval své rodné město a vyjádřil
to v několika textech. Bousov to je krásné
město na pobřeží Klenice, tam se žije to je
jisto lépe než v Americe (Bousov to je krásné město). Pod Rachvalským kopcem dole
v údolí, hnízdečko se světu ukrývá, a když
tvoje srdce v světě zabolí, rádo se zas na něj
podívá (Rodácká). Rád se pohyboval mezi
sportovci a věnoval jim řadu svých básní.
My umíme hockey hráti, proto vždycky vyhrajem, když to půjde takhle dále, do ligy se
dostanem (Našim hockeystům). Teďka zase
stoupnem v ceně, lepší matche budem hrát,
s Libání se nikdy více na hřišti nebudem prát.
Na bousovském hřišti bude hráti Sparta teď
jenom, Viktoria i Slavia i Žižkovský Union.
(Rapport …). Reagoval na politické události doby a vyjadřoval ve své tvorbě své vlastenectví. Hoši, dneska republika zavolala
www.dolni-bousov.cz

Vás, poslechněte její výzvy, slyšte její hlas. Republiky potřebuje zdatné vojáky, a proto zavolala na Bousováky (Rekrutská). Polnice až
třepetavý bude volat hlas, v prvé řadě za praporem postavíme hráz. Dříve zhasne slunka
světlo, dříve svět se skácí, nežli svoji Republiku zradí Bousováci! (Vzpomínka na padlé
Bousováky). Bude-li se na nás pouštět stále
hrůza hromů, pošleme Vás do Berlína, mezi
Vaše. Domů! Čekati bychom Vás mohli jistě
za čas krátký, přiběhli byste do Prahy pro kačenky zpátky. (Liberec).
Doškářovo vlastenectví, vyjádřené v mnoha básních i písních, neušlo pozornosti
německých okupantů po březnu 1939. Již
v květnu byl poslán do pracovního sběrného tábora v Elbingu u baltského pobřeží.
Zde poslouchal s několika dalšími Čechy
zahraniční rozhlas a byl odsouzen a poslán 1. 12. 1941 do koncentračního tábora
Stutthof. Po třech měsících a šesti dnech
podlehl táborovým útrapám a 6. 3. 1942
zemřel na selhání srdce.
O výše zmíněných skutečnostech, o detailech ze života Eduarda Doškáře, o jeho
spolupráci s Klubem rodáků a přátel Dolního Bousova se můžete dočíst v knížce
nazvané stručně Eduard Doškář 1903
– 1942, která je v prodeji v bousovském
infocentru. Přiblíží Vám život v Dolním
Bousově mezi světovými válkami se všemi
radostmi i problémy.
M. Ječný

Jarní setkání. Akce s tímto názvem se
konala na Bechově v neděli odpoledne 27.
března. Pořádaly ji členky SDH Bechov.
Tradičně proběhla v bývalé bechovské
škole a byla určená všem, především však
ženám všech věkových kategorií. Po dlouhé nepříjemné zimě to byla ve vsi první
příležitost k většímu sousedskému setkání. Hodit starosti za hlavu, odpočinout si,
probrat novinky a popovídat si přišlo necelých dvacet návštěvníků. Každý přinesl
něco na zub, pít bylo také co. Je úžasné,
že se u nás nezapomíná ani na ty dříve narozené, kteří už nemají takovou možnost
sociálních kontaktů, a že se občas konají
akce, které jim tuto možnost poskytují.
I. Mendlíková
Proběhl zápis do základní školy.
Ve dnech 7. – 8. 4. 2022 proběhl tradiční zápis do základní školy. Konečně jsme
mohli všechny děti přivítat u nás ve škole
bez online prostředí. Budoucí spolužáci
vyrobili pro nové kamarády malé dáreč-
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ky. K zápisu se dostavilo celkem 60 dětí,
z toho 48 dětí bylo přijato k základnímu
vzdělávání, 12 dětí má odklad školní docházky. Všechny děti obdržely v ředitelně
školy poukázku na pohár nebo zmrzlinku
do Café Holiday. Na všechny prvňáčky se
těší paní učitelka Monika Švancaránová
a paní učitelka Eva Kuželová.
Mgr. K. Karnová
Publikace z našeho regionu. V pátek 13.
května proběhl v Městské knihovně Fráni
Šrámka v Sobotce křest knížky promovaného historika Karola Bílka s názvem
P. Damian Šimůnek (1810-1895) Obrozenecký buditel Sobotecka a Dolnobousovska.
Damian Šimůnek se narodil v Haraticích.
Po gymnaziálních studiích absolvoval
kněžský seminář v Litoměřicích a 3. srpna
1833 byl vysvěcen na kněze. Stal se kaplanem ve farnosti Dolní Bousov. Následně
jako kaplan v letech 1836–1864 působil
v Sobotce. Byl vůdčí osobností vlasteneckého dění na sobotecku. Znám byl výukou
mládeže, organizováním ochotnického divadla a dalšími národními aktivitami. Byl
jedním ze zakladatelů Občanské besedy
v Sobotce, proslavil se půjčováním českých knih a je považován za prvního soboteckého knihovníka. V letech 1864–1889
byl farářem v jihočeském Choustníku.
Na penzi se v roce 1889 vrátil do Dolního
Bousova, kde zemřel a je i pohřben.
Knihu můžete zakoupit v dolnobousovském infocentru.
D. Říhová
Pozvánka na HODGEPODGE. Členové bechovského SDH si dovolují pozvat všechny
příznivce hasičského sportu na již tradiční
speciální soutěž, v níž si družstva mužů
i žen budou losovat své posty až na startovní čáře. Uskuteční se 6. srpna 2022
v novém sportovním areálu na Svobodíně.
Můžete se tedy už teď těšit na bezmála
dvacet soutěžních družstev, jejichž výkony
vás možná udiví, možná překvapí či pobaví. O všechno to kolem, dobré jídlo, pití
a zábavu bude postaráno. Takže si už teď
pište do svých kalendářů, že v sobotu 6.
srpna jedete na Bechov. Těšíme se na vás!
SDH Bechov
Noc kostelů. Po koronavirové odmlce Vás
zveme na Noc kostelů, která letos proběhne v pátek 10. června a v našem regionu
budou zpřístupněny kostely v Sobotce,
Dolním Bousově, Řitonicích a Libošovicích. Jednotlivé programy jsou uvedeny
na plakátech, brožurách a internetových
stránkách farnosti www.farnostsobotka.
Ročník 58 - číslo 3/2022
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cz/nockostelu a samotné akce www.nockostelu.cz. Letos je k dispozici ke stažení
i průvodcovská aplikace do chytrých telefonů. V celé naší litoměřické diecézi je
zatím zapojeno přes 220 objektů.
V Bousově můžeme pozvat na hudební
vystoupení žáků místní ZŠ (od 18.00),
komentovanou prohlídku kostela sv. Kateřiny v podání pana Miloslava Ječného
(od 18.15), krátký koncert žáků pod vedením Václava Hašlara a Lucie Daňkové (od 19.15) a užít si atmosféru kostela
s hrou a zpěvem farní Scholy (od 19.45).
P. V. Novák

Stojmír bude slavit. Dolnobousovský pěvecký sbor Stojmír byl založen v r. 1862,
tedy před 160 lety. Výročí svého vzniku si
nejstarší místní spolek a jeden z nejstarších pěveckých spolků v republice připomene v říjnu. U této příležitosti připravuji
knížku o historii Stojmíru. Spolková kronika byla ještě po druhé světové válce uložena na radnici, poté zmizela. Podklady
mapující nejstarší historii spolku jsou proto minimální. Uvítám zapůjčení každého
materiálu (fotografie, plakáty, vzpomínky)
vztahujícího se k historii Stojmíru, jeho
činnosti i jeho členů. Pokud máte něco takového k dispozici, kontaktujte Infocentrum Dolní Bousov nebo přímo mě (milan.
jecny@outlook.cz, 775975077).
M. Ječný

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Krátce z Bousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova

Kulturní program domova
seniorů v Dolním Bousově

Po covidové odmlce se opět 28. března
2022 uskutečnilo již tradiční kulturní odpoledne se známými osobnostmi v DPS.
Již podruhé Dolní Bousov navštívil bývalý
sportovní novinář, redaktor, moderátor
a komentátor Jaroslav Suchánek. Začínal
v roce 1962 v Československém rozhlasu
a později přešel do Československé televize, kde se věnoval především lyžování.
Jeho hlas provedl diváky bezmála čtyřmi
tisíci hodin sportovních přenosů.
Jako druhým hostem měla být televizní
hlasatelka Marie Tomsová. Ta se ale omluvila ze zdravotních důvodů, neboť si ji také
našel covid. Zaskočila za ni Lenka – Amálka Střížovská. Poprosil jsem ji, aby vám
o sobě napsala několik řádků, tak jenom
tlumočím.
Jsem profesí grafička, což znamená, že
vytvářím grafické návrhy různých druhů
tiskovin od vizitek, přes letáky, plakáty,
prospekty a také knížky. Spolupracuji
s různými reklamními agenturami a také
s knižními vydavateli. Jsem "dvorní" grafička pana Vráti Ebra – známého knihkupce a nakladatele. Mým velkým a celoživotním koníčkem je tanec a divadlo.

Moji rodiče mě vedli k lásce k lidové písni
a k folklóru. Řadu let jsem tančila v Lidovém souboru písní a tanců Josefa Vycpálka v Praze. Také jsem měla tu čest tančit
a hrát v Národním divadle jako externí
tanečnice a herečka. Stále tančím i v mém
pokročilém věku a stále hraji divadlo.
V místě mého bydliště v Praze 5 v Hlubočepích organizuji a pořádám různé kulturní akce nejen pro své přátele, ale také
sousedy a ostatní zájemce. Např. Mikuláš,
Vánoční zpívání koled, Tři Králové, Masopust, Dětský den atd.
Jsem organizačně schopná zorganizovat i větší akce, naposledy jsem pronajala
Vinohradské divadlo v Praze, kde jsem
s přáteli uspořádala koncert u příležitosti 90. narozenin naší úžasné tanečnice
a choreografky Evy Rejškové. V divadle
účinkovalo 220 tanečníků a celé divadlo
jsme vyprodali až po střechu. Byla to
opravdu nádherná akce!
Program v DPS připravil a moderoval
Ota Vaníček. Hudebně provázela Beatrice
Albrecht.
Roman Stránský

Další díl kulturního programu domova seniorů
Další kulturní odpoledne se známými
osobnostmi se konalo 21. dubna v DPS.
Tentokrát nás navštívila Jaroslava Panýrková – herečka, konferenciérka, televizní a rozhlasová hlasatelka. Narodila
se v Praze na Pankráci v rodině úředníka
a živnostnice (majitelky malého obchodu). Vystudovala střední potravinářskou
školu se zaměřením na vaření piva. Ještě
jako studentka vyhrála konkurz na roli
ve filmu Štěňata (1957), po boku Rudolfa
Jelínka. Po maturitě ztvárnila několik dalších výrazných rolí ve filmech Hlavní výhra (1958), Kruh (1959), Srpnová neděle
(1960). Menší role pak dostala ve snímku
Hledá se táta (1961) a v detektivním filmu
Na kolejích čeká vrah (1970). Celá šedesátá léta je Jaroslava Panýrková známá jako

konferenciérka Laterny Magiky, se kterou
procestovala mnoho zemí světa. V roce
1969 přešla do Československé televize,
kde do roku 1974 pracovala jako televizní hlasatelka. Díky své popularitě získala
cenu Zlatý krokodýl. Odtud byla v důsledku normalizace vyhozena, a tak se živila
v různých dělnických a administrativních
profesích. Na televizní obrazovky se vrátila v roce 1991, kdy osm let v České televizi
moderovala pořad Nedělní ráno. Působila
i v rozhlase, kde na Frekvenci 1 uváděla
pořad Dámský klub. Pracovala i na stanici
Collegium. Rok 2002 byl jejím odchodem
do důchodu.
Druhým hostem měl být fotograf a spisovatel Josef Louda, ale ze zdravotních důvodů se musel omluvit.

Nahradil ho tedy Vojtěch Šmíd – zpěvák, vítěz soutěže Mladá píseň Jihlava
v roce 1981. Jeho popularita byla v době
éry Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho. Jeho
nahrávky pocházejí z první poloviny 80.
let, kdy se též účastnil několika festivalů
jako Intertalent 84 nebo Děčínská Kotva.
Byl sólistou Tanečního orchestru Československého rozhlasu, spolupracoval s TV
Septetem. Studiově natáčel také například
s jazzovou skupinou Horká Linka nebo
Orchestrem Karla Vlacha. Určitě většina
vás znáte písničku "Čas nálezů a ztrát",
kterou nám zde zazpíval.
Celý program jako vždy připravil a moderoval Ota Vaníček, o doprovod se starala Beatrice Albrecht.
Roman Stránský

V této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní ulici.
Ročník 58 - číslo 3/2022
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Bechovský barokní pomník
se zaskvěl v celé kráse
Jediná bechovská historická památka,
nepočítáme-li některé dosud dochované
chalupy a budovu školy z konce 19. století,
barokní pískovcový pomník z roku 1779,
prošel od jara do léta 2021 rekonstrukcí.
Pomník, který do té doby stál v jedné soukromé zahradě, byl přesazen na nové místo a posléze restaurován. O jeho historii
i o průběhu prací jsem psala v několika
článcích v tomto časopise.
Protože součástí původního pomníku
býval kdysi i kříž s vyobrazením Ježíše Krista, bylo rozhodnuto, že jím nově
zrestaurovaný pomník bude doplněn.
Akademický sochař pan Martin Pokorný zmapoval podobné pomníky, zejména
jednodušší kříže a kříže s menšími rozměry vztaženými k podstavci, v širším
okolí a na základě toho navrhl jeho budoucí podobu. Ta byla schválena v únoru
2022. Nejvíce se inspiroval pomníkem
v Ošťovicích, který se tomu bechovskému
přibližuje nejvíc.
V památkové péči se obvykle rekonstruují obdobné chybějící části nebo i některé části architektury. U našeho pomníku
bylo výhodou, že jsme měli k dispozici
dva historické zápisy, z roku 1835 a z roku
1851, které pomník popisují. V zápise je
dokonce uvedeno, že se jedná o „kamenný
kříž s podobiznou vykupitele vytesanou
z kamene…“.
Nový kříž je zhotoven z božanovského
pískovce. Jedná se o pískovec s vysokým
obsahem křemene, je tvrdý, velmi odolný,
světlé barvy. Tento materiál je v současnosti užíván pro kopie památkových objektů i přesto, že barevností zcela neodpovídá nahrazovanému materiálu. Místí
pískovcové lomy, ze kterých byly těženy
kameny pro památky, jsou zničené, pískovec z hořické oblasti je v poslední době
nekvalitní.

K instalaci kříže došlo 27. dubna. Práce, i s přípravou, trvaly více než šest hodin, samotné usazování kříže trvalo čtyři
hodiny. Byl to celkem složitý proces, během něhož měl každý ze čtyř pracovníků
svůj specifický úkol. Pan Pokorný s kolegy
musel přesně propočítat a posléze vyvrtat
otvory ve střední části pomníku i v samotném kříži, do něhož se vsazoval železný
spojník, teprve pak mohl být kříž umístěn
a přilepen. Nejen restaurátoři, ale i obsluhující malého jeřábu, museli být přesní
na milimetry.
Našemu pomníku je letos 243 let. Poděkujme mu, že nám připomíná bechovskou minulost, dobu, kdy sem tam projel
nanejvýš nějaký povoz tažený koňmi, že
nám připomíná naše předky, mnohdy velmi aktivní a pokrokové, že nám připomíná neúprosné, ale spravedlivé plynutí času.
Popřejme mu, aby se dožil ještě alespoň
dalších 243 let, aby, když teď omládl, se
líbil a aby se u něho kolemjdoucí zastavili,
zamysleli, usebrali…

Pomník – zajímavosti
► Po vyčištění horkou párou se v prostřední části pomníku ukázaly barvy
– vínová a okrová. Pomník byl barevně
doplněn zřejmě dodatečně v roce 1851,
soudě podle zápisu, v němž se říká, že
byl „řádně štafírován“, tedy vyzdoben.
► Lemující prohlubně ve střední části pomníku byly kdysi vyplněny černě.
► Další zajímavostí jsou dosud viditelné
zářezy v zadní části pomníku. Jsou to pozůstatky po tom, jak si k pomníku chodili
hospodáři brousit nože a různé nářadí.
► Zajímavým detailem je i úzký žlábek
v horní části třetího dílu. Součástí barokních pomníků totiž bývaly i kovové
lucerničky. Je tedy nejvýš pravděpodobné, že i na našem pomníku taková lucernička bývala.
► Druhý a třetí díl pomníku byly k sobě
spojeny železným hranolkem o rozměrech 20x2x2 cm. Hranol byl vyňat, znovu
použit nebyl, aby nezpůsoboval korozi.
► Podle pana restaurátora Pokorného je
bechovský pomník ukázkou velice zdařilé práce jakéhosi venkovského sochaře či kameníka.
Ingrid Mendlíková

Akademický sochař Martin Pokorný osazuje nový kříž

Povodně v povodí Klenice II

V úvodní části našeho seriálu o povodních v našem kraji jsme se věnovali
podrobně první zaznamenané povodni
na Klenici z roku 1763 a slíbili jsme, že
v příštím pokračování se pomalu přesunewww.dolni-bousov.cz

me do 19. století. Je to stále ještě období,
pro které nemáme mnoho podrobnějších
zpráv. Městské a farní kroniky se povinně
začaly psát až roku 1835, ještě později se
objevily kroniky školní. Soukromé kroni-
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ky si psali prozíraví jednotlivci jen výjimečně, někdy se i oni spokojili jen s několikařádkovým zápisem na přídeští rodinné
bible či v hospodářském kalendáři. A tak
zbývá pátrat v málo zachovaných a zpříRočník 58 - číslo 3/2022
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stupněných archivech c. k. úřadů a vrchností. Až s rozšířením tištěných novin
zpráv přibývá, všude se našel nějaký obětavý dopisovatel, který zkázu dopodrobna
vylíčil. Oběti nám spolehlivě zaznamenávají farní matriky zemřelých.
Musíme být vděčni přísným pánům vikářům a školním inspektorům, že tvrdě vyžadovali řádné vedení farních a školních
kronik i dalších písemností. To pověření
městští kronikáři nad sebou takovýto pečlivý dozor neměli – a tak se městské kroniky řádně vedly jen výjimečně.
Ale v této době se již také dlouho psaly
a tiskem vydávaly historické knihy, které,
byť ne soustavně, informovaly čtenáře

www.infocentrum.dolnibousov.czRůzné
Zpravodaj města Dolního Bousova

o důležitých událostech ve státě či v jednotlivých místech. A tak s touto oklikou
se konečně dostáváme i k dalším zprávám
o povodních v našem okolí.
Na přelomu 18. a 19. století si lidé
dlouho pamatovali povodeň z roku 1792.
Knižně ji zaregistroval P. Václav Krolmus
(1790–1861) v díle Kronika čili dějepis
všech povodní (1845), v kapitole Zátopa ze
stržených mračen (str. 90–91). Nebudu zde
citovat celý sáhodlouhý název knihy, (má
21 řádků), o knížce jsem psal v Bousováku
již před několika lety. A tak jen proto, abychom v tomto seriálu nevynechali nic důležitého, zopakujme si celou pasáž týkající
se povodně roku 1792 v našem okolí:

„R. 1792 v červenci strhlo se mračno
nad Sobotkou, městečkem na Boleslavsku,
a stalo se lijákem, který protrhl rybníky
okolo Kosti, Sobotky, Bousova Dolního,
Března, které na předměstí mladoboleslavském městský dvůr, domky s lidmi, skotem,
bravem a nábytkem vším strhly, Podolec zatopily. Toho času onen náhlý příval naběhlým potokem v oupadním položení od Sobotky k Bousovu, Bechovu, k Březnu až
k výlevu do Jizery pod Boleslavou městem
mnoho lidí, skotu, bravu a havětě potopil,
mlejny, luka, pole a zahrady na své cestě
sebral a odnesl.“
Pokračování příště
Karol Bílek

Festival Mlýnská kola bude ve Střehomi

Bousováci se mohou těšit na již 5. ročník
kulturně-hudebního festivalu MLÝNSKÁ
KOLA 2022.
Dolní Bousov zahájí letní prázdniny již
5. ročníkem festivalu v srdci Českého ráje
Mlýnská kola. Kdo by neznal starobylý
mlýn ve Střehomi, kde se točila legendární pohádka s Čerty nejsou žerty? Právě
na mlýně ve Střehomi vypukne v sobotu
9. 7. 2022 od 15:00 pátý ročník kulturně‑hudebního festivalu MLÝNSKÁ KOLA
2022.
Na co se letos můžete „na mlejně“ těšit?
Co se týká hudební nálože, dorazí zlínská
pop-rocková kapela MERS, rockeři z Benátek nad Jizerou Pankyho úlet, z Nové
Telibi přispěchá Bousovákům známý boyband s poetickým názvem Žebřík do kurníku. Z Mladé Boleslavi k nám zavítá
oblíbená punk-rocková studentská kapela
Wotazn?k. Hvězdou večera bude známá
česká skupina zakázanÝovoce s hity Město
andělů nebo Alkoholka. Závěrem bude podium patřit skupině BSE BAND z Mladé
Boleslavi se specifickým žánrem agro metalem. Nakonec je připravena retro diskotéka. Hudebně se je tedy na co těšit!
Kromě hudby se můžete těšit také
na dobré jídlo a pití. Na našem baru se
budou čepovat kromě tradičních piv také
pivní speciály z okolních minipivovarů. Pro
jedlíky máme připraveny pochoutky z našeho grilu a další kulinářské speciality.
Tradičně bude nabízet bar nápoje z dolnobousovské likérky a ochutnávky značkových
rumů.
Ročník 58 - číslo 3/2022

Pro návštěvníky je připraven doprovodný program pro děti a dospělé, soutěže, foto koutek, tombola, ve které můžete
vyhrát sud piva nebo mlynářská stezka
a mnoho dalšího.
Přímo v místě je zajištěné parkoviště
a stanové městečko zdarma.
Předprodej vstupenek na festival bude
odstartován 1. 6. 2022 za zvýhodněnou
cenu, v předprodeji můžete také zakoupit
zvýhodněné skupinové vstupné, vstupenky
bude možné zakoupit také na místě za plnou cenu. Veškeré informace naleznete
také na Facebooku na stránce: Mlýnská
kola – Hudební festival.
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Akce se pořádá za jakéhokoliv počasí.
V případě nepříznivého počasí jsou připraveny kryté stany i kryté zázemí, vždy
jsme však měli objednané krásné počasí,
proto věříme, že i letos bude festivalový
den slunečný.
Přijďte se s námi pobavit a užít si festival s rodinnou atmosférou.
Změna programu je vyhrazena. Partnerem akce je Město Dolní Bousov.
“Okamžitě slez dolů, ty darebný jinochu“
a vyraz na Mlýnská kola! A jestli ne, tak „Já to
řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku!”
Těšíme se na vás, mlynáři!
www.dolni-bousov.cz

Škola

Sportovní den mládeže s TAJV v Dolním Bousově
1. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže
s TAJV v Dolním Bousově proběhl ve čtvrtek 5. května 2022 v dopoledních hodinách na venkovním multifunkčním sportovišti
Dolní Bousov. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu
250 turnajů v České republice. Vybraných 54 žáků a žákyň ze základní školy vytvořilo celkem 10 smíšených týmů, které se na hřišti utkaly ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Nejlepší tým postoupil do závěrečného finále, kde na jeho
členy čekal rozstřel o tři postupová místa. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Šimon Vynikal, Jakub Pastorek a Sára
Sedláčková. Finalisté semifinálového turnaje v Dolním Bousově
získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších
sponzorských cen. Společně s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj – Národní finále
v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu
3. 12.–4. 12. 2022. Na tomto turnaji budou postupující hráči reprezentovat zejména základní školu, město Dolní Bousov a také
Středočeský kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petra Gazdíka.
Sportovní den mládeže s TAJV v Dolním Bousově byl zrealizován za podpory Města Dolní Bousov, Krajského úřadu Středočeského kraje a partnerů projektu.
Kateřina Karnová

Vítězové sportovního dne – Jakub Pastorek, Šimon Vynikal a Sára
Sedláčková

Tradiční sběr starého papíru

V měsíci dubnu proběhl tradiční sběr starého papíru. Do sběrny bylo celkem odvezeno 13 660 kg sběrového a obalového papíru. Celková
částka za papír činí 26 200 Kč. Nejvíce kilogramů z celé školy odevzdala třída 5. B. Děkujeme všem žákům a rodičům za odevzdaný papír.
Kateřina Karnová

Den Země

„Zase musíme sbírat odpadky? A proč? Já jsem tam nic neházel.
Ať si to po sobě uklidí ti, co to tam naházeli.“ To byly nejčastější komentáře, když jsme žákům oznámili, že se bude konat Den Země.
Co to vlastně Den Země je? Jedná se o celosvětovou událost,
při které se dobrovolníci snaží „uklidit“ planetu od odpadků, které jsou mimo sběrná místa – kontejnery a popelnice. U nás ve škole se této akce účastní žáci 2. stupně.
Dovolím si říci, že letošní ročník se nesl v trochu jiném duchu,
než jsme byli zvyklí z posledních let. Trasy okolo Bousova jsou
celkem čisté, a proto jsme museli plánovat jinak. Úklid koupaliště,
sportoviště „umělky“, školy, školky i bousovských ulic. To a plus
trasy na Rohatsko, Rachvala a Vlčí Pole. To vše jsme letos zvládli.
Odpadků nebylo moc, zato žáci našli doslova „poklady z půdy“
– vyhozené dveře, gumy, pneumatiky a duše, krabice od petard,
motory a motorky. Jako odměna nás všechny čekalo v cíli na sběrném dvoře malé občerstvení.
Děkuji za spolupráci městu, ředitelství a především všem žákům 2. stupně.
Mgr. Vlastislav Kopecký
www.dolni-bousov.cz
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Zahraniční stáž v Göteborgu

Během měsíce března jsem měla možnost společně s kolegyní Barborou Škubalovou zúčastnit se zahraniční stáže
ve švédském Göteborgu. Cílem naší cesty
byla základní škola Sjumilaskolan. Po našem příjezdu jsme zjistily, že se nejedná
o typickou švédskou základní školu, ale
o školu, do které jsou soustřeďovány děti
všech přistěhovalců z této oblasti. Škola
koneckonců stála v blízkosti přistěhovaleckého ghetta. Ve škole jsme měly možnost
seznámit se s místními pedagogy a pedagožkami, následovat je do jejich hodin,
pozorovat je i děti při práci, mluvit s dětmi a diskutovat s vyučujícími o různých
přístupech a metodách, které jsou na této
škole uplatňovány.

Po dobu našeho pobytu jsme zjistily, že
většina školáků přišla do Švédska ze Somálska, Sýrie, Vietnamu či dalších koutů světa.
Někteří žáci jsou ve Švédsku již několik
let, jiní přišli týden před naším příjezdem.
Nově příchozí jsou po dobu jednoho školního roku v tzv. přípravné třídě, jejímž hlavním cílem je dané žáky a žákyně naučit co
nejdříve jazyk. Po roce jsou pak rozděleni
do kmenových tříd, kde se většinou za pomoci asistenta snaží co nejlépe zapadnout
a školní docházku zvládnout. Kromě obvyklých předmětů, které najdeme i u nás,
jsou do výuky zařazeny předměty zejména
praktického rázu, jako např. šicí dílny nebo
pravidelné vaření. Všichni pracovníci školy
se snaží, aby děti měly šanci na lepší život.

Na škole jsme měly možnost strávit celé
dva týdny a musely jsme uznat, že práce
pedagogů a pedagožek zde není jednoduchá. Nemohou např. vůbec počítat se spoluprací rodičů, jelikož děti umí mnohdy
lépe švédsky a anglicky než jejich rodiče.
Za celých čtrnáct dní jsme nasbíraly
mnoho postřehů a získaly mnoho informací. Výše jsem se snažila popsat jen ty nejzákladnější poznatky, které jsme si s kolegyní odnesly. Ne všechno, co jsme viděly,
bychom označily za přínosné, moderní
a funkční, ale již se těšíme, až si budeme
moci příští školní rok některé z nápadů
zahraničních kolegů a kolegyň vyzkoušet.
Anna Indráková

Zprávičky z mateřské školy

Odemykání studánek

23. března jsme vyrazili odemknout studánku “Na horách”, kde
jsme prozkoumávali přírodu na Rohatsku. U studánky nás navštívili lesní mravenci, kteří se vrhli na naše drobky od svačin. Poseděli jsme na lavičce s krásným výhledem a kochali se výhledem
z pole u studánky na Dolní Bousov. Cestou jsme se podívali ke krmelcům, prošli jsme údolím, kde jsme našli spoustu šnečích ulit.
Na tomto krásném výletě nás doprovázelo první jarní sluníčko.
Protože jsme na podzim uzamykali studánku Žbelíček v Dolním Bousově, vyrazili jsme ji odemknout v pátek 25. března, kdy
nám také přálo jarní sluníčko, a cestou jsme si prohlédli první
jarní kytičky. U rybníku Podlesáku nás překvapily labutě, před
kterými jsme se raději rychle vzdálili.

Čarodějnický týden
S Beruškami jsme si o posledním dubnovém tedy “čarodějnickém” týdnu povídali o tradici pálení čarodějnic a jakou podobu
čarodějnice má. Vysvětlovali jsme si dobro a zlo, tančili se šátky
na různá říkadla. Ve třídě jsme si udělali koutek “čaroškola”, kde
jsme trénovali školní návyky a rozvíjeli grafomotoriku. Při sběru
klestí na zahradě a následné odnesení na hromadu pod DPS, jsme
si nasbírali několik klacíků pro vyzkoušení stavby hranice. V pátek 29. 4. jsme všechny třídy vyrazily průvodem v čarodějnických
kostýmech. Poté jsme plnili soutěže pro získání leteckého průkazu.

hody, doprovody, já jsem malý zajíček”, u které byli všichni překvapeni její délkou… Ano, ten den nás nebolely jen nohy, ale také
upovídaná pusa :-). Radost z plnění košíku nám udělal městský
úřad, základní škola a blízcí přátelé školky. Moc jim děkujeme!

Výlet do minizoo
Ve středu 4. 5. jsme vyrazili autobusem na výlet do Mladé Boleslavi s cílem Ekocentrum Zahrada – MiniZOO a minibotanická
zahrada. Prohlédli jsme si zblízka domácí zvířátka, která jsme
i krmili. Z volně žijících a exotických zvířátek nás nejvíce zaujali
kajmani, hadi a želvy. Kajmani se nám zpočátku zdáli jako porcelánoví, ale po delším pozorování jsme přeci jen zpozorovali jejich
pohyb. Slunečné dopoledne se nám krásně vydařilo, škoda jen, že
čas rychle utíkal. Těšíme se na další setkání se zvířátky.

Velikonoce v Beruškách
Při velikonočních přípravách jsme vyráběli dekorace a výzdobu na velikonoční výstavu na místní faru, kde jsme si pak nejen
své výrobky, byli prohlédnout. K Velikonocům patří neodmyslitelně pomlázka a košík, který jsme si i my donesli do naší třídy
a společně jsme vyrazili hodovat. Naučili jsme se říkanku “Hody,
Ročník 58 - číslo 3/2022
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Starší žáci jasně vyhráli florbalovou ligu

Po dvou letech starší žáci ZŠ Dolní Bousov opět ovládli florbalovou ligu volného
času (www.flvc.cz), kterou pořádá DDM
Liberec. Kvůli covidu se předminulý ročník
nedohrál, minulý vůbec nezačal. Z dvanácti zápasů prohráli dvakrát, když turnaj v Benátkách odehráli kvůli nemocem a karanténám ve značně oslabené sestavě.
16. 10. 2021, Český Dub. ZŠ Dolní Bousov – TJ Sokol Koberovy 5:3 (2:1, 3:2, 0:0),
Průša 2, Skála, Zvěřina, Olbrich. První
zápas jsme hráli premiérově s neznámým
soupeřem. Většinou jsme hráli na půlce
soupeře, který však dokázal proměňovat
protiútoky. O vítězi rozhodla naše zkušenost a kontrola hry daleko od naší brány.
ZŠ Dolní Bousov – SCP Český Dub 15:2
(2:1, 6:0, 7:1), O. Pilař 3, Jahoda 3, Štolovský 2, Š. Pilař 2, Olbrich 2, Průša, Svoboda, D. Zvěřina. Druhý zápas jsme odehráli s největším soupeřem z posledních
sezón, se kterým jsme se přetahovali o titul jak ve starších žácích, tak i v mladších.
I když jsme nehráli v nejsilnější sestavě,
ve hře jsme jasně dominovali a postupně
navyšovali skóre. Sestava: Semecký – O.
Pilař, Jahoda – Svoboda, Skála – Š. Pilař,
Olbrich, Štolovský – D. Zvěřina, Průša,
Folprecht.
13. 11. 2021, Dolní Bousov. ZŠ Dolní
Bousov – DDM Liberec 13:8 (4:1, 4:3,
5:4), Rejzek 3, Hadač 3, O. Pilař 2, Průša, Svoboda, Štolovský, Olbrich, Bůžková.
V zápase se skvěle uvedl nováček týmu
Ondra Hadač. Soupeře jsme ve třetí třetiwww.dolni-bousov.cz

ně vrátili do hry díky jejich dvěma gólům
v našich zbytečných oslabeních. ZŠ Dolní
Bousov – TJ Sokol Hodkovice 7:5 (1:1, 2:1,
4:3), Rejzek 2, Štolovský 2, Hadač, D. Zvěřina, Průša. Vyrovnaný zápas, o vítězství
rozhodl výborný výkon našeho brankáře.
Sestava: Semecký – O. Pilař, Mayerová –
Svoboda, Skála – Jahoda, Š. Pilař – Hadač, Štolovský – Průša, Rejzek – D. Zvěřina, Olbrich.
8. 1. 2022 Osečná. ZŠ Dolní Bousov
– TJ Sokol Benátky 9:5 (1:4, 2:1, 6:0),
Rejzek 2, Štolovský 2, O. Pilař 2, Zvěřina,
Olbrich, Hadač. V první třetině nás soupeř přehrál, v druhé třetině jsme se dostali
do zápasu herně, abychom pak třetí třetinu suverénně ovládli a získali vítězství. ZŠ
Dolní Bousov – ZŠ Osečná 8:7 na nájezdy
(3:2, 2:3, 2:2, nájezdy 2:1), Rejzek 4, O.
Pilař 2, Štolovský, Hadač. Skvělý a dramatický zápas z obou stran, ve třetí třetině
soupeř otočil skóre a hlídal si vedení až
do poslední minuty. V závěrečném náporu neuvěřitelně domácí držel gólman a až
v power play vyrovnal Ondřej Pilař. V nájezdech rozhodl Vojta Rejzek. Sestava: Semecký – O. Pilař, Jahoda – Svoboda, Skála
– Rejzek, Štolovský – Olbrich, Hadač – D.
Zvěřina, Štěpán Pilař – Šimon Pilař.
5. 2. 2022 Benátky nad Jizerou. Bez
devíti hráčů základní sestavy z důvodu covidu nás čekal náročný turnaj, který nám
bohužel přinesl první dvě prohry v sezóně
a sestup v tabulce na 2. místo. ZŠ Dolní
Bousov – TJ Sokol Hodkovice 4:8 (0:4,

11

2:2, 2:2), Štolovský 3x, Bůžková. ZŠ Dolní
Bousov – TJ Sokol Benátky 1:8 (0:2, 1:3,
0:3), Bůžková. Sestava: Karn – Mayerová,
Bůžková, D. Zvěřina, Štolovský, Svoboda
– Černohorský, Táborský.
6. 3. 2022 Železný Brod (pořadatel Koberovy). ZŠ Dolní Bousov – DDM Liberec
4:1 (3:1, 0:1, 1:0), Olbrich, Rejzek, D.
Zvěřina, Černohorský. Na začátku zápasu
jsme se dostali do vedení 3:0. Výraznou
střeleckou převahu jsme nedokázali více
využít, ale výsledek jsme celý zápas kontrolovali. ZŠ Dolní Bousov – TJ Sokol Koberovy 6:0 (2:0, 3:0, 1:0), Olbrich 2, Rejzek,
Grunt, Svoboda, Štolovský. Se silnějším
soupeřem se výrazně zlepšil i náš výkon.
Pochvalu si všichni zaslouží za nasazení
a hru dozadu. Skvěle oba zápasy odchytal
Vojta Karn. Sestava: Karn – Hadač Jahoda – Svoboda, Skála – Grunt, Rejzek, O.
Pilař – Olbrich, Štolovský, D. Zvěřina – Š.
Pilař, Černohorský.
3. 4. 2022 Liberec. ZŠ Dolní Bousov
– SCP Český Dub 12:2 (4:0, 3:2, 5:0),
Štolovský 3, Rejzek 3, O. Pilař 2, Š. Pilař,
Olbrich, Černohorský, Jahoda. Vítězstvím
v zápase jsme potvrdili první místo. ZŠ
Dolní Bousov – ZŠ Osečná 14:4 (3:1, 3:0,
8:3), Štolovský 4, Olbrich 3, Rejzek 2, O.
Pilař 2, Hadač 2, Černohorský. Stejně jako
předcházející zápas jsme většinu zápasu
hráli na půlce soupeře a s přehledem jsme
zvítězili. Sestava: Karn – O. Pilař, Jahoda
– Skála – Š. Pilař, Rejzek, Hadač – Olbrich, Štolovský, Černohorský.
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Bousovák
Konečná tabulka 2021/2022: 1. ZŠ Dolní Bousov – 29 bodů, skóre 97:53. 2. TJ
Sokol Hodkovice – 24, 83:52. 3. TJ Sokol
Benátky – 22 – 73:56. 4. TJ Sokol Koberovy – 18, 75:69. 5. ZŠ Osečná – 17, 104: 101.
6. SCP Český Dub – 13, 66:115. 7. DDM
Liberec – 3, 46:98.
Nejlepší střelci Dolního Bousova: 19 –
Štolovský, 18 – Rejzek, 13 – O. Pilař, 12
– Olbrich, 8 – Hadač.
Sezónu jsme suverénně ovládli, jediné
dvě prohry jsme utrpěli na turnaji v Benátkách, kde jsme ale bohužel hráli bez devíti
hráčů základní sestavy z důvodu covidu.
Výhodou oproti soupeřům bylo, že jsme
dokázali postavit dvě vyrovnané formace
a střelecky se dokáže prosadit více hráčů. Nejlepším hráčem letošní sezóny byl
vyhlášen Vojta Rejzek. Ve druhého polovině soutěže jsme našli jedničku v brance
ve Vojtovi Karnovi. V roli kapitána a leadera týmu se skvěle prezentoval Ondřej
Pilař. Po této sezóně v kategorii starších
žáků skončí sedm hráčů, proto plánujeme na příští sezonu přihlásit kategorii

www.infocentrum.dolnibousov.czŠkola
Zpravodaj města Dolního Bousova

dorostu, kterou jsme si již letos úspěšně
vyzkoušeli. Stejně tak chceme udržet kategorii starších žáků, pokud se nám podaří doplnit sestavu o nové hráče. Případní
zájemci o kategorii starších žáků (ročník
2006 a mladší) nebo dorostu (ročník 2004
a mladší) volejte na telefon 731295499.
Většina hráčů z týmu ZŠ Dolní Bousov
si vyzkoušela, co to obnáší soupeřit s dorostenci na dvou turnajích v Hodkovicích.
20. 3. 2022. ZŠ Dolní Bousov – Draci
Liberec 12:2 (3:1, 4:1, 5:0), Štolovský 5,
Olbrich 3, O. Pilař 2, Račko, L. Zvěřina.
První zápas v kategorii dorostu, hraný naším týmem starších žáků doplněným o tři
dorostence jsme odehráli proti neznámému soupeři, který byl doplněn dvěma hráči
ročníku 1998. Přes věkový rozdíl jsme soupeře nepustili do hry a chytrou hrou plnou
rychlých nahrávek jsme dominovali celý
zápas. ZŠ Dolní Bousov – Sokol Hodkovice
7:8 (1:3, 1:1, 5:4), Štolovský 2, L. Zvěřina
2, O. Pilař, Račko, Chrpa. Bez přestávky
jsme nastoupili hned do dalšího zápasu
a než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme

0:3. Po zbytek zápasu jsme již jenom dotahovali skóre. Ze strany obou soupeřů
skvělá hra. ZŠ Dolní Bousov – Kněžmost
15:0 (8:0, 7:0 – zápas ukončen ve 2. třetině
v čase 7:50), Olbrich 4, O. Pilař 3, Chrpa
3, Račko 2, Štolovský 2, L. Zvěřina. Soupeř na naší hru nedokázal reagovat a byla
jen otázka času, za jak dlouho zápas předčasně skončí. Sestava: Pažout – L. Zvěřina, Chrpa – Svoboda, Skála – Štolovský,
Olbrich – O. Pilař, Račko.
7. 5. 2022. ZŠ Dolní Bousov – Panthers
Liberec 7:5, Hadač 3, O. Pilař 2, Štolovský, Olbrich. ZŠ Dolní Bousov – Sokol
Hodkovice B 6:6, nájezdy 0:2, Štolovský
2, Olbrich 2, Hadač, Zvěřina. ZŠ Dolní
Bousov – Sokol Hodkovice A4:8, Štolovský 2, Svoboda, O. Pilař. Sestava: Karn
– Svoboda, Skála, Jahoda, Štolovský – O.
Pilař, Hadač, Olbrich. Pouze se třemi hráči na střídačce s vítěznou sestavou letošní
ligy starších žáků jsme odehráli v kategorii dorostu tři vyrovnané zápasy se střídavými výsledky.
Jiří Pilař

Stojící: Jan Štolovský, Vojtěch Rejzek, Ondřej Pilař, Lukáš Jahoda, Lukáš Olbrich, vedoucí týmu Jiří Pilař. Sedící: Ondřej Hadač, Pavel
Skála, Vojtěch Karn, Šimon Pilař, Jakub Černohorský.
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Prohledávání krajiny
Jako pekař potřebuje pro cestu za výrobkem pekárnu s pecí, učitel vnímavé
posluchače, zahradník alespoň hromádku
schopné hlíny a konev měkké vody, já potřebuji k ornitologii krajinu. K výpravám
za slavíky pak krajinu teplejší, otevřenou,
mírně křovinatou – naši výspu Polabí okolo Klenice. Stane-li se zájemci, že informace o ptačím druhu sbírá čtyři desítky let,
pak i o jeho krajině ví mnohé. Zajímavě se
jeví například srovnání jejího stavu na začátku, a nyní po letech, kdy dávno vstoupilo nové století. Tvář prostředí je jiná, s ní
logicky i druhová rozmanitost. Připočítáme-li již nepřehlédnutelnou změnu klimatu, dostaneme nákres originální v čase.
Kamkoli cestuji naším regionem za prací, všímám si krajinných zákoutí kolem
a tipuji, kdy třeba v skupince keřů u silnice
prvně se objeví slavík. Kdy stav vegetace
umožní druhu přijmout kout za vlastní
a vydrží-li takový do dalšího jara, už se
k němu z Afriky vracet. Člověk se naučí odhadu a potom držet palce, aby ten
„hampejz“ nikomu nepřekážel. Aby hrst
větví s chomáčem fialek dole u kořenů,
nevyslovenou ptačí nabídku udržela. Je-

den významný muž tuzemské ornitologie
říkával, že specialista musí umět vnímat
prostředí očima zkoumaného objektu
a všechno pak půjde líp. V čase, kdy jsem
pochytal a zase propustil nejvíce změřených a zvážených slavíků mezi lidmi světa,
si kladu tu otázku – jestli už opravdu doporučené umím. Umím. Vždyť stojím u Přepeř, hned vedle silnice před Pyrámem,
opatrně za čekárnu pouštím z přehrávky
zpěv záměrně špatného slavičího zpěváka
a potom v tichosti čekám. Roky si říkám,
který bude tím slavnostním? Že už to houští u mostu nabízí všechno, co král pěvců
žádá. Pár dubnů v těch místech málem nedýchám, abych snad nepřeslechl většinou
kratičkou ptačí odezvu, přihlášení. Pak
vypnu přístroj a přemýšlím, proč ještě ne,
co je úvahou špatně. A klidně i v zimě při
opadaném listí prohlížím z auta to místo
s deponií, abych ukrotil přání. Letos jsem
u obce přehrávat umělý zpěv nemusel, ten
pravý originál byl slyšet až v autě! Tak tedy
nová lokalita přeci jen vznikla. A podobně tomu bylo před časem u Skyšic, hned
za můstkem před vesnicí. Zastavíte kvůli
odchytu zpěváka někde na vjezdu do polí,

Lovte stromy jako pokémony
s aplikací Tree Check App
Pokud máte rádi stromy, nebo třeba plánujete výlet s dětmi do přírody, jistě oceníte novou mobilní aplikaci Tree Check
App, která po vyfocení rozpozná, o jaký
druh stromu se jedná a jaké jsou jeho

typické vlastnosti. Dále uživateli řekne,
kolik tento strom v létě vypaří vody, jak
velký stín poskytuje a jak moc tedy ochlazuje okolní prostředí. Navštívené stromy
je možné přidávat do mapy, nebo si z nich

sejdete za svodidlo a najednou ten údiv
oči neumí pobrat. Kolik zajímavých květin, kolik soubojů letitých stromů o světlo,
i těch mladých! Tiché a bezmocné umírání
jasanů, po vichrech větve orvané a zaklesnuté v pažích souseda. Slunce se proplétá
do rýhy potoka vystříbřit jeho cestu už jen
pár metrů ke Klenici, která jej připraví
o jméno. Pozval mne slavičí zpěv, uvidět
kousek krajiny, kam lidé často nechodí.
Kde život nestojí o role vedlejší, kde pulsuje po vteřinách.
Slavíci svým areálem rozšíření před
Českým rájem končí. K horám se nehrnou a nebude tak nikdy. Bousovsko,
Kněžmostsko a Mnichovohradišťsko jsou
krajinnou čarou, za kterou létají jen ti, co
návrat od jihu neubrzdili. S velikou chutí
vždy o jaru zajíždím za sobotecký Humprecht ke koupališti zjistit, zda ten opravdu nejzazší slavík letos tam náhodou není.
Někdy je, někdy ne. Letos ano.
Přes slavíky prohlížím okolní krajinu
a monitorování je to zajímavé. V jakémsi
zrcadlení dokáže navíc ukázat i nás, obyvatele severovýchodu „středočeska“. Dokáže nabádat k ohledům, stavět na nohy
lidskou radost i obdiv, volat k přemýšlení.
Dobře, že tak.
Pavel Kverek

vytvořit vlastní „herbář“ (například sbírku
všech památných stromů ve městě). Uživatelé v aplikaci sbírají body za návštěvy
nových stromů, opakované návštěvy i jejich zalévání. Po nasbírání určitého počtu
bodů se jim za odměnu otevřou příběhy
o stromech. Aplikaci je možné zdarma
stáhnout na Google Play či App store.
Více se dozvíte na www.lifetreecheck.eu/
cs/TreeCheckApp

Vysadili jste strom? Přidejte ho do mapy
Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce výsadbou
10 milionů stromů zlepšit zdraví české
krajiny a odolnost měst. Zapojit se může
kdokoliv, kdo od roku 2019 vysadil strom
www.dolni-bousov.cz

mimo les a registruje ho do interaktivní
mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby. Mapa poskytuje unikátní
přehled o druzích a počtech vysazených
stromů, lokalitách i subjektech, které jsou
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do sázení v České republice zapojeny. Počítá se opravdu každý strom, tedy i takový,
který jste vysadili třeba u vás na zahradě.
Anna Poledňáková
Iiniciativa Sázíme budoucnost
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Šestý školní rok s Přírodovědným
kroužkem právě vrcholí

V letošním školním roce jsme podnikali vzhledem k celkové situaci především
výpravy do blízkého okolí našeho města.
Přesto jsme došli k poznání, že příroda
si pro nás vždycky připraví nové krásné
zážitky. Když si třeba lupou prohlédnete
obyčejné klíště, žasnete nad dokonalostí
a účelností jeho droboučkého těla. Září
jsme tradičně zahájili odchytem hmyzu
do smýkaček na Bakovce. Zahráli jsme si
hru „Postavte strom“, kdy děti ze svých
těl utvoří jednotlivé části stromu, aby co
nejlépe pochopily, jak strom funguje. Nechyběla ani paměťová hra s přírodninami.
Protože se podzim neobejde bez sbírání
hub, vydali jsme se na výpravu za houbami z Řitonic do Vlčího Pole. Cestou v lese
jsme určovali jednotlivé druhy stromů
a přírodnin. Z hub jsme objevili jen choroše, muchomůrky a václavky, hříbek ani jeden. U Hraběnčiny studánky jsme probrali, proč je potřeba chránit les. Také o vodě
jsme si řekli spoustu zajímavých věcí, například, že je nositelkou informací, a že
i naše těla jsou z větší části tvořena vodou.
Říjen jsme začali účastí na soutěži Zlatý list v Dětenicích. Z celkem čtyř našich
družstev byli nejúspěšnější nejmladší děti,
zazářily zlatem na stupni vítězů.
Jinou schůzku jsme věnovali výrobě
dřevěných posedů pro dravce. V krajině
obecně chybí vzrostlé stromy, které slouží
dravcům jako pozorovatelny, odkud startují své lovecké lety. V okolí našeho města
pak dravci využívají aleje mladých stromků, co byly zasazeny teprve nedávno.
Útlým větvičkám však hrozí poškození.
Proto všech 18 nových „téček“ bude dobře
sloužit právě v těchto nových stromořadích. Základem jsou dřevěné střešní latě,
které děti nařezaly na potřebnou délku 2
metrů. K nim bylo potřeba připevnit pomocí vrutů kousky latí v délce cca 30 cm,
aby vytvořily konstrukci podobnou písmenu „T“. Nakonec jsme pro jistotu ještě
přidali malý dřevěný špalíček jako vzpěru,
aby vše pevně drželo. Drobnější kousky
dřeva jsme si připravili předem, bylo nutné do nich předvrtat otvory, aby se zavrtáváním silných vrutů nerozlomily. Děti
byly velmi šikovné, zvlášť chlapci projevili
velkou zručnost při práci s utahovačkou,
Ročník 58 - číslo 3/2022

Paměťová hra s přírodninami
pilkou i vrtačkou. Zhruba po třetím téčku
jsme už věděli, jak na to, a vytvořili jsme
malou manufakturu. Někteří předvrtávali
do menších dílků vruty, jiní mezitím dořezávali zbylé tyče.
Koncem října jsme vyrazili jako každý
rok do Vlčího Pole. Cestou na Hořečkovou louku jsme vysbírali odpadky v příkopu v obou směrech. Na louce jsme shrabali
a odnosili trávu, aby se v příští sezóně hořečkům dobře dařilo.
Na státní svátek 28. 10. jsme se účastnili výsadby ovocných stromků mezi Ošťovicemi a Střehomí.
Listopad jsme zahájili programem o hadech. Přijeli k nám brněnští zoologové
Zuzana a Matěj Dolinay, mimo jiné tvůrci nejnovějšího dokumentárního filmu
o hadech ČR. Na besedu s promítáním se
v podkroví knihovny sešlo 25 pozorných
posluchačů. Sami sympatičtí manželé
Dolinay byli překvapení tím, co všechno
bousovské děti o hadech vědí, a jak je toto
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téma zajímá. Zhlédnutí filmu trvalo cca
50 minut, ale všechny děti ho napjatě sledovaly až do konce. Zlatým hřebem programu byli tři živí hadi: dvě krajty a korálovka. Děti si je mohly nejen pohladit, ale
i podržet nebo si je omotat kolem rukou.
Koncem listopadu jsme opět založili krmítka pro venkovní ptactvo na Bakovce a ve Slavičím háji. Chodili jsme je
pravidelně doplňovat a cestou jsme viděli
vždycky něco zajímavého: nandu a lamu
v bývalém zahradnictví, vodní ptactvo
na hladině rybníka, ulity škleblí a okružáků, stopy ve sněhu a blátě… V zimě jsme
prošli také všechny naučné stezky krajinou Bousovska a po trase jsme sbírali odpadky. Několik plných pytlů jsme odvezli
do sběrného dvora. Děkujeme Městu DB
za jejich likvidaci.
Únor pro nás znamená čištění a opravy
námi instalovaných budek pro venkovní
ptactvo. Od roku 2016, kdy jsme budky
začali s dětmi vyrábět, si vedeme jejich
www.dolni-bousov.cz

Dolnobousovský region

přesnou evidenci, pravidelně zapisujeme
počet úspěšných hnízdění apod. Někdy
je budku potřeba opravit nebo vyměnit
například, když ji zničí strakapoud. Proti
strakapoudím útokům pomáhá oplechování vletového otvoru. Občas strakapoud
rozklove budku zespoda nebo ze strany,
a taková už nemůže potom sloužit svému
účelu. Nejběžnějšími obyvateli budek jsou
sýkorky. Modřinky mají rády o pár milimetrů menší vletové otvory než koňadry.
Mezi další běžné druhy, které rády zahnízdí v budkách, jsou vrabci a brhlíci. Někdy
se stane, že se v budce usadí sršně. Taková
sršeň je nesmírně zajímavý inteligentní
tvor. Člověk má bohužel tendenci rychle
sprovodit ze světa to, čeho se bojí. A sršeň
pro mnoho z nás znamená potenciální nebezpečí. Naštěstí v budce ve Slavičím háji
sršně nikoho neohrožují, a tak si tam mohou v klidu žít.
Jaro začalo výpravou do vlčopolských
lesů. Kvetou tam koberce bledulí, lýkovce,
podléšky, podbílky. V dubnu jsme pomáhali zasadit 16 třešňových stromků na Bakovce. Květen začal výletem na Rohatsko,
k tůňkám pro obojživelníky. Vypátrali
jsme, že v tůňkách žije mnoho vodních
bezobratlých: bahenky a plovatky, nitěnky, znakoplavky, larvy vážek a potápníků,
chrostíci, vírníci a více druhů jepic v různých larválních stádiích. Podařilo se nám
odchytit dvě samičky čolka obecného, skokana štíhlého a mnoho pulců. U Kyseláku
se podařil odchyt skokana skřehotavého
a samečka čolka obecného ve svatebním

šatě. Na závěr pěkného odpoledne se přímo v Dolním
Bousově podařilo zdokumentovat výskyt ropuchy zelené. V druhé části máje rádi
jezdíme do lesa v Domousnicích, podívat se na památné
stromy a les, ve kterém kvete
5 druhů orchidejí: bradáček
vejčitý, vemeník dvoulistý,
okrotice bílá, hlístník hnízdák a vstavač nachový. Kromě nich tam kvetou rostliny
neméně zajímavé a vzácné,
například medovník meduňkolistý. A v lesním stínu
na rozsáhlejších plochách
voní konvalinky.
Sběr odpadků PK jaro 2022
První víkend v červnu nezapomeneme navštívit Českou Květnici v Markvarticích. Děti vždy
u včel se děti naučí mnoho věcí, například
zaujme projížďka po polnostech firmy
to, jak je důležitá pravidelná péče. Nebo
Planta Naturalis doplněná výkladem pana
jak funguje recyklace, například v souvisBradny. Také výstava polních rostlin, bylin
losti s vyřezanou stařinou. Vosk se roztaa trav v chalupě je velmi zajímavá, stejně
ví, zbaví se nečistot a lisují se z něj nové
jako výstava květinových vazeb od studenplátky, připravené k zatavení do rámků.
tek zahradnické školy z Litomyšle.
Je krásné porozumět složitému včelímu
společenství, jak a proč se včely chovaKromě zimních měsíců se pravidelně
jí, co jim prospívá, co škodí a čím jim
scházíme na zahradě u knihovny, kde pemůžeme pomoci. Při pozorování stovek
čujeme pod vedením pana Říhy o městhemžících se tělíček člověka napadá anaské úly. Děti se podílejí na všech pracích,
logie s lidským společenstvím. Možná by
které souvisejí se včelařením. Zapalují
nebylo k zahození se u včeliček lecčemu
dýmák, oddělují rámky rozpěrákem,
přiučit. Vždyť ony na Zemi spokojeně žijí
připravují cukerný roztok k dokrmení
už 100 milionů let…
včel, stloukají nové rámky a čistí staré…
Pavla Bartková
A za odměnu pak vytáčejí med. Při práci

Třetí květnový víkend ožil na Bechově
hasičskými soutěžemi
Že v posledních letech zažívá hasičský
sport velkého rozmachu, zaregistrovali
dozajista i ti, kteří se o tento druh sportu
příliš nezajímají.
V celé republice probíhá spousta soutěží ve firesportu. Jednou z nich je i Boleslavský pohár. Jeden z jeho devíti závodů
se konal v neděli 15. května na sportovním
hřišti na Svobodíně. K soutěžnímu zápolení se sjelo celkem 15 sborů, ne všechny
měly zastoupení v každé kategorii. Nejvyšším počtem družstev byla obsazena
kategorie starších žáků, těch se sjelo 16
www.dolni-bousov.cz

(1. Horní Bousov, 2. Písková Lhota B, 3.
Bechov), v kategorii mladších žáků nastoupilo 14 družstev (1. Bechov, 2. Dlouhá
Lhota A, 3. Chotětov A). V kategorii smíšený dorost se soutěžního klání zúčastnilo
šest družstev (1. Bechov, 2. Chtětov B, 3.
Bakov nad Jizerou), nejmenší zastoupení
bylo v přípravce, a to pět (1. Chotětov, 2.
Březno A, 3. Dlouhá Lhota).
Obdivovala jsem, s jakou vervou, s jakou kázní a s jakým odhodláním všechna
družstva dětských účastníků do soutěže
nastupovala. Většina mladých hasičů je
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na své výkony náležitě hrdá, a tak se snaží
na soutěž pozvat nejen rodiče a prarodiče,
kteří pozvání samozřejmě rádi přijímají,
ale i své učitele, kamarády a známé. I ti
se přišli v tento téměř letní den podívat
a fandit.
Druhou soutěží je Jizerská liga. V našem nejbližším okolí jsou do této soutěže
zapojena mužstva na Bechově, v Obrubcích, na Kamenici a Dobšíně, v soutěži žen
je zastoupen pouze Bechov. Soutěž, která
proběhla v sobotu 14. května ve sportovním areálu na Svobodíně, nese podtitul
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Pohár Formanka. Mužskou kategorii reprezentovalo celkem 24 týmů, první tři
místa obsadily Dubenec, Březová a Kamenice Dobšín. Sousední Obrubce skončily
na sedmém místě.
Družstvo mužů z Bechova prochází
generační obměnou, a proto se nedalo
očekávat navázání na výborná umístění
na předních příčkách z minulého roku.
Letos se do družstva dospělých začlenili
dva patnáctiletí dorostenci. Družstvo s věkovým průměrem nižším než 18 let má
svoji budoucnost a úspěchy teprve před
sebou. Přesto brali za třinácté místo v této
prestižní soutěži první body.
Velmi dobrý výkon podaly bechovské
ženy, umístily se na krásném šestém místě z patnácti zúčastněných družstev. První tři příčky patřily ženským družstvům
z Ploukonic, Košťálova a Sychrova.
Říká se, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. A to, myslím si, platí ve firesportu dvojnásob. Je to totiž sport, který
sbližuje lidi. Nejen soutěžící, ale i jejich
rodiny, kamarády, známé, dokonce i lidi
ze vsi. Všichni fandí tomu svému, těm
svým, ale zároveň i všem ostatním. Prožívají s nimi jejich nezdary i jejich vítězství,
jejich tréninky i jejich oslavy. Hasičský
sport je především o sportovním zápolení,
které jako by nemělo horní věkovou hranici, ale také o setkávání a navazování no-
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Boleslavský pohár, družstvo Bechova
vých kontaktů, vznikají nová kamarádství,
přátelství, nové známosti. Na bechovském
zápolení se v obou dnech sešlo vždy kolem
čtyř set lidí, v neděli, kdy soutěžily děti, asi
i o něco více.
Areál bechovského hřiště nabízí totiž
perfektní zázemí, perfektní přípravu samotné soutěže, perfektní podmínky pro
všechny, ať už sem přicházejí jako soutěžící, či jako hosté a fanouškové. Za každou takovou akcí jsou desítky a stovky

„neviditelných“ hodin, které musí členové
SDH přípravě věnovat. A nejobdivuhodnější na tom všem je, že mnohá družstva
si vychovávají své nástupce, že vedou děti
ke sportu, k pohybu, k zodpovědnosti
za sebe i za ostatní.
A to, že soutěžní zápolení a někdy dokonce i vítězství přináší všem radost, je
už jen tou známou pomyslnou třešničkou
na dortu.
Ingrid Mendlíková

Kulturní a společenské akce na Bechově
a Svobodíně v letech 1949–61
Minulé vzpomínání končilo rokem
1948, neodvratně se blížila padesátá léta.
Ani bechovskou školu neminulo založení
pionýrské organizace, dosud slavené svátky a výročí byly vyměněny za jiné, poplatné době. Vyučování v obecné škole na Bechově bylo definitivně ukončeno v říjnu
1961. Od té doby se mnoho kulturních
akcí v našich obcích nekonalo. Lidé měli
jiné starosti. Zakládalo se JZD, zestátňoval se majetek soukromých zemědělců…
(V článku jsou na některých místech uváděny přesné citace z kronik. Poznáte je podle
tohoto typu písma.)
Besídky a oslavy pořádané školou
1949 – 15. května uspořádala škola
oslavu Dne matek, které se zúčastnili
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rodiče žáků. Dobrovolné vstupné vyneslo dětem 625 Kčs. Tento obnos byl
využit na nákup nových školních potřeb.
Při oslavě výročí VŘSR, která se konala obvykle v místním hostinci, vyplnili
hlavní část programu školní děti a členové ČSM. Stejně tomu bylo i při pořádání
tryzny na výročí úmrtí V. I. Lenina či při
oslavě výročí osvobození naší země Rudou armádou.
1950/51 – V 50. letech se během školního roku konalo besídek hned několik. 28.
října to byla besídka k výročí znárodnění,
ne ke vzniku republiky, jak bývalo dříve
zvykem. V prosinci byla pořádána ve spolupráci s ČSM slavnostní besídka na oslavu narozenin generalissima J. V. Stalina,
lednová besídka oslavovala pětiletku,
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únorová výročí vítězství pracujícího lidu,
v březnu se občas konala besídka k Mezinárodnímu dni žen a v květnu ke Dni
matek a nesměla chybět besídka na oslavu
výročí osvobození naší země Rudou armádou.
Ve školním roce 1954/55 uspořádalo SRPŠ dvě besídky. První, s názvem
„Vítáme dědu Mráze“, se konala v neděli
19. prosince od dvou hodin odpoledne.
Všechny zúčastněné děti, nejen ty školní,
byly obdarovány pěknou nadílkou. Druhá
besídka se konala 6. března a byla věnována MDŽ. O program, který s dětmi
nacvičil, se vždy postaral ředitel školy.
Obě tyto besídky i jiné akce se musely
konat ve třídě, jak si v kronice posteskl
tehdejší učitel Zdeněk Ďoubalík, neboť
www.dolni-bousov.cz
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jediný sál ve vsi, U Langrů, byl zavřený.
Hospodu totiž Langrovým komunisté vyvlastnili a zavřeli.
Ve školním roce 1956/57 byla kromě
obvyklých akcí, předepsaných tzv. Úředním listem, pořádána ještě jedna, která
byla určená přímo dětem. Byl to Dětský
karneval, který se konal na sále rohatské
hospody. Pro děti byl připraven bohatý
program.
1958 – V následujícím školním roce
přibyly ještě oslavy 1. máje v Dolním
Bousově, jichž se účastnily všechny děti
školy. Na konci školního roku „bylo provedeno Dětské odpoledne her a radovánek“
s různými atrakcemi. „Je velmi zarážející,
že při dětských akcích nejeví rodiče ochotu pomoci, a tak je škola odkázána sama
na sebe,“ stěžuje si opět učitel…
1959 – Při pálení reakce (30. 4.) se škola
zapojila lampionovým průvodem. Májových
oslav se škola zúčastnila v Dolním Bousově.
Na ukončení školního roku bylo pořádáno
Dětské odpoledne v Obrubcích za účasti
škol: Bechov, Obruby, Všeborsko, Lítkovice.
Školní výlety
Školní výlety byly nedílnou součástí
společenského života ve vsi. V době, kdy
nebylo příliš zvykem s dětmi cestovat, jezdit na výlety, chodit do kina, byly akce školy mnohdy jedinou možností, jak se děti
mohly někam podívat.
V roce 1949 podnikli žáci se svým učitelem výlet na Trosky a na Hrubou Skálu.
13. červena 1950 uspořádala škola jednodenní výlet na hrad Bezděz a do Doks
k Máchovu jezeru.
8. června 1951 jely děti autobusem
na výlet do Liberce. Navštívily zoologickou zahradu, Muzeum nacistického barbarství a podívaly se také na Ještěd. Jednodenní výlet se vydařil, počasí bylo krásné.
1952 – Školní výlet autobusem ČSAD
byl uspořádán dne 23. června. Žáci si prohlédli kraj Boženy Němcové a Aloise Jiráska
(Babiččino údolí, ratibořický a náchodský
zámek, Hronov, Jiráskovo muzeum). Na zpáteční cestě si prohlédli Hradec Králové.
1953 – V tomto roce se děti vydaly
na dva výlety. 11. června jely do Čáslavi,
Kutné Hory a navštívili zámek Žleby. 24.
června byl uspořádán výlet do Prahy. Nejprve si děti prohlédly zoologickou zahradu, pak se vydaly na Hrad a svoji návštěvu
hlavního města zakončily v Národním
muzeu.
www.dolni-bousov.cz

Mičurinský kroužek před místní školou, školní rok 1955-56
1955 – Dne 6. červena vykonali žáci
s ředitelem školy a s rodiči vlastivědný výlet
do Prahy a na Karlštejn. V Praze si prohlédli
zoologickou zahradu a letiště v Ruzyni. To se
jim líbilo nejvíce. Start letadel a odlet letadel. Z Ruzyně jsme jeli na Karlštejn. Prohlídka hradu. Výlet se velmi líbil.
1956 – 28. června uspořádala škola
výlet vlakem do Turnova, odtud pěšky
na Hlavatici, Valdštejn, Hrubou Skálu
a Trosky. O prázdninách podnikli žáci
výlet s ředitelem Karlem Lencem druhý
výlet na hrad Kost, k Semtínské lípě a prohlédli si Humprecht.
1957 – Na konci školního roku se uskutečnil výlet na Konopiště a Slapskou přehradu. Při návratu se děti podívaly na Petřín a navštívily ruzyňské letiště. Doprovázel je ředitel Otto Havle.
1958 – Školní výlety mimo kraj byly dovoleny za předpokladu, že škola splní podmínky akce „Poznej svůj kraj“. Tyto podmínky byly splněny a výlet se konal v tato místa:
Babiččino údolí – Ratibořice, Náchod a Adršpašské skály.
1959 – Škola se účastnila akce „Poznej svůj rodný kraj“ – při výletech
na hrad Kost, Trosky, Humprecht, Mužský, Drábské světničky a Prachovské skály bylo splněno přes 60 km ušlých pěšky.
Autobusový výlet byl pořádán přes Nový
Bor – památník Rumburské vzpoury na čedičové „Varhany“, do Hřenska, odtud parníkem do Děčína. Autobusem se pokračovalo
do Stadic k památníku Přemysla Oráče, Ústí
nad Labem, Terezína a Mělníka.
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1960 – Žáci plnili podmínky „50 jarních
kilometrů“ a zapojili se do pionýrské hry
„Směr Praha“, účastnili se krajského a celostátního srazu mladých turistů. Celoškolní
výlet byl uskutečněn do jižních Čech (Orlík,
Hluboká, Český Krumlov, přehrada Slapy).
1961 – Ve středu 21. června zúčastnili se
všichni žáci prohlídky letiště v Mladé Boleslavi, shlédli parašutistické závody a vyvrcholením byl vyhlídkový let nad rodnou obec,
kterého se též všichni zúčastnili. Spokojenosti bylo nad míru. Na tento neobvyklý výlet
vzal své žáky učitel Karel Lenc.
Založení pionýrské organizace
a její činnost
A konečně byl na Bechově také založen
pionýrský oddíl! Došlo k tomu až v roce
1953. V předchozích letech totiž chyběli
pionýrští vedoucí. Vedoucí se stala Marie
Šolcová, žákyně jedenáctileté střední školy v Mnichově Hradišti, později vedl pionýrský oddíl sám ředitel školy Josef Vodhánil. Moc dětí zájem o Pionýra nemělo,
zpočátku to bylo jen šest dětí. Během roku
se pionýry stali všichni žáci 3.-5. ročníku.
Propaganda byla úspěšná. V dalších letech
se střídaly pionýrské vedoucí, většinou studentky či žákyně druhého stupně základní
školy, Milena Prskavcová nebo dcera učitele Ďoubalíka Milada. Ve školním roce
1955/56 vedl pionýry učitel Karel Lenc,
neboť nesehnal žádného vedoucího. Pionýři tehdy složili slavnostní slib.
V následujícím školním roce stojí v čele
pionýrské organizace nový ředitel školy,
Otto Havle. Za jeho vedení byla činnost
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této organizace velmi bohatá. V práci pokračoval mičurinský kroužek, tedy mladí
pěstitelé. Kulturní kroužek se staral o náplně besídek a dalších akcí. Nově byl zaveden turistický kroužek. Ten dosáhl největších úspěchů. Jeho členové získali odznak
„Mladý turista“ a splnili podmínky „50
jarních kilometrů“.
V únoru byl uspořádán lyžařský zájezd
na hory. Děti se podívaly do Františkova
v Krkonoších.
Ve stejném měsíci se děti mohly pobavit na dětském karnevale s podtitulem
„V lese“. Pro účastníky byl připraven bohatý program. Dětské umělecké tvořivosti se
zúčastnilo 12 pionýrů, za účast byli odměněni diplomem. „Na jaře se pořádal místní
závod pionýrů v turistické všestrannosti. Vítězové postoupili do okresního kola.“
„Na ukončení školního roku bylo uspořádáno „odpoledne dětských radovánek“ s různými závody a atrakcemi. Z výtěžku těchto
akcí (1420 Kčs) byly kupovány turistické potřeby, zaslána podpora 180 Kčs na podporu
Maďarska, poškozeného kontrarevolučním
pučem a financován příspěvek pro pořádání
pionýrského tábora na Souši (1 týden).“
1957/58 – Činnost PO byla zachycena
v její kronice, ta se však nedochovala. Oddíl byl za svou činnost odměněn pochvalným diplomem ÚV ČSM a převzal si ho
v Praze. Po tomto vyznamenání se pionýři
pustili s novou vervou do práce, a tak v únoru byla naše PO vyznamenána jako první
na okrese Rudou stuhou Mladý budovatel,
která byla v Liberci předána zástupcům
při příležitosti oslav 10. výročí Února.
V dalším roce získali bechovští pionýři stuhu „Za příkladnou práci“, rok nato
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získali stuhu za „Budovatelskou pomoc
republice“ a „Hvězdu osvobození“.
V roce 1960 odchází Otto Havle a vedení PO se ujímají žákyně deváté třídy Dana
Fejková a Alena Šolcová. Oddíl se zúčastnil soutěže „Expedice za rudým praporem“.

Kulturní a společenské akce v obci
1952 - „Oslavy 1. května 1952 probíhaly
v celé republice pod heslem „Se sovětským
svazem za mír“. Celé okolí se shromáždilo
v Sobotce, kdež bylo účastníků v průvodu téměř 8 000. Od nás jsme vyjeli 3 ozdobenými
traktory a valníky v počtu 95 účastníků. Hasiči a baráčníci v krojích, děvčata v národních krojích. Zastoupeny byly včetně organisace Komunistické strany československé
všechny složky národní Fronty. Průběh oslav
vynikl důstojně a radostně. Projevy vyslechnuty pozorně a odměněny častým souhlasným potleskem.“
1953 – 1. května jsme letos oslavovali
v Dol. Bousově ještě ve větším měřítku jak
v roce předešlém. Hostinec u Langrů v Bechovi převzat do socialistického sektoru. Na věcný
náklad zdejší lidové knihovny schválen obnos
5 000 Kč pro rok 1953. Kdy byla knihovna
v obci založena, kronika neuvádí.
14. března, 5 dní po pohřbu Stalinově,
po krátké době nás opustil i náš milovaný
president Klement Gottwald v 11 hodin dopoledne, věrný žák Stalinův. Upřímně truchlil
celý národ. Týž den svolána na večer smuteční schůze na Svobodín, které se zúčastnilo 71
občanů a občanek. 19. t. m. byl náš nezapomenutelný první dělnický president Klement
Gottwald pohřben. Na tryzně účastno bylo
124 přítomných a v kondolenčním archu bylo
podepsáno 107 občanů v Bechově u Langrů.

Školní rok 1954-55, učitel Zdeněk Ďoubalík
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1955 – Bylo ušetřeno pro doplňkový rozpočet 6 500 Kč, za které byla dána do pořádku kulturní místnost ze sálu u Langrů,
který od zrušení hospody byl využíván jako
skladiště jednoty, takže nebylo kulturní dění
v naší obci nijak možné, až na podzim tohoto roku po mnoha urgentních vedení jednoty
v Mnichově Hradišti, které se přece jednou
rozhodlo sál vyklidit, aby mohl sloužit svým
účelům. Na uspořádání místnosti se z největší části podílel Veselý Josef a Prskavec Dr. vymalováním a nátěrem. Pomohl na zřízení
kabiny Dvořák Jar. a na vedení elektrické
instalace Kolátor Bohumil. Zednické práce
provedl Veselý Frant. Potom byl pořízen promítací přístroj a od 10. listopadu se začalo
s promítáním filmů každou neděli odpoledne
pro děti a večer pro dospělé. Zezačátku byla
návštěva kina poměrně slabší, ale později se
značně zlepšila zvláště docházením mládeže
z Obrubec. Promítání se ujal s. Prskavec Dr.
1958 – 24. února se konala výroční členská schůze, v níž se ukázala nejednotnost
družstevníků, takže nebyl splněn hlavní úkol
schůze, tj. volby, při nichž nebylo ani představenstvo zvoleno. Byla proto po poradě volební komise svolána členská schůze nová na 4.
března a volby provedeny.
Dne 9. 3. byla uspořádána oslava k MDŽ
za působení školní mládeže a při té příležitosti byla 72 letá Františka Vaníčková odměněna za vyjednocení 1,5 ha řepy v r. 1957.
V předvečer 1. máje byl uspořádán učitelem národní školy s. Havlem dětský lampionový průvod ze Svobodína na návrší v Bechově k tradičnímu pálení ohně. Průvodu se
zúčastnilo 37 dětí a občanů skoro z celé obce.
Byl nejlepší přehled zvlášť bohatého období
mládeže, neb takový počet dětí v naší obci nebylo už celou řadu desetiletí. Před zapálením
ohně měl učitel Havle proslov o významu této
oslavy jako symbolu vítězství dělnické třídy
nad kapitalismem, a ne jako dříve, snad již
celé věky se pálily tyto ohně z dob vlády feudálů upalováním určitých žen, které byly označeny jako čarodějnice. Oslav 1. máje v Dolením
Bousově se zúčastnilo 67 osob z naší obce
na dvou zdobených valnících.
Prvního června byla v naší obci uspořádána okrsková soutěž požární ochrany za účasti 9 družstev. Naše jednota PO postavila 2
družstva, z nichž první bylo vyhodnoceno
jako druhé, a druhé družstvo na pátém místě, takže obě družstva postoupila do soutěže
okresní, kde již potom neprošla. Tato malá
slavnost zásluhou pěkného počasí se v pěkném prostření na Vyšehradě (dnes na Obci)
v Bechovi velmi dobře vydařila. Vše potřebné
www.dolni-bousov.cz
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k soutěži provedli členové požárního sboru
za obětavého vedení tehdejšího velitele Dvořáka Jaroslava ml. Při této příležitosti byl
okresním vedením vyznamenán čestným
diplomem za dlouholetou a záslužnou práci
v požárnictví Rykl Ladislav ze Svobodína zároveň jako okrskový dozorce.
22. června byl učitelem uspořádán dětský
den. Bylo to pěkná podívaná na různé hry
dětí, bohužel za poměrně malé podpory občanů.
MNV věnoval zase po celé řadě let velkou
péči úpravě školy, jak vnější, tak vnitřní nákladem 28 000 Kč. Také byl zaveden telefon
a zřízena hovorna v obecním domku přímo
u kanceláře MNV a JZD.
1959 – Osvěta: 26 února v 19 h se konala
v osvětové jizbě oslava 11. výročí Vítězného
února za účinkování školních dětí pod vedením učitele s. Havle. Po předneseném referátu k památným dnům za účasti 35 občanů a všech dětí. Průběh oslavy byl opravdu
důstojný. Při tom bylo 6 mladých dětí vzato
do pionýrské přísahy a byly jim předány odznaky a pionýrské šátky. Nakonec byl promítnut dokumentární film Teutonský meč.

Přes tento pěkný obsah zase se s politováním
musí přiznat nepochopení pro tak dějinně
důležité okamžiky pro naši vlast, neb dospělých osob bylo přítomno jen 20 lidí, co nebyli
přímo s dětmi, přes všemožnou agitaci, což
jest trochu smutné přiznání lhostejnosti většiny občanů.
8. března na MDŽ nemohly být plánované
oslavy v naší obci provedeny pro značné rozšíření chřipkové epidemie, pro kterou ulehl
i sám učitel s. Havle, jenž byl pověřen vedením
oslav. Rozhodla teda rada MNV, aby čestné
odznaky III. stupně zasloužilým matkám,
které vychovaly 5 a více dětí, byly předány návštěvou předsedkyní VŽ. (zřejmě Výbor žen)
s. Ďoubalíkovou a předsedou MNV s. Klukanem s přáním všeho dobrého do dalších let.
(Klauzová Marie z Bechovi, Semiková Marie
ze Svobodína a Prskavcová ze Svobodína.)
V předvečer 1. máje zase uspořádal učitel
s. Havle s dětmi lampionový průvod k tradičnímu ohni, ale pro změnu průvod vyšel
z Bechovi od požární zbrojnice ke Svobodínu a přes osadu k lesu u Ameriky, kde byl
oheň zapálen. Na oslavy 1. máje do Doleního Bousova vyjely dva ozdobené vozy s 58

občany. Tentokrát se oslavy nevydařily, neb
po celou dobu pršelo, takže se muselo brzo
ukončit. Odpoledne na ukončení oslav měly
děti v kulturní místnosti pěknou besídku.
12. prosince byly zahájeny oslavy ČSSP
(Československo-sovětského přátelství) besídkou a promítáním hodnotných filmů.
1960 – 24. dubna byl přemístěn památník po padlých občanech v první světové
válce od požární zbrojnice, neb po rozšíření
této až k pomníku, kde už byl nevhodný,
do parčíku u místního hřbitova. Při sundání
ze základu byla objevena lahev s pamětním
spisem, který tam v r. 1921 při stavbě přítomní občané s podpisy vložili. Byl dán do nové
láhve s připomínkou data rozhodnutí MNV
o provedeném přemístění se jmény, kteří toto
přemístění provedli.
Byla dokončena adaptace požární zbrojnice v r. 1959 započatá.
V listopadu byla z bývalého logálu hostince u Langrů zřízena nová prodejna se
samoobsluhou, a z bývalého krámu učiněno
skladiště.
Ingrid Mendlíková

Dolnobousovský sportovní klub
Jarní část okresních a krajských fotbalových soutěží běží v plném proudu. A-mužstvo mužů hrající I. A třídu se bude snažit
posunout do klidného středu tabulky a odčinit nepovedený podzim. Mužstvo posílily
tři nové tváře. Jan Keszeg z SK Kosmonosy a dvojice hráčů z SK Rejšice Matěj
Falta a Zdeněk Bělík. Naopak na přestup
do Brandýsa nad Labem odešel Michal Pažout. Jinak kádr mužstva zůstal beze změn.

B-mužstvo po nepovedeném podzimu v Okresním přeboru se
bude snažit soutěž zachránit i pro příští sezónu a hlavně ustálit
kádr i pro další sezóny.
Mužstvo dorostu hrající I. A třídu bude mít stejné starosti jako
béčko, tzn. pokusit se zachránit krajskou soutěž.
Ostatní mužstva mládeže U15, U13, U11, U9 a U7 hrají okresní
soutěže. Nejlépe jsou na tom v tabulce starší žáci U15, kteří vedou
tabulku Okresního přeboru. Pokud by se jim podařilo postoupit,
byl by to asi historický úspěch pro klub, kdyby mužstvo žáků hrálo krajskou soutěž.

Jarní výsledky A-mužstvo: I.A třída
SK Sokoleč - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - SK Slavia Jesenice
FC Mělník - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - TJ Jawa Divišov
TJ Sokol Pěčice - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - TJ Sokol Luštěnice
TJ Záryby - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - SK Slovan Poděbrady
FOTBAL HLÍZOV - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - FK PŠOVKA MĚLNÍK

Jarní výsledky B-mužstvo: Okresní přebor

www.dolni-bousov.cz

5:1 (2:0)
4:1 (2:0)
3:3 (1:1)
4:0 (2:0)
0:2 (0:1)
0:1 (0:0)
2:4 (2:3)
0:1 (0:1)
2:1 (1:1)
0:0 (0:0)

SK Benátky nad Jizerou „B“ - Dolnobousovský SK „B“ 4:0 (3:0)
Dolnobousovský SK „B“ - FC Mukařov

3:2 (2:0)

SK Meteor Kostelní Hlavno - Dolnobousovský SK „B“ 2:0 (0:0)
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Dolnobousovský SK „B“ - TJ Sokol Kosořice

2:2 (2:1)

FK Zdětín „A“ - Dolnobousovský SK „B“

2:2 (1:1)

Dolnobousovský SK „B“ - TJ Sokol Kněžmost

1:1 (0:1)

SLAVOJ Kropáčova Vrutice „A“ - Dolnobousovský SK „B“

2:2 (2:1)

Dolnobousovský SK „B“ - FK Krnsko „A“

2:2 (2:1)
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Jarní výsledky dorostu: I.A třída
SK Benátky nad Jizerou - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - MSK Klecany 1921
FK Dobrovice - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - SK Labský Kostelec
SK kopaná Hovorčovice - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - Sokol Březno
SK Zeleneč - Dolnobousovský SK
Dolnobousovský SK - SK Bakov n/J

10:1 (4:1)
2:0 (1:0)
2:2 (1:1)
0:1 (0:0)
4:0 (1:0)
1:4 (0:2)
11:0 (7:0)
2:4 (1:4)

Májový turnaj starých gard
V neděli 8. 5. 2022 od 10. hodin se
konal 11. ročník turnaje starých gard.
Mužstva se sešla po třech letech, pauzu
zapříčinila pandemie covidu. Turnaje se
zúčastnila čtyři mužstva. Domácí garda, dále Sokol Libáň, TJ Sokol Dětenice
a SK Sobotka. Hrálo se 2x20 min, každý s každým. Rozhodčím celého turnaje
byl Josef Vlčko a Vladimír Gaňa. Počasí celému turnaji přálo, i fanouškové si

na stadión cestu našli. V turnaji padlo
celkem dost branek oproti minulým ročníkům. Setkání tradičních mužstev se
povedlo.
Vítězem turnaje se stala stará garda
Dolního Bousova, s bilancí dvou výher
a jedné remízy. Druhá skončila garda SK
Sobotka o jediný gól v celkovém skóre,
třetí místo obsadila garda Sokola Libáň
a čtvrtá garda TJ Sokol Dětenice.

Za domácí mužstvo nastoupili:
Vynikal – Kosina Jar., Novotný, Nechánský, Boček, Kobrle, Havel Petr, Dajč,
Vacek, Hruška Luděk, Procházka, Zahrada, Kubeček, Šolc M., Karn, Urban P.,
Kynčl P., Kynčl M.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jakub Vynikal z Dolnobousovského SK.
Nejlepším střelcem se 4 brankami se
stal Ondřej Zajíček z Libáně.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Petr Zahradník ze Sobotky.

Fotbalový turnaj starších přípravek
Již po 19. se 1. května uskutečnil
na dolnobousovském stadionu fotbalový
turnaj starších přípravek (tentokrát hráči
ročník narození 2011 a mladší). Starosta
města Dolní Bousov Miroslav Boček, pod
jehož záštitou se turnaj koná, přivítal 8
mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Skupina A – DBSK U11, Sokol Libáň,
SK Benátky n. J., FK Dobrovice.
Skupina B – DBSK U9, TJ Sokol
Kněžmost, SK Kosmonosy, SK Sobotka.
Ve skupinách hrál každý s každým. První
dvě mužstva ze skupin postoupila do zápa-

sů o 1. až 4. místo. Mužstva na dalších místech hrála o celkové umístění proti stejně
umístěnému mužstvu z druhé skupiny.
Domácí borci nasadili do turnaje dvě
mužstva. Ve skupině A postupně porazili
po dobré hře všechny tři soupeře. V semifinále narazili na Sokol Kněžmost, ale
bohužel na soupeře nestačili. V boji o třetí
místo podlehli týmu Benátek nad Jizerou.
Příjemně překvapili domácí hráči hrající
za kategorii U9. Ve skupině obsadili třetí
místo a v boji o pátou příčku zdolali Sobotku. Celý turnaj nastupovali proti star-

ším hráčům. Všichni hráči zaslouží velkou
pochvalu za odvedené výkony a chuť vyhrát každý zápas.
Vítězem turnaje se stalo mužstvo Sokola Kněžmost, druhé místo obsadilo mužstvo SK Kosmonosy a třetí místo obsadilo
mužstvo SK Benátky nad Jizerou.
V individuálním hodnocení si cenu pro
nejlepšího brankáře turnaje si odnesl Ondřej
Havel z DBSK U11, nejlepším střelcem byl
s 8 brankami Jan Haken ze Sokola Kněžmost a nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Matěj Vála z SK Benátky nad Jizerou.

Stolní tenisté mají za sebou velmi dobrou sezónu
Na přelomu března a dubna skončily regionální soutěže ve stolním tenisu.
Uplynulou sezónu lze hodnotit jako jednu
z nejvydařenějších za uplynulých 23 let
(první soutěžní ročník hrál Dolní Bousov v letech 1999/2000). Žádné družstvo
neskončilo na postupových příčkách a zároveň všichni byli velmi vzdáleni příčkám
sestupujících. Průběh sezóny byl zcela nekonfliktní a bez nějakých větších termínových problémů se soupeři. Trochu některé
hráče trápila zranění a u některých hráčů
Ročník 58 - číslo 3/2022

dočasně zasáhl do možnosti hrát i kovid.
Ale podobně na tom byli i soupeři.
Stolní tenis Dolní Bousov, zapsaný spolek, má aktuálně 30 členů, z toho 22 registrovaných hráčů a hráček.
Družstvo A, které hraje nejvyšší regionální soutěž, tedy 1. třídu, obsadilo
v konečné tabulce 6. místo. Po slabším začátku se hráči rozehráli k velice dobrým
výkonům. Nejlepším hráčem družstva
(a tím celého spolku) byl Tadeáš Odstrči-
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lík s úspěšností 64 %. Následovala Martina
Vlasáková (56 %) a třetí nejúspěšnější byl
Miloslav Štolovský (53 %). Celkem v družstvu nastoupilo 10 hráčů a hráček, někteří
zaskakovali jen na několik utkání.
Žádnému z předních družstev I. třídy
umístěných před Dolním Bousovem se
nechce postupovat do krajského přeboru.
Tak byl postup nabídnut i našemu družstvu A. Byl však především z technických
a finančních důvodů odmítnut.
www.dolni-bousov.cz
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Družstvo B ve 2. třídě skončilo na 4.
místě, a to i přes kritický začátek, kdy
prohrálo prvních pět utkání v řadě. Tahounem byl Milan Ungr s úspěšností 72 %,
zdatně mu sekundovali Martin Vilhan
(59 %) a Miroslav Doubek (57 %). V béčku
se vystřídalo 9 hráčů.
Družstvo C ve 3. třídě skončilo na 5.
místě. Nejúspěšnějším hráčem byl Jaroslav Pavlišta (68 %), dále byli Jan Jihlavec
(63 %) a Jiří Kužel (47 %). Za béčko během
sezóny nastoupilo 8 hráčů a hráček.

Družstvo D v nejnižší soutěži, tedy ve 4.
třídě, obsadilo 7. místo v devítičlenné tabulce. Nejlepším hráčem byl Vladimír
Vitmajer (79 %), následovali Martin Hanč
(56 %) a Jiří Kužel (44 %). Za déčko nastoupilo celkem 7 hráčů a hráček.
Bodovacích turnajů mládeže bylo během sezóny celkem šest a do pěti z nich
zasáhla úspěšně Eliška Hlaváčková. Obsadila celkové 11. místo ze 48 dětí. Největší
úspěch pak přišel na regionálních přeborech, kde získala bronz za dvouhru a stří-

brné medaile za čtyřhru a smíšenou čtyřhru. Do dvou bodovacích turnajů zasáhla
i Nikola Nohová, která skončila celkově
na 33. místě.
Spolek zajišťuje také chod kroužku stolního tenisu, který v tomto školním roce
považujeme za velmi zdařilý. Děti jsou
ukázněné a mají snahu se zlepšovat. A to
přesto, že fyzická připravenost některých
z nich má rezervy.
Jan Jihlavec

Junioři ovládli pákařskou extraligu v Lanškrouně

Poslední kolo extraligy v armsportu
(páce) se konalo 16. května v Lanškrouně. Z dolnobousovského klubu startoval
pouze František Živný, který si potřeboval
zajistit účast na mistrovství republiky a tři
junioři do 15 ti let, kteří svoji soutěž bez
rozdílu vah ovládli. Jan Toman byl první
na pravou i levou, když v obou finále porazil kolegu Tomáše Kanalaše. Matyáš Huk
obsadil dvě čtvrtá místa.
V kategorii mužů nad 105 kilogramů se
na pravačku probojoval František Živný
do finále, když v semifinále porazil Dušana Tesaříka. Ve finále s ním první souboj
prohrál, když se mu smekl loket z podložky (což je faul a prohra). V rozhodujícím
souboji však Živný rychle nastoupil a svého největšího rivala porazil. Kvalifikoval
se tak na mistrovství republiky v mužích
(kategorie Masters v Lanškrouně nebyla).
„Soutěž hodnotím velice dobře, protože
jsem vyhrál v mužích a mladí kluci konečně sklízí ovoce své tvrdé přípravy. Mě trápí
levá ruka, protože mi křupe v rameni, proto jsem startoval jen na pravačku. Ale i ta
www.dolni-bousov.cz

i Masters na pravou ruku, to je celkem šest
medailí. Ostatní by mohli překvapit, ale
do šestého místa by měli být.“
A co čeká Živného a ostatní pákaře
dál? Na probíhajícím Mistrovství Evropy
v Rumunsku nikdo nestartuje. Živný se neúčastní, protože do Rumunska se letělo a to
on nesmí. V září se koná Mistrovství světa
v Turecku, což je stejný problém – cesta letadlem. „Koncem července se v Maďarsku
koná Grand Prix Masters, kde startuje až
sedm set dědků nad 40 let z celého světa
a soutěží se o peníze. Není to tam daleko, tak pokud mi pan Zetka pomůže, rád
bych se zúčastnil“, nastínil své plány Živný.
„Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi drží
palce, především panu Zetkovi, který mě
sponzoruje a rodičům, kteří mi stále pomáhají. Po Lanškrounu jsem se chtěl objednat
k ortopedovi, protože jsem měl zablokovaná
ramena. Dostal jsem termín za měsíc, naštěstí mi pomohla paní doktorka Chramostová, dala mi injekce a ramena odblokovala.
Za to ji chci moc poděkovat“, zakončil své
povídání František Živný. Miloslav Ječný

mě začíná trápit, ale síla v bicepsu ještě je.
Těším se na republiku, kde doufám posbíráme dost medailí“, hodnotil závody Živný.
Ten si užil další výhry nad svým hlavním
rivalem Dušanem Tesaříkem. „Před soutěží
jsme si s Dušanem psali, on mi napsal, že
se na mě chystá. Tak jsem mu odepsal, že já
taky. Milan Hyršal mi pomohl s přípravou
a vyplatilo se to.“
Zajímalo mě,
kolik bousovských
borců bude startovat na Mistrovství
v oblasti:
republiky v Podi► rakouského infratopení
víně. Bude to šest
► fotovoltaik
mužů, dvě ženy
► prodeje elektromobilů
a tři junioři. A ja► smluvní přepravy elektromobily
kou medailovou
► rezervační dobíjení elektromobilů
žeň očekává duše
► dobíjecích domácích a veřejných stanic pro elektromobily
bousovských pákařů? „Hyršal půnabízí:
jde i Masters, tak
společnost VANHILL s.r.o.
by mohl mít čtyři
Horní Bousov 43
e-mail: info@vanhill.cz
medaile. Já bych
tel.: 721 236 158
www.vanhill.cz
mohl vyhrát muže

PORADENSTVÍ A SLUŽBY
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Poděkování

Knižní novinky

Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Zdenka Milevská

Tipy z městské knihovny:

Vzpomínka

Dne 5. května tomu bylo 10 let, co nás opustila naše maminka,
babička a prababička paní Věra Stránská. Odešla ze života, ale
v našich myslích je stále s námi.
Dcera a syn s rodinami
Dne 2. 5. 2022 uplynulo 30 let, co nás opustil pan Jiří Jeleček. 5. 6.
2022 by oslavil 80. narozeniny. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. S láskou vzpomíná syn Roman a dcery Simona a Lena.

Kulturní tipy

1. 6. KINO na Den dětí, 18.00, knihovna, pohádka Mimi &
Líza a Zahrada
1. 6. – 30. 6. Výstava Oko draka, fotografie Pavla Bartka,
potrvá v galerii Na faře až do 30. 6.
5. 6. KINO v knihovně, 19.00, knihovna, film Poslední závod
9. 6. Noc kostelů – Vlčí Pole, 19.30, koncert uskupení Cum
decore a prohlídka kostela Vlčí Pole
10. 6. Noc kostelů – Dolní Bousov, 19:15, koncert Hudební
školy Dolní Bousov
10. 6. Noc kostelů – Řitonice, 18.00, koncert Brigita a Štěpán
18. 6. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 mimořádně
otevřeno pro veřejnost
18. 6. Dětský den na Rachvalách, 15.00, pořádá město DB
a autoklub DB
24. 6. Fichtl MAZEC 24 hodin, závodiště Rachvala
1. 7. Letní KINO, 21.30, zahrada za knihovnou, český film Srdce
na dlani
2. – 9. 7. Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka, řeči
a literatury
9. 7. Festival Mlýnská kola, 15.00, Střehom, vystoupí MERS,
Pankyho úlet, Žebřík do kurníku, zakázanÝovoce
13. 7. Čteme s (ne)čtenáři I., 10.00, knihovna, vhodné pro
děti od 4 do 9 let
16. 7. Otevřená SOBOTA v knihovně, půjčujeme od 9.00 – 12.00
23. 7. Jubilejní 10. Neckyáda, 15.00, rybník Pískovák,
vystoupí kapela SEVEN

Romány:
 Domek v Irsku (J. Caplin) Romantický příběh právničky,
která se odhodlala k radikální životní změně. Opustí svou
kariéru a z uspěchaného Manchesteru a vydá se na šestitýdenní kurz vaření v Irsku. Cestou se zastaví v Dublinu,
kde si užívá všechno, co irské město nabízí.
 Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie (K. Lednická)
Malá vesnice uprostřed Těšínského Slezska. Během války
zde panovaly zcela jiné poměry než v protektorátu. Probíhala tu největší germanizační akce v Evropě. Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil v lágru.
 Buď v pogodě (S. Pogodová) Druhá kniha svérázných historek ze života, jež vypravuje herečka Sandra Pogodová
a její otec.
 Vzdělaná (T. Westová) Vzpomínky ženy, kterou její rodina v očekávání konce světa vychovávala zcela bez vědomí
úřadů. Poprvé vkročila do školy, když jí bylo sedmnáct, až
v dospívání našla odvahu hledat si vlastní cestu. Zjistila,
že vzdělání má osvobozující moc.
 Život, na který metr nestačí (K. Mikšíková) Knižní podoba úspěšného blogu české autorky o příhodách městské
dívky, pokoušející se obstát v životě na venkově.

Krimi:
 Přiznat vinu (M. Goffa) Kriminálně psychologický thriller českého autora o jednom zapomenutém zločinu, vině
a svědomí, které si po více než dvaceti letech vyžádá svou
daň.
 Celá pravda (C. Hunterová) Detektivní román s inspektorem Fawleyem, který tentokrát řeší sexuální obtěžování
na akademické půdě.
 Exil (J. Swallow) Brutální srbský gang, jehož zisk pochází
z falešných jaderných zbraní. Zdiskreditovaný ruský generál s přístupem ke skutečné atomové bombě. Pomstychtivý vůdce somálských pirátů, který má důvod zničit celý
svět.

Naučná literatura:
 Jizerské hory známé i neznámé (P. David)
 Bachovy květové esence: brána do duše (M. Kotábová)
 Zvládáme specifické poruchy učení: dyslexie, dysortografie, dysgrafie
 Gott: československý příběh (P. Klusák)
 Vyhořelá společnost (B. Han)

Aktuální informace a podrobnosti najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.
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Horní Bousov – pokračující výstavba chodníků podél kraj. komunikace

Kulturní program DPS – 21. duben 2022 Jaroslava Panýrková
a Vojtěch Šmíd

Bousovští pákaři v Lanškrouně – zleva Tomáš Kanalaš a Jan Toman

Slavnostní křest publikace o Eduardu Doškáři 1903 – 1942 infocentrum 31. březen 2022

Nově osazený svah v Kostelní ulici
www.dolni-bousov.cz

Zápis do ZŠ
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Boleslavský pohár, smíšený dorost Bechov přebírá zlato

Jizerská liga, celkový pohled na hřiště na Svobodíně

Výprava za obojživelníky na Rohatsko jaro 2022

Mateřská škola – jarní den
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