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Restaurování sochy sv. Josefa provedl ak. sochař Martin Pokorný – srpen 2022

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

až budete číst řádky nového čísla 
Bousováku, tak již bude po komunál-
ních volbách pro období 2022–2026, 
které byly letos naplánovány preziden-
tem ČR nezvykle brzy. V našem městě 
se v posledních obdobích stává to, že se 
do komunálních voleb přihlásí pouze 
jedno uskupení, které dokáže naplnit 
kandidátní listinu a to se stalo i letos. 
Všeobecně podle zveřejněné statistiky 
v 25 % městech a obcích byla podána 
pouze jedna kandidátní listina. Proč? 
Na to si můžete odpovědět každý sám…

Ohlédnutí za uplynulým volebním ob-
dobím

Nyní mi dovolte, abych se pokusil 
stručně uplynulé volební období 2018–
2022 zhodnotit. Bylo to první volební 
období od roku 1990, kdy mezi zastu-
piteli nefiguroval dlouholetý starosta 
a místostarosta Josef Vynikal, čest jeho 
památce. Toto období by se dalo rozdělit 
na dvě etapy. Etapu před covidem a po co-
vidu a na závěr válka na Ukrajině a ener-
getická krize provázená vysokou inflací. 
Všechny tyto události přímo či nepřímo 
zasahovaly a budou zasahovat i do chodu 
samospráv i v budoucím období.

V uplynulém období vedení města 
pokračovalo v nastaveném trendu z po-
sledních let. Věnovali jsme se údržbě 
města, majetku a dalšímu rozvoji měs-
ta a našich místních částí. Celkem se 
proinvestovalo více jak 100 mil. korun. 
Město bylo aktivní i na poli získávání 
dotací. Podařilo se získat více jak 25 
mil. korun na investiční projekty. Vše 
je chronologicky uvedeno v přiložené 
tabulce. Ukončené projekty lze rozdělit 
do několika základních oblastí. 

/pokračování na straně 3/

Tereza Kostková 
v Dolním Bousově

Ve čtvrtek 8. září Dům s pečovatelskou 
službou v Dolním Bousově, na pozvání 
pana Oty Vaníčka, navštívila velká popu-
lární osobnost, dcera herce Petra Kostky 
a herečky Carmen Mayerové, herečka 
a moderátorka Tereza Kostková. 

Po absolvování pražské jazykové školy 
v Ostrovní ulici a po studiu pedagogické 
školy vystudovala Vyšší odbornou školu 
hereckou v Michli, obor herečka/moderá-
torka. 

Na divadelních prknech bylo a je mož-
né ji vidět v Městském divadle v Liberci, 
Západočeském divadle Cheb, Divadle 
pod Palmovkou, kde dnes už jen hostuje 
a v pražské Viole. 

/pokračování na straně 8/

Stojmír si připomene 
160 let od svého 

založení
V úterý 25. října 2022 od 18 hodin se 

v Dolním Bousově v zasedací síni na rad-
nici (2. patro, přístup i výtahem) uskuteč-
ní akce připomínající založení zpěvácké-
ho spolku Stojmír dne 30. července 1862. 
Tehdy se dolnobousovští učitelé Jan Kar-
ban, Antonín Karásek a František Zelinka 
rozhodli, že i v Dolním Bousově se může 
zpívat a založili spolek, jemuž dali jméno 
Stojmír. Tedy jméno, znamenající „Státi 
při míru“, jméno bájného českého knížete. 

Prvním sbormistrem byl Jan Karban. 
O dva roky později se Stojmír zúčastnil 
slavnosti Hlaholu v Praze. A protože ne-
měl svůj prapor, bylo deset dolnobousov-
ských zpěváků zařazeno po prapor beroun-
ského spolku. /pokračování na straně 10/
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5. Bousovské slavnosti 2022. Během bousovských slavností bylo možné naštívit stánky i kolotoče pro děti.

Kulturní program DPS – 8. září 2022 – Tereza Kostková

O prázdninách byla provedena rekonstrukce soc. zařízení v MŠ 
v Zahradní ulici firmou Zdeněk Noha – otec a syn

Záhon za DPS Kroužek dolnobousovských hasičů

První školní den

Mateřská školka
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/dokončení ze strany 1/

Místní komunikace, chodníky – poda-
řilo se dokončit poslední místní komuni-
kaci v nové zástavbě za benzinkou v ulici 
Javorová a v nové zástavbě na Zahrádkách, 
zrevitalizovat ve dvou etapách kompletně 
sídliště včetně parkovacích stání a veřejné-
ho osvětlení, opravily se místní komunika-
ce v obci Horní Bousov a Vlčí Pole, dále 
se vybudovala nová parkovací stání a nový 
chodník v ulici Tovární a v ulici Lhotec-
ká, opravily se chodníky v ulici V Lipkách 
a zrekonstruovala se lávka přes Klenici 
u domu s pečovatelskou službou. V letoš-
ním roce byla dokončena I. etapa nových 
chodníků v obci Horní Bousov atd.

Školství a vzdělávání – podařilo se 
rozšířit prostory ve školní jídelně pro stra-
vování žáků a pedagogů, bylo zakoupeno 
nové varné centrum do školní kuchyně, 
vybudovaly se nové jazykové učebny 
v podkroví školní budovy, zateplila se 
budova MŠ ve Školní ulici včetně vnitřní 
rekuperace, modernizovalo se sociální za-
řízení v MŠ v ulici Zahradní atd.

Bydlení – vybudování 12ti sociálních 
bytů v budově po armádě ČR v ulici To-
vární a tři nové malometrážní byty v pod-
kroví budovy MŠ na rohu ulice Školní 
a náměstí.

Vodní hospodářství, kanalizace a ČOV 
– na Zahrádkách se podařilo zasíťovat pět 
stavebních pozemků, dále se letos pro-
dloužila splašková kanalizace a vodovod 
v ulici Příhonská, proběhla rekonstrukce 
čerpací stanice pitné vody v obci Střehom 
včetně oplocení vodního zdroje, oplocení 
vodojemu v Horním Bousově atd.

Veřejná zeleň a životní prostředí – 
byla zrealizována díky získané dotaci 
druhá a třetí etapa modernizace veřejného 
osvětlení za úsporná LED světla, každý 
rok se město věnuje navrácení ovocných 
stromů do okolní krajiny podél cest a na-
učných stezek, bylo vysázeno téměř 200 
nových stromů a další projekty se připra-
vují, byla vybudována třetí naučná stez-
ka, vybudoval se nový park pro veřejnost 
za benzinovou pumpou včetně mobiliáře 
a veřejného osvětlení, nastavil se nový sys-
tém údržby zeleně v našem městě a všech 
místních částech. 

Kulturní památky a sakrální stavby – 
zde se jedná zejména o výstavbu nového 
výtahu v budově bývalé fary pro zajištění 

bezbariérového přístupu do IC a knihov-
ny, podařilo se opravit hřbitovní zdi ve Vl-
čím Poli včetně zrestaurování kříže a také 
oprava třetí části hřbitovní zdi v Dolním 
Bousově, zrestauroval se kříž v Horním 
Bousově a na Bechovi a v neposlední řadě 
v letošním roce se podařilo zrestaurovat 
sochu sv. Josefa u nás ve městě.

Kultura a spolkový život – nejvíce po-
stižená oblast v době covidové pandemie, 
nicméně i přes všechna omezení a zákazy 
se podařilo udržet všechny kulturní akce 
při životě i pro další období. A to zejména 
díky zaměstnancům infocentra a knihov-
ny, vedení základní a mateřské školy, díky 
práci mnoha dobrovolníků ve všech spol-
cích a sdruženích, kteří po ukončení pan-
demie nastartovali svoji činnost. Podařilo 
se navrátit zpět kulturní život ve městě 
i v našich místních částech, důkazem toho 
je uspořádání řady kulturních akcí během 
letošního roku. Město každoročně přispívá 
na pořádání všech kulturních akcí téměř 
jedním miliónem korun z rozpočtu města. 
Pokud bude doba příznivá, tak v této pod-
poře budeme dále pokračovat. Podpora 
všech spolků, sdružení, sborů dobrovol-
ných hasičů a akcí pro seniory a ostatní 
věkové skupiny, je pro společenský život 
ve městě a v místních částech klíčová. Je to 
vklad do budoucnosti i pro další generace.

Vodovod a kanalizace – dále je nutné si 
uvědomit, že jsme jako město jedni z mála, 
kteří jsou vlastníky a provozovateli vodovo-
du, kanalizace a ČOV a veřejného osvětle-
ní. Toto vlastnictví je spojeno s pravidelnou 
údržbou a obnovou. Náklady na údržbu 
a obnovu se pohybují v řádech miliónů ko-
run ročně. V nastávajícím období nás čekají 
velké investice do výměny hlavního přiva-
děče pitné vody ze Střehomi do Dolního 
Bousova, nový vodovod v obci Ošťovice 
a zejména nutnost vybudovat posilující vrt 
pro zásobování občanů pitnou vodou. 

Určitě jsem nedokázal zmínit vše, co 
se v minulém období událo a zrealizovalo. 
Vím, že v mnoha oblastech a odvětvích je co 
zlepšovat a měnit. Zejména bychom chtěli 
zapracovat v budoucím období na zlep-
šení komunikace mezi městským úřadem 
a občany. Zde máme stále nedostatky a in-
formovanost občanů prostě někdy vázne. 
Z nerealizovaných projektů je nutné zmínit 
zejména rekonstrukci budovy sokolovny, 
vybudování in-line dráhy a odpočinkové 
zóny v lokalitě „Břízky“ a některé další 
menší projekty. Bylo to hlavně z důvodu 
nedostatku finančních prostředků či nezís-
kání potřebné dotace na uvedené projekty.

Přál bych si, aby naše město bylo pro 
všechny občany příjemným domovem, 
kam se budeme rádi každodenně vracet. 
Čeká nás složité období hlavně v souvislos-
ti s energetickou krizí, kdy ceny elektřiny 
a plynu jsou zatím mimo „realitu“. Město 
má zastropované ceny plynu a elektřiny 
do konce roku 2023. Mezi tím musíme vyře-
šit nové dodavatele energií za co nejlepších 
podmínek pro naše město a místní části. 
Nyní je to spíše luštění z křišťálové koule…

Závěrem mi dovolte touto cestou podě-
kovat všem členům zastupitelstva za pod-
poru a spolupráci v uplynulém období 
2018–2022. Dále bych poděkoval všem 
zaměstnancům městského úřadu a údržby 
města, se kterými jsem mohl spolupraco-
vat po celé čtyři roky. Doufám, že nové 
zastupitelstvo města naváže na započatou 
práci i v následujícím období a bude se po-
dílet na dalším rozvoji našeho města.  

Plány a vize do dalšího období vám 
představím v dalším čísle Bousováku, po-
kud budu opětovně zvolen do funkce sta-
rosty města. 

Aktuální dění
Nyní bych vás ještě seznámil s aktu-

álním děním v našem městě. Co se týká 
investičních akcí, tak těsně před dokon-
čením je stavba nového výtahu v budově 
městské knihovny. Z důvodu opoždění do-
dání velkoformátových skel na opláštění 
výtahu byla stavba o měsíc prodloužena. 
Nyní je výtah prakticky hotový a připra-
ven k předání do užívání. Předběžný ter-
mín spuštění pro veřejnost je naplánovaný 
na pondělí 3. 10. 2022. Bude tak zakonče-
na dlouholetá snaha udělat tuto budovu 
bezbariérovou a zajistit pro méně pohyb-
livé a handicapované občany bezbariérový 
přístup do knihovny a infocentra. Celková 
investice ve výši 3.283.036 Kč s DPH byla 
hrazena z rozpočtu města. Stavbu proved-
la firma VHL s. r. o. Praha.

Poslední větší investiční akcí roku 2022 
bude Revitalizace a vyčištění bývalého mlýn-
ského náhonu na Bechovi. Město v roce 2017 
nechalo zpracovat projektovou dokumenta-
ci panem Ing. Evženem Kozákem. Později 
byla navržena také veřejná zeleň a případné 
doplnění mobiliáře. Město oslovilo v rámci 
výběrového řízení tři uchazeče, firmu STA-
VOTRANS Mnichovo Hradiště, Miroslava 
Rejzka a firmu Svoboda Dolní Bousov. Nej-
výhodnější nabídku podala firma Svoboda 
Dolní Bousov v celkové výši 1.048.349 Kč 
s DPH. Práce budou zahájeny na začátku 
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října, ihned po podpisu smlouvy o dílu. 
Dokončení prací je naplánováno do konce 
listopadu letošního roku.

Další výběrové řízení, které proběhlo 
na konci prázdnin, se týkalo svozu odpadů 
pro naše město a místní části pro období 
2023–2027. Předmětem zadávacího řízení 
bylo zajištění služeb pro město při svozu 
a nakládání se směsným komunálním od-
padem, separovaným odpadem (papír, 
plasty, sklo) sbíraným nádobovým systé-
mem ze sběrných míst, převzetí odpadů 
ze sběrného dvora a převzetí odpadů vy-
produkovaných ve městě Dolní Bousov 
a všech místních částech. Dalším cílem 
je možnost v novém období zefektivnit 
svoz odpadů za co nejvýhodnějších pod-
mínek pro město. Mít možnost reagovat 
na legislativní změny, zejména v důsledku 
na zvýšený tlak třídění odpadů občany atd. 
Město obdrželo v rámci výběrového řízení 
jedinou nabídku na zajištění svozu odpa-
dů. Nabídku podala firma Severočeské ko-
munální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou 
v celkové výši 19.997.023 Kč bez DPH za 5 
let. Ostatní svozové společnosti se výběro-
vého řízení nezúčastnily. To znamená, že 
se pro další období svozová firma zajišťu-
jící svoz odpadů pro naše město nemění.

Město připravilo i v letošním roce další 
projekt na osázení ovocných stromů. Jed-
ná se o osázení polní cesty z Vlčího Pole 
do Řitonic. Na tento projekt město získalo 
dotaci z Ministerstva životního prostředí 
v celkové výši 172.500 Kč. V rámci pro-
jektu bude vysázeno a zajištěna ochrana 
a následná péče pro 35 ks ovocných stro-
mů. Návrh vypracovala paní Zuzana Ada-
mová, zahradnice města. Akce proběhne 
v pátek 28. října za účasti veřejnosti a dob-
rovolníků. O podrobnostech akce budou 
občané včas informováni. 

Dalším připravovaným projektem je no-
vostavba modulových učeben za sportovní 
halou pro ZŠ Dolní Bousov. Během let-
ních prázdnin byla zpracována projektová 
dokumentace firmou Proegineers studio 
s.r.o. Plzeň. Jedná se o nízkoenergetickou 
stavbu v přírodním dřevěném stylu dopl-
něnou o veřejnou zeleň v rámci prostoru 
celé školní zahrady. Projekt je zaměřen 
na vybudování odborných polytechnic-
kých učeben při ZŠ TGM a MŠ Dolní 
Bousov, díky kterému vznikne podnětné 
prostředí v oblasti technického vzdělávání 
jak pro žáky, tak i pro učitele v kompeten-
cích digitálního, technického i řemeslné-
ho vzdělávání. Žáci budou mít možnost 

vyzkoušet si, bez ohledu na své individu-
ální schopnosti, zajímavou práci s různým 
materiálem nebo technologiemi, propoje-
nými s designem a konstruováním. Roz-
počet projektu je cca 12 mil. korun. Nyní 
se připravují podklady pro žádost o dotaci 
z vypsané výzvy Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Podpora dota-
ce je 90 % z uznatelných nákladů projektu. 
Zda bude město s žádostí úspěšné, se do-
zvíme někdy na přelomu roku.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podíleli na organizaci a zajištění 
zázemí kulturní akce 5. Bousovské slav-
nosti, které se konaly poslední víkend 
o prázdninách. Děkuji všem sponzorům 
a podporovatelům této akce. Bez jejich fi-
nanční pomoci by bylo složitější uspořádat 
takovou akci v našem městě. Akce neměla 
jediný technický problém, vše klaplo po-
dle naplánovaného programu. Doufám, 
že si každý z návštěvníků našel to svoje 
a za rok dorazí znova. Příprava programu 
na příští rok je v plném proudu, už nyní se 
můžete těšit na další ročník.

Všem přeji klidný podzim.

Miroslav Boček
starosta města

Dokončené projekty města v období 2019-2022 (v mil. korun)
č. Název projektu Celk. výdaje Dotace Realizace

1. Místní komunikace ulice Javorová 3.555.535 2019
2. Modernizace sídliště I. etapa 4.245.976 2019
3. Oprava chodníku v ulici V Lipkách 1.716.323 2019
4. Modernizace veřejného osvětlení v DB - II. etapa 2.355.249 1.195.775
5. Nové vozidlo pro JSDH Dolní Bousov 855.811 750.000 2019
6. Modernizace místních komunikací v Horním Bousově 2.530.534 2019
7. Restaurování kříže v Horním Bousově 135.500 2019
8. Oplocení budovy vodojemu 451.000 2019
9. Oprava fasády a střechy škola Bechov 1.103.914 2019

10. Oplocení budovy čerpací stanice Střehom 478.556 2019
11. Oprava hřbitovní zdi Vlčí Pole 1.933.439 700.000 2019
12. Nová vstupní vrata hřbitov Vlčí Pole 111.576 2019
13. Zpevnění plochy autobusová zastávka Vlčí Pole 317.985 2019
14. Oprava střechy márnice Dolní Bousov 242.142 2019
15. Rozšíření jídelny v ZŠ Dolní Bousov 294.301 2019
16. Výsadba stromů podél 1. Naučné stezky 122.389 122.389 2019
17. Modernizace sídliště II. etapa 3.563.016 2020
18. Oprava hřbitovní zdi Dolní Bousov - III. etapa 2.295.370 500.000 2020
19. Vybudování jazykových učeben v ZŠ Dolní Bousov 5.596.028 2.849.895 2020
20. Nové varné centrum pro kuchyň v ZŠ 1.330.504 2020
21. Modernizace osvětlení ve sportovní hale 488.494 2020
22. Rekonstrukce lávky u DPS 5.019.887 2020
23. Rekonstrukce lávky k fotbalovému stadiónu 157.706 2020
24. Pořízení cisterny na pitnou vodu 700.288 561.818 2020
25. Oprava místní komunikace ve Vlčím Poli 809.413 2020
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Informace k exekuci P. Kozáka
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jste ve svých poštovních 

schránkách nalezli „Žádost obci Dolní Bou-
sov o okamžité zastavení porušování ústavně 
garantovaného práva…“ Rádi bychom Vás 
tímto článkem základním způsobem informo-
vali o skutkové podstatě tohoto případu (této 
kauzy). Jako občané obce máte právo na in-
formace, zároveň se však ve svém sdělení ome-
zujeme na základní fakta, neboť ctíme sou-
kromí pana Kozáka, a to i v této fázi, kdy on 
dělá z této záležitosti v zásadě věc veřejnou. 

„Žádost obci Dolní Bousov o okamžité 
zastavení porušování ústavně garantova-
ného práva podle čl. 26 odst. 1 a 3 Listi-
ny základních práv a svobod, konkrétně 
práva podnikat a provozovat jinou hos-
podářskou činnost, jakož i práva získávat 
prostředky pro své životní potřeby prací“ 
k Vám distribuovala Asociace za práva 
občanů a podnikatelů (dále jen „Asociace 

Hydra“), která zastupuje p. Kozáka Pavla, 
bývalého vlastníka pozemků st. p. č. 243/1 
(součástí je dům čp. 173), parc. č. 209/1 – 
zahrada, 209/2 – zahrada, 210/1 – zahra-
da, 210/2 – trvalý travní porost a 1294 – tr-
valý travní porost, vše k.ú. Dolní Bousov. 

V prvé řadě uvádíme, že jakékoliv právní 
hodnocení jednání či opomenutí osob může 
závazně hodnotit pouze soud, tyto jeho pra-
vomoci si nemůže nikdo přisvojovat. 

Pokud jde o historii nabytí příslušných 
nemovitostí naším městem, pak na základě 
usnesení soudního exekutora o vydání dra-
žební vyhlášky pro elektronickou dražbu 
rada města dne 31. 7. 2017 jednala o účasti 
města v elektronické dražbě nemovitos-
tí: „Vlastník Pavel Kozák, V Lipkách 173, 
Dolní Bousov: st. p. č. 243/1 (součástí je 
dům čp. 173 – demolice), parc. č. 209/1 – 
zahrada, 209/2 – zahrada, 210/1 – zahrada, 
210/2 – trvalý travní porost a 1294 – trvalý 

travní porost, vše k.ú. Dolní Bousov, cel-
ková výměra 4057 m2, elektronická draž-
ba se uskuteční 10. 8. 2017 v 9:00 hodin, 
dražební jistota 176 000 Kč, nejnižší podá-
ní 706 000 Kč.“ Po diskuzi se rada města 
usnesla na tomto: Vzhledem k tomu, že se 
jedná o pozemky poblíž centra města navazu-
jící na sportovně rekreační zónu, je v zájmu 
města tyto pozemky získat. Dne 10. 8. 2017 
se tedy město Dolní Bousov zúčastnilo na-
prosto transparentně dražby a dražbu vy-
hrálo. Následně bylo dne 06. 9. 2017 Zastu-
pitelstvem města Dolní Bousov projednáno 
nabytí pozemků st. p. č. 243/1 s budovou čp. 
173, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2 a 1294, vše 
k.ú. Dolní Bousov získaných v elektronické 
dražbě dne 10. 8. 2017 na základě Usnesení 
soudního exekutora Mgr. Martina Tunk-
la, Exekutorský úřad Plzeň. Příklep uve-
dených nemovitostí byl udělen za podání 
ve výši 1 420 000 Kč. 

26. Částečné zateplení střechy budovy školy Vlčí Pole 175.208 2020
27. Oprava chodníku ke kapli ve Vlčím Poli 73.206 2020
28. Oprava místní komunikace v Horním Bousově 1.827.135 2020
29. Nová místní komunikace na Zahrádkách 799.681 2020
30. Oprava místní komunikace a parkovací stání Pod Uličkou 592.513 2020
31. 3. Naučná stezka 399.999 2020
32. Modernizace veřejného osvětlení v obci Střehom - I. etapa 502.323 2020
33. Vybudování sociálních bytů v ulici Tovární 20.632.091 10.627.352 2021
34. Zateplení a rekuperace v MŠ v ulici Školní 2.257.087 1.268.831 2021
35. Vybudování 3 bytů v budově čp. 186 5.498.579 2021
36. Rekonstrukce budovy čerpací stanice Střehom 986.751 2021
37. Nový chodník v ulici Tovární 1.565.948 2021
38. Odstavná a parkovací plocha v ulici Lhotecká 1.845.460 2021
39. Modernizace veřejného osvětlení v obci Střehom - II. etapa 300.000 2021
40. Modernizace prostor v budově hasičárny v DB 262.710 2021
41. Výměna plynových kotlů v DPS 543.375 2021
42. Zasíťování 5ti stavebních pozemků na Zahrádkách 831.490 2021
43. Výsadba stromů Střehom-Ošťovice 128.700 128.700 2021
44. Restaurování podstavce kříže v obci Bechov 103.000 2021
45. Parkovací stání v ulici Tovární 2.131.118 2022
46. Nové chodníky v Horním Bousově - I. etapa 4.928.435 3.042.996 2022
47. Nový výtah v IC a knihovně 3.283.036 2022
48. Oprava hasičárny v obci Vlčí Pole 496.022 2022
49. Prodloužení vodovodu a kanalizace v ul. Příhonská 3.398.609 2022
50. Dokončení modernizace veřejného osvětlení v DB - III. etapa 400.000 2022
51. Protipovodňová opatření a digitalizace místního rozhlasu 4.819.194 3.694.796 2022
52. Vybudování parku za benzinkou 796.750 2022
53. Restaurování sochy sv. Josefa v Dolním Bousově 116.000 2022
54. Modernizace sociálního zařízení v MŠ ul. Zahradní 393.901 2022
55. Doplnění kříže v obci Bechov 146.000 2022
56. Vyčištění a revitaliazce náhonu v obci Bechov 1.048.349 2022

Celkem 101.695.606 25.442.552
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Pan Kozák Pavel podal odvolání proti 
usnesení soudního exekutora Mgr. Mar-
tina Tukla (nutno podotknout, že již 
v tomto usnesení ze dne 10. 8. 2017 byla 
p. Kozákovi uložena jasná povinnost vy-
klidit vydraženou nemovitost nejpozději 
do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto 
usnesení nebo doplacení nejvyššího po-
dání, pokud nastane později). Krajský 
soud v Praze rozhodl usnesením č.j. 20Co 
364/2017 ze dne 8. 11. 2017 takto: Usnese-
ní soudního exekutora se potvrzuje. Krajský 
soud v Praze tedy mimo jiné rozhodl, že 
v dané věci byly splněny všechny zákon-
né podmínky pro konání dražby a nebyly 
shledány žádné důvody k tomu, aby pří-
klep nebyl udělen – nebylo zjištěno, že by 
při nařízení nebo provedení dražby došlo 
k porušení zákona ani to, že by v řízení 
došlo k takovým vadám, že by se p. Kozák 
nemohl zúčastnit dražby z důvodu, že mu 
nebyla doručena dražební vyhláška. 

Dále byla panem Kozákem Pavlem dne 
21. 12. 2017 podána žaloba o určení neplat-
nosti dražby a návrh na nařízení předběž-
ného opatření. Ve věci této žaloby město 
Dolní Bousov zastupoval JUDr. Borovec 
Miroslav, advokát. Okresní soud v Mladé 
Boleslavi dne 22. 12. 2017 rozhodl v řízení 
o určení neplatnosti dražby a návrhu žalob-
ce na nařízení předběžného opatření usne-
sením č.j. 20 C 378/2017-7 takto: Žalované-
mu se zakazuje, aby jakýmkoliv způsobem 
zcizil nebo jakkoliv zatížil ve prospěch třetích 
osob vydražené nemovitosti, pokud žalovaný 
nabude vlastnické právo k nim. Následně 
dne 20. 2. 2018 rozhodl soud rozsudkem 
takto: Žaloba, jíž se žalobce domáhal vyslo-
vení neplatnosti dražby provedené na zákla-
dě dražební vyhlášky, se zamítá. Okresní 
soud v Mladé Boleslavi tedy potvrdil, že 
dražba byla provedena v souladu se záko-
nem a žalobu zamítl.

Dne 21. 3. 2018 město Dolní Bousov 
doplatilo na účet soudního exekutora do-
platek nejvyššího podání. Následující den 
nám soudní exekutor zaslal oznámení 
o nabytí vlastnického práva k vydraženým 
nemovitostem. Vyrozumění o provedeném 
vkladu do katastru nemovitostí bylo vyho-
toveno 24. 4. 2018. Město Dolní Bousov 
se tedy řádně a dle všech právních předpisů 
stalo vlastníkem pozemků st. p. č. 243/1 
(součástí je dům čp. 173), parc. č. 209/1 
– zahrada, 209/2 – zahrada, 210/1 – za-
hrada, 210/2 – trvalý travní porost a 1294 – 
trvalý travní porost, vše k.ú. Dolní Bousov.

Následně až do března 2019 probíhalo 
rozvrhové jednání (uspokojení pohledávek 

věřitelů p. Kozáka z vydražené částky). 
Soudní exekutor rozhodl dne 12. 3. 2019 
usnesením č. j. 094 EX 01948/14-206. 

Vzhledem k tomu, že p. Kozák Pavel se 
od ztráty vlastnictví k vydraženým nemo-
vitostem žádným způsobem nesnažil řešit 
svou životní situaci s městem Dolní Bousov, 
kdy nevstoupil v žádné jednání a především 
nemovitosti neoprávněně užíval, tak město 
v březnu 2019 udělilo plnou moc JUDr. He-
leně Fortnerové, advokátce ve věci vyklize-
ní pana Pavla Kozáka z vydražených nemo-
vitostí. Dne 21. 6. 2019 byla JUDr. Fort-
nerovou odeslána p. Kozákovi písemná 
žádost o dobrovolné vyklizení. Pan Kozák 
však nemovitosti nevyklidil a nadále bez 
právního důvodu užíval. V listopadu 2019 
byla proto podána žaloba ve věci vyklizení 
nemovitostí. Rozsudkem Okresního soudu 
v Mladé Boleslavi ze dne 2. 3. 2020 č.j. 13 C 
328/2019-41 byl pan Kozák Pavel uznán 
povinným vyklidit a vyklizené nemovitosti 
nám předat do 15 dnů od právní moci toho-
to rozhodnutí a dále byl uznán povinným 
nahradit městu náklady nalézacího řízení, 
a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí 
k rukám právní zástupkyně. Proti rozsudku 
se p. Kozák odvolal. Odvolání však neob-
sahovalo žádné odůvodnění, proto Krajský 
soud v Praze usnesením ze dne 21. 5. 2020 
odvolání odmítl. 

V květnu 2020 informoval právní zá-
stupce p. Kozáka o tom, že p. Kozák s vy-
klizením nemovitostí je srozuměn, a že hle-
dá náhradní objekt, kam by svoji živnost 
mohl přesunout a minimalizovat narušení 
provozu, dotazoval se, zda by město Dolní 
Bousov bylo ochotno poskytnout p. Ko-
zákovi k vystěhování lhůtu 3–4 měsíců. 
Město Dolní Bousov souhlasilo s lhůtou 
k vystěhování, navíc benevolentně navrhlo 
nejzazší termín vystěhování do konce roku 
2020. Již z tohoto přístupu je zřejmé, že 
město pana Kozáka respektovalo a umož-
ňovalo mu dobrovolně splnit jeho povin-
nosti bez nutného mocenského zásahu. 

Vzhledem k tomu, že p. Kozák Pavel 
dobrovolně nesplnil povinnosti uložené 
mu exekučním titulem (rozsudkem soudu), 
byl dne 1. 3. 2021 podán exekuční návrh 
na vyklizení. Dne 25. 3. 2021 byl vydán 
exekuční příkaz k provedení exekuce vy-
klizením. Exekuční příkaz nabyl právní 
moci dne 12. 4. 2021. Patrně zhruba v době 
vydání exekučního příkazu začal p. Kozák 
Pavel spolupracovat s Asociací Hydra. Pro-
běhla i osobní schůzka za účasti zástupců 
města a právní zástupkyně města, k žádné 
konstruktivní dohodě však nedošlo. Dne 

7. 6. 2021 jsme od Asociace Hydra obdrželi 
žádost o pronájem vydražených nemovitos-
tí p. Kozákovi s možností opce a zpětného 
odkoupení. Rada města Dolní Bousov dne 
14. 6. 2021 projednala tuto žádost a po dis-
kuzi se usnesla na tomto usnesení: Rada 
města neschvaluje pronájem nemovitostí, kte-
ré byly městem Dolní Bousov v exekuci vydra-
ženy po p. Pavlu Kozákovi. Dne 21. 6. 2021 
bylo soudním exekutorem vyhotoveno 
vyrozumění, že s vyklizení bude započato 
dne 26. 8. 2021. Nutno podotknout, že po-
věření soudního exekutora vydal Okresní 
soud v Mladé Boleslavi, který nutně musel 
prozkoumat podmínky pro udělení tohoto 
pověření. Dne 16. 8. 2021 se na Město Dol-
ní Bousov opětovně obrací Asociace Hydra 
s výzvou o zvážení možnosti uzavření ná-
jemní smlouvy s p. Kozákem. Rada města 
Dolní Bousov dne 25. 8. 2021 projednala 
tuto výzvu a po diskuzi se usnesla na tomto 
usnesení: Rada města na základě doporučení 
právní zástupkyně města v záležitosti vyklize-
ní vydražených nemovitostí po Pavlu Kozá-
kovi, trvá na svém usnesení č.  RM 05/2021 
bod 9., tzn. neschvaluje pronájem nemovitostí, 
které byly městem Dolní Bousov vydraženy 
v exekuci nemovitostí Pavla Kozáka.

Na základě vyrozumění ze dne 
21. 6. 2021 bylo dne 26. 8. 2021 započato 
s vyklizením vydražených nemovitostí. Pan 
Kozák byl soudním exekutorem seznámen 
s povinností vyklidit všechen jeho majetek 
z vydražených nemovitostí. Z důvodu velké-
ho rozsahu vyklizovaných věcí a nemovitos-
tí však soudní exekutor se souhlasem města 
Dolní Bousov vyklizení přerušil. Na vykli-
zení všech věcí byla soudním exekutorem 
p. Kozákovi dána lhůta až do 30. 9. 2021. 
Tedy opět získal velkorysou možnost dob-
rovolného vystěhování a zajištění si nepře-
rušeného podnikání. Dne 30. 9. 2021 bylo 
na místě za přítomnosti p. Kozáka a před-
sedy Asociace Hydra zjištěno, že p. Kozák 
své věci stále vůbec nevyklidil a nemovitos-
ti užívá v nezměněném rozsahu. Z tohoto 
důvodu bylo soudním exekutorem opětov-
ně vyklizení přerušeno na dobu neurčitou 
(za účelem zajištění objektu a inventarizaci 
movitých věcí p. Kozáka a také aby si mohl 
p. Kozák zajistit jiné prostory, do kterých 
by si mohl přestěhovat svoje movité věci). 
Z důvodu velkého rozsahu výkonu exekuč-
ních činností byla soudním exekutorem 
navržena Smlouva o výkonu exekuční čin-
nosti. Uzavření této smlouvy odsouhlasilo 
zastupitelstvo města dne 13. 12. 2021. 

Dne 21. 6. 2022 se za přítomnosti p. Ko-
záka a předsedy Asociace Hydra uskuteč-
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nilo opětovné vyklizení. Z této časové osy 
je jistě zřejmé, jak nadstandardně dlouhou 
dobu měl pan Kozák poskytnutou pro řešení 
své situace. V tento den si p. Kozák ale v roz-
poru se svými povinnostmi odvezl pouze 
část movitých věcí. V souladu s upraveným 
postupem pak byl vykázán z vydražených 
nemovitostí. Zbývající věci (byla provede-
na jejich inventarizace) a ovce vyskytující 
se na pozemku, o kterých ale pan Kozák 
tvrdil, že nejsou jeho a neuvedl celé jméno 
majitele, byly se souhlasem města Dolní 
Bousov ponechány na místě. P. Kozák měl 
opět 30 dní na vyzvednutí svých věcí se 
souhlasem soudního exekutora. Dle sdělení 
soudního exekutora má následně p. Kozák 
možnost k vyzvednutí svých věcí ještě do 6 
měsíců. Pokud tak p. Kozák neučiní, bude 
soudním exekutorem přistoupeno k prodeji 
těchto věcí a z výtěžku budou přednostně 
uhrazeny náklady spojené s jejich úschovou. 

Dne 22. 6. 2022 podal p. Kozák Pavel 
opět žádost o pronájem nemovitostí. Opětov-
ně město Dolní Bousov projednalo žádost 
s právní zástupkyní v této záležitosti. Rada 
města Dolní Bousov projednala tuto žádost 
na svém jednání dne 13. 7. 2022 a usnesla se 
na tomto usnesení: Rada města zamítá žádost 
Pavla Kozáka ze dne 22. 6. 2022 o pronájem 
nemovité věci – pozemek st.p č. 243/1, jehož 
součástí je stavba čp. 173, pozemek p.č. 209/1; 
209/2; 210/1; 210/2; 1294, vše k.ú. Dolní Bou-
sov, zapsáno na LV 100001.

Dle sdělení Asociace Hydra ze dne 
11. 7. 2022 podal p. Kozák u Exekučního 
soudu Návrh na zastavení exekuce a Ná-
vrh na předběžné opatření (v důsledku 
údajné trestné činnosti exekutora). Dále 
Město Dolní Bousov bylo Asociací Hydra 
informováno o podání trestního oznáme-
ní na spáchání 12 trestných činů v souvis-
losti s vyklizením nemovitosti v Dolním 
Bousově, v níž se nachází provozovna 
a obchodní závod pana Kozáka. 

Dne 24. 7. 2022 jsme od předsedy 
Asociace Hydra obdrželi dokonce návrh 
na zřízení bezplatného osobního doži-
votního věcného břemene pro p. Kozáka 
k vyklizovaným nemovitostem za účelem 
podnikání, jelikož tam má movité věci 
představující prostředky k obživě a vý-
konu podnikatelské činnosti. Návrh byl 
zkonzultován s právní zástupkyní měs-
ta. Tento návrh byl předložen na jednání 
Rady města Dolní Bousov dne 15. 8. 2022. 
Rada města se po diskuzi usnesla na tom-
to usnesení: Rada města nesouhlasí s ná-
vrhem na vložení osobního doživotního bez-
platného věcného břemene pro p. Kozáka 

Pavla k nemovitostem na pozemcích st. č. 
243/1 a 209/2, oba k.ú. Dolní Bousov.

Město Dolní Bousov se dne 18. 8. 2022 
vyjádřilo k návrhu p. Kozáka na zastavení 
exekuce takto: „Město Dolní Bousov má 
za to, že nejsou dány žádné zákonné důvo-
dy pro zastavení exekuce a její provedení 
má být řádně dokončeno.“ 

Dalším krokem Asociace Hydra je Žá-
dost obci o okamžité zastavení porušování 
ústavně garantovaného práva podle čl. 26 
odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svo-
bod, konkrétně práva podnikat a provo-
zovat jinou hospodářskou činnost, jakož 
i práva získávat prostředky pro své životní 
potřeby prací, kterou Vám distribuovala 
i do Vašich poštovních schránek. Vzhle-
dem k obsahu této žádosti se domníváme, 
že hlavním účelem této žádosti je u obča-
nů města pošpinit naše jména (předsta-
vitelů města) a jméno města samotného. 
Toho jsme byli svědkem i na sociální síti 
Facebook, kde p. Kavalír Martin obvi-
ňoval místostarostu města, že Vás mylně 
informuje ohledně nálezu ovcí. K nálezu 
ovcí jsme vydali prohlášení na oficiálním 
profilu města na této sociální síti a mís-
tostarosta města v komentářích uvedl pod-
statné informace k příslušné záležitosti. 

Pevně věříme, že i na základě výše 
uvedeného článku, jsme vám poskytli 
potřebná fakta ohledně toho, že Město 
Dolní Bousov postupuje vůči p. Kozáko-
vi Pavlovi korektně, legálně a nezasahuje 
nepřípustně do jeho práv. Dotyčnému byla 
poskytnuta skutečně mimořádně dlouhá 
lhůta k dobrovolnému splnění jeho po-
vinnosti vyklidit objekt v majetku města 
Dolní Bousov. Nikdo nesmí bez právního 
důvodu užívat nemovitý či movitý maje-
tek jiného a je nerozhodné, zda za účelem 
bydlení, nebo zda za účelem zisku. Pokud 
jsou vám do schránek distribuovány letá-
ky, kde se nestydí jejich autor uvést, že sta-
rosta a místostarosta včetně představitelů 
obce Dolní Bousov chtějí pana Kozáka 
jako člověka zničit, i když jim nic neudě-
lal, je takové tvrzení nejen, že naprosto 
lživé (žádní představitelé obce zde navíc 
nevystupují ani nemají zájmy jako jednot-
livé soukromé osoby, vše se děje na úrov-
ni obce), ale především zasahující nepří-
pustně do práv zde doslova očerňovaných 
osob. Pokud žijeme v právním státě, pak 
právo platí pro všechny bez rozdílu. Místo 
očerňování obce a jejích zástupců by bylo 
vhodnější, když by pan Kozák věnoval svůj 
čas a energii dohodnutí vyzvednutí svých 
věcí, čímž by mj. snížil náklady nuceného 

vyklizení, které v konečném důsledku po-
nese. Pokud za korektní jednání považuje, 
že jeho zástupci vyhrožují obci zahlcením 
podáními, pokud nebude vyhověno žádo-
stem pana Kozáka, pak na takový styl jed-
nání obec nikdy nepřistoupí. Obec nemá 
sebemenší zájem pana Kozáka poškodit, 
ale také neoprávněně zvýhodnit. Za svými 
kroky si obec stojí a opakuje, že nikdy žád-
ná práva pana Kozáka neporušila. Pokud 
pan Kozák žádá přístup do nemovitosti 
v majetku města, pak je možno tento do-
mluvit, ale pouze za účelem převzetí těch 
jeho věcí, které by se tam ještě nacházely, 
rozhodně není možné, aby bez právního 
důvodu a bez úplaty směrem k městu pro-
vozoval v  nemovitosti města svou hospo-
dářskou činnost. Pokud však svým závaz-
ným výrokem nařídí obci splnění požado-
vaných výzev soud, město respektující náš 
právní systém tomu vyhoví. To samé oče-
kávalo od pana Kozáka, avšak marně, ten 
rozsudek stanovující jeho povinnost k vy-
klizení ignoroval, což jediné vedlo k tomu, 
že se muselo město obrátit na soudního 
exekutora s žádostí o provedení exekuce.  

Miroslav Boček, starosta města
Pavel Kubeček, místostarosta města

Městská 
zeleň

Dovolte mi pár řádků týkajících se ze-
leně Dolního Bousova. Pomalu se daří 
dostávat pod kontrolu plochy určené pro 
výsadbu, a tak letos rozkvetl kruhový tr-
valkový záhon za Domem s pečovatelskou 
službou, který byl obnoven v loňském roce. 
Snad trvalky dělaly radost, jak obyvatelům 
Domu s pečovatelskou službou tak lidem, 
kteří si přišli sednout na lavičky u záhonu. 
Svah pod kostelem byl obohacen o keře 
kvetoucí až do pozdního léta.

A co nás čeká a Vás v příštím roce po-
těší?

V ulici Příhonská se nyní budují smíšené 
trvalkové záhony. Rostliny pokvetou od jara 
do podzimu. Směs se bude skládat z jarních 
cibulovin, trvalek a travin. Záhony budou 
mít lepší hospodaření s vodou díky drená-
ži a zamulčování štěrkem. V předjaří vždy 
proběhne každoroční sestřih. Plochy jsou 
koncipovány tak, aby vyžadovaly minimum 
údržby, vstupů dodatkové energie a zdrojů, 
k čemuž samozřejmě patří zálivka. 
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Krátce z Bousovska

Příměstský tábor. Ráda bych touto cestou 
poděkovala ředitelce ZŠ paní Kateřině 
Karnové, že nám umožnila během prázd-
nin zrealizovat příměstský tábor. Letos 
byl příměstský tábor na téma Tajemní in-
diáni. Přihlásilo se celkem 30 dětí a mys-
lím si, že tábor se vydařil. V případě zájmu 
bychom rádi příměstský tábor zorganizo-
vali i příští rok.
Ještě jednou děkuji za vše.

J. Pažoutová, Rytmik dětem

Kulturní program domova seniorů. Dne 
20. července 2022 jsme se mohli v Dol-
ním Bousově seznámit se spisovatelkou, 

novinářkou, publicistkou, moderátorkou 
či spoluautorkou desítek knih, zejména ži-
votních příběhů mediálně známých osob-
ností PhDr. Marií Formáčkovou. Jenom 
o Heleně Růžičkové jich napsala třináct, 
o Zitě Kabátové osm a o baviči Petru No-
votném sedm. Absolvovala Petrohradskou 
a Karlovu univerzitu, pracovala dvacet let 
v časopise Vlasta, kde byla od roku 1989 
šéfredaktorkou. Později byla šéfredaktor-
kou časopisu Květy a TV Revue. Od roku 
2000 se věnuje publicistice a psaní knih. 
Působí také jako středoškolská učitelka 
a je držitelkou ocenění za pedagogickou 
činnost v anketě Zlatý Ámos.
Tento odpolední pořad jako obvykle mo-
deroval Ota Vaníček a o hudební dopro-
vod se postarala Beatrice Albrecht.

 R. Stránský

Další prázdninový díl kulturního progra-
mu v DPS. Dalším hostem letního progra-
mu domova seniorů v Dolním Bousově 
byl 18. srpna 2022 skladatel a zpěvák Pa-
vel Skalický. V letech 1977 až 1988 měl 
popovou vokální skupinu Saturn s jejich 
nejznámějším hitem „Na kytaru kluci 
v parku hrají“. Napsal mnoho písní po-
pulárním zpěvákům české domácí scény. 
Vyberu například píseň pro Jana Vyčítala 
(skupina Greenhorns – Zelenáči) „Jak pyt-
lák Říha“, nebo pro skupinu Mustangové 
píseň „Zuzi, Zuzano“, kterou složil a otex-
toval. Tu nám zde také mimo jiné zazpíval. 
Spolu s Pavlem Skalickým zde vystoupila 
houslistka Dana Klásková, která ho jak 
zpěvem, tak houslovým doprovodem per-
fektně doplňovala. Své zkušenosti získala 
se symfonickými a komorními orchestry. 
Nyní vystupuje se sólovými houslemi bez 
orchestru. Účinkovala mimo jiné v Praze 
(Smetanově síni) v Berlíně, Kielu, Lipsku, 
Hamburku, Gentu, Curychu a dalších 
městech. Přednesla nám zde nádhernou 
orchestrální skladbu z filmu „Tenkrát 

na Západě“ od E. Morricone. Vedle aktiv-
ního hraní také učí na housle. A jako třetí 
host nám byla představena maskérka Čes-
ké televize Leila. Ta nám zde vyprávěla, 
jak vypadá práce maskérky v praxi před 
televizním přenosem. Podělila se s námi 
o úsměvnou historku o líčení, v té době 
největšího kandidáta na funkci současné-
ho prezidenta v předvolebním duelu, před 
kamerami české televize. Tomu se nechtě-
lo ani věřit.
Pořad jako obvykle připravil a moderoval 
Ota Vaníček s Beatricí Albrecht.

  R. Stránský

I prázdniny musí jednou skončit. Všech-
no krásné má po nějakém čase svůj konec, 
a tak i letošní prázdniny skončily. Na Be-
chově a Svobodíně se s nimi už tradičně 
rozloučili lidé všech věkových kategorií. 
Program byl, jak je zvykem, v režii SDH 
Bechov. Tentokrát se zájemci vydali po-
znat nejbližší okolí, část lesa na Svobodí-
ně, připomněli si, které cestě se říká „nová 
Formanka“ a kudy se ubírá „stará Forman-
ka“, kde se říkalo a říká na „Kameňáku“, 
zjistili, jak krásné se před vámi otevřou vý-
hledy, když vylezete na kopec. Po návratu 
čekaly na děti různé hry a soutěže, nesmě-
la chybět ani oblíbená soutěž v pojídání 
koblih. Nejmladší hasiči stihli dokonce 
ještě trénink. A pak už se zapálil táborák 
a opékaly se buřty. Povídání a vzpomínání 
u táboráku v sobě mělo trochu nostalgie, 
tak jako celé loučení s krásnými dny vol-
na, pohody a nicnedělání.

I. Mendlíková

Slavnostní přivítání žáků prvních tříd. 
Dne 1. 9. 2022 proběhlo tradiční slav-
nostní přivítání nových žáčků na školním 
dvoře. Na každého prvňáčka čekal pat-
ron, žák/žákyně z deváté třídy, který bude 
po celý rok doprovázet svého malého ka-
maráda v jeho novém prostředí. 
Celkem nastoupilo do prvních tříd 46 prv-
ňáčků, 46 zvědavých párů očí plných oče-
kávaní a radosti z každého dalšího škol-
ního dne. Cílem nás všech je, aby pro ně 

Kulturní program DPS – 20. červenec 
2022 Marie Formáčková

Tereza Kostková 
v Dolním Bousově
/dokončení ze strany 1/

Povyprávěla nám o moderování pořadu 
„Blízká setkání“ v Českém rozhlase, jak 
přijala roli ve filmu „Ženy v běhu“, jak se 
připravuje česká taneční televizní show 
StarDance ...když hvězdy tančí, kde jsou 
stálými moderátory od první řady spo-
lu s Markem Ebenem. Dále odpovídala 
na předem připravené dotazy od návštěv-
níků jídelny DPS, která byla zcela zaplně-
na. Nakonec následovala autogramiáda 
a nezbytné focení.
Celý program připravil a moderoval Ota 
Vaníček. R. Stránský

Doufám, že se na nových záhonech ne-
zopakuje to, co v ulici V Končinách, kdy se 
„ztratily“ již vysazené rostliny, nebo byly 
v záhonu vyjeté koleje od auta a majitelé 
pejsků své miláčky nechali kálet v čerstvě 
založených záhonech. Výsledkem tohoto 
přístupu občanů je, že se musely koupit a do-
sadit další rostliny a udělat oplocení. Nákla-
dy na záhony tím pádem stouply. V loňském 

roce byly k obnově zvoleny jen ty záhony, 
kde chyběly ¾ původní výsadby. Věřím, že 
v ulici Příhonská se výsadbě bude dařit, 
trávníky zde nenesou stopy od zaparkova-
ných aut a pejskaři jsou také většinou zod-
povědnější. Že by byla ulice více na očích?

Záhon u zrekonstruovaného bytového 
domu v ulici Tovární bude osázen v pod-

zimním termínu převážně nižšími keři 
a malé míře trvalkami.

Koncem října bude mít veřejnost mož-
nost zúčastnit se výsadby 32 stromů (vy-
sokokmenných třešní). Ovocné stromy 
budou lemovat polní cestu z Vlčího Pole 
směrem na Řitonice.

Zuzana Adamová
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nebylo učení mučení, ale možnost, jak roz-
víjet svoje schopnosti a dovednosti v rámci 
svých možností v příjemném a harmonic-
kém prostředí. A samozřejmě jim všem 
přejeme maximum zážitků, na které bu-
dou vzpomínat celý život. 

K. Karnová

Zahájení školního roku v mateřské ško-
le. Ve čtvrtek 1. 9. 2022 začal nový škol-
ní rok také v mateřské škole v Dolním 
Bousově. Celkem nastoupilo 129 dětí 
do pěti tříd, z nichž tři třídy jsou věkově 
smíšené a dvě tvoří třídy předškoláků, tj. 
dětí, které půjdu v dubnu 2023 k zápisu 
do základní školy. V těchto dvou třídách 
je výchovně vzdělávací činnost zaměře-
ná na přípravu ke školní docházce. Děti 
z těchto tříd mají také možnost navštěvo-
vat každý týden hodinu angličtiny v zá-
kladní škole a od února do dubna kurz 
plavání. Paní učitelky pravidelně spolu-
pracují s učitelkami z 1. stupně dolnobou-
sovské základní školy.
Během letních prázdnin proběhla rekon-
strukce sociálního zařízení ve třídě Ko-
ťata. Práce prováděla firma Zdeněk Noha 
– otec a syn a byla hrazena z rozpočtu 
města. Děkujeme touto cestou za rychlou 
a kvalitně odvedenou práci. V příštím roce 
by se mělo zrekonstruovat sociální zaříze-
ní ve třídě Berušky.
A co nás čeká v podzimních měsících? 
Máme naplánovány spousty akcí. Čekají 
nás divadélka v MŠ, sportovní dopoledne, 
pohádková čtení v knihovně (za která moc 
děkujeme paní knihovnici Olince Třísko-
vé), třídní výlety do okolí, podzimní dílnič-
ky (akce pro rodiče a děti), uspávání brouč-
ků spojené s lampionovým průvodem, 
návštěva výlovu Červenského rybníka, 
oslavy svátku sv. Martina a s tím spojené 
dolnobousovské posvícení. Doufáme také, 
že po dlouhé době vystoupíme při rozsvíce-
ní vánočního stromu na náměstí v Dolním 
Bousově a připravíme výrobky na vánoční 
prodejní výstavu v základní škole. 

R. Nechanská

Přijďte střílet z luku. V září a říjnu 2022 
se vždy ve čtvrtek od 16.00–18.00 hodin 
a v neděli vždy od 9.30–12.00 hodin koná 
pro zájemce o lukostřelbu nábor do lu-
kostřeleckého oddílu. Lukostřelba probíhá 
v areálu lukostřelnice za Průmyslovým 
zbožím v Dolním Bousově. Vybavení pro 
lukostřelbu zájemcům na místě zapůjčíme. 
Více na www.lukostrelbadolnibousov.cz.

O. Kišš

Poděkování. Jenom pár řádky bych chtěla 
poděkovat těm, kteří konečně v polovině 
srpna odvezli hromadu popela a uklidili 
spáleniště po filipojakubské noci – po pá-
lení čarodějnic.
Ony se ty čarodějnice v Bousově na Školni-
šti pálily hned dvakrát. Jednou 30. dubna 
a podruhé na začátku července. Tu druhou, 
o málo menší hranici, na neuklizenou plo-
chu ohořelých zbytků navozili občané, kteří 
zřejmě netušili, že máme v Bousově sběrný 
dvůr… Potom to všechno v prvních prázd-
ninových dnech znovu kdosi zapálil. 
A tak celé suché léto, zvlášť při větrných 
dnech, bylo Školniště jako rozptylová lou-
ka – popel, kam se podíváš. A zelená lou-
ka? Z dobré jedné třetiny černé spáleniště, 
které pro velké sucho nemá zatím naději se 
vzpamatovat.
Možná by stálo za zvážení, jestli by tako-
vé množství jarního ořezu stromů z ce-
lého okolí nebylo dobré štěpkovat. Jestli 
je vůbec vhodné tak obrovský oheň, jako 
byl ten čarodějný, zapálit v bezprostřed-
ní blízkosti rodinných domů, jenom pár 
metrů od vzrostlé zeleně a jen pár kroků 
od před čtyřmi lety vysázených stromků. 
Ty měly dát vzniknout aleji smíšeného 
porostu jako náhradě za pokácené břízy. 
Těch stromků bylo vysázeno 50. Žádné 
následné péče se jim však nikdy nedostalo 
a tak jich 34 uhynulo a těch zbývajících 16 
je právě v blízkosti zmiňovaného ohniště. 
Ještě hůře dopadly keře. Uschlo jich všech 
35 zasázených v břehu nad pěšinou. Ten 
břeh byl ještě před pár lety plný čmeláčích 
hnízd. Bylo jich tam stovky. Teď tam není 
nic. Snad jen 3 polorozpadlé lavičky.
A ta louka dříve plná hmyzu a motýlů 
od jara do nejzazšího podzimu kvetla snad 
vším, co je v příručním atlasu rostlin. Teď 
se louka seká až na holý drn, hmyz je tím 
pádem doslova rozšmelcován, takže mrt-
vo. Kolem strouhy bylo plno blatouchů 
a pomněnek. Nyní je Klenice neprodyšně 
zarostlá rákosím, sem-tam lze tušit pneu-
matiku, petku či zrezivělý krám.
Ze všeho je velmi smutno, ale přece jen se 
chce věřit, že přírodě na školnici bude snad 
ještě dána šance. Závěrem dodávám, že by 
nebylo od věci seznámit se v příštím čísle 
časopisu Bousovák s názory zodpovědných.  

M. Buchtíková

Kroužek mladých hasičů. Již rok funguje 
při SDH Dolní Bousov kroužek mladých 
hasičů. Podařilo se nám vytvořit družstvo 
starších a mladších žáků. V letošním roce 
jsme se zúčastnili několika závodů.

14. 5. Semčice – mladší bohužel zklamala 
technika – neplatný pokus, starší získali 
9. místo.
11. 6. Okrsková soutěž v Dolním Bousově – 
mladší žáci – 1. místo, starší žáci – 2. místo.
18. 6. Netradiční soutěž na Dobšíně – 
mladší žáci – 1. místo, starší žáci – 3. mís-
to. Ten samý den se družstvo starších žáků 
účastnilo 1. ročníku noční soutěže na Že-
hrově. Zde obsadili ve velké konkurenci 
14. místo, jen pro zajímavost jejich útok 
probíhal v 0.27 hodin.
16. 7. Kozodírky – mladší – 3. místo, starší 
– 2. místo. 
Na některých soutěžích proběhly i 2 úto-
ky a musíme naše svěřence pochválit, že 
kromě úplně prvního závodu vždy útok 
provedli. 
Na příští sezonu přejde většina mladších 
žáků do starší kategorie a na závody tedy 
budeme jezdit s 2 družstvy starších žáků 
a jedním družstvem mladších žáků. S tím 
souvisí potřeba družstvo mladších doplnit 
a proto, pokud se mezi dětmi ve věku mezi 
6 a 10 lety najde zájemce o tento sport, rádi 
ho mezi námi uvítáme. Schůzky probíhají 
každé pondělí od 16.30 v hasičárně. Závě-
rem bychom chtěli poděkovat za podporu 
rodičů a děti pochválit za vzornou repre-
zentaci SDH Dolní Bousov.

Trenéři SDH

Výsadba ve Vlčím Poli. Všichni, kterým 
záleží na krásném prostředí, kde žijeme, se 
mohou aktivně zapojit do výsadby třešní 
u polní cesty mezi Vlčím Polem a Řitonice-
mi. Výsadba je naplánována na pátek 28. 10. 
od 9 hod. Sraz účastníků u požární nádrže 
ve Vlčím Poli. Za spolupráci a pomoc pře-
dem děkuje Město Dolní Bousov, přírodo-
vědný kroužek a občané Vlčího Pole.

V. Boučková

Škola na Bechově oslaví 130 let. Její 
stavba byla zahájena v dubnu roku 1892, 
budova byla slavnostně vysvěcena 23. říj-
na téhož roku. K tomuto výročí se usku-
teční v sobotu 26. listopadu v prostorách 
bechovské školy malá vzpomínková akce, 
jejíž součástí bude obrazová prezentace 
dějin školy s komentářem, výstava doku-
mentů souvisejících s historií školy, jako 
jsou kroniky, matrika, rozpočet na stavbu 
a spousta fotografií. Závěr setkání bude 
věnován křtu knihy o historii školy. Těšit 
se můžete i na malé občerstvení. Srdečně 
jsou zváni nejen bývalí žáci obecné školy 
na Bechově, ale samozřejmě všichni, které 
zajímá regionální historie.

I. Mendlíková
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Výstava obrazů Františka Stránského
V měsících srpnu a září se v Dolním 

Bousově v galerii Na faře konala výstava 
obrazů bousovského rodáka pana Františ-
ka Stránského, od jehož narození uplynulo 
100 let.

Narodil se 16. února 1921 v Dolním 
Bousově ve Školní ulici manželům Anně 
a knihaři Františkovi Stránským. 100 let 
sice uplynulo již před rokem, ale loni se 
kvůli Covidu nemohlo nic konat, ani tato 
výstava. Pan Stránský, který se na nás dívá 
někde ze shora, nám toto zpoždění jistě 
odpustí.

Základní školu absolvoval v Dolním 
Bousově, po té se vyučil u svého otce 
knihařem a dále vystudoval průmyslovou 
školu obor letecký konstruktér v Mladé 
Boleslavi. Po maturitě nastoupil do letec-
ké konstrukční kanceláře Letov v Praze 
Letňanech, kde mu byly přiděleny detailní 
konstrukční práce. Měl moc rád letectví 
a letadla a proto si zvolil tento obor.

Součástí této práce bylo i létání, ale 
z něj byl ze zdravotních důvodů vyřazen, 
a proto nakonec přešel do konstrukční 
kanceláře AZNP v Mladé Boleslavi a poz-
ději pracoval v Mototechně v MB.

Od mládí miloval malování a cestová-
ní. Ale byl příslušníkem nešťastné gene-
race, která mládí prožila za Hitlera – ne-
mohla nic a nikam, a potom dalších 30 let 
komunismu, kdy také nemohli téměř nic 
a nikam.

Dokud byl zaměstnán, měl na své záli-
by málo času. Ale přesto maloval obrazy, 
plakáty a pozvánky na různé akce. Vždy 
hodně četl a obraz o světě získával z knih, 
když už tam nemohl jet.

V 50 letech byl těžce nemocen 
a po uzdravení se již nevrátil do práce. 
A tak se mohl věnovat svým koníčkům. 
Jako amatérský malíř maloval obrazy, pře-
vážně olejovými barvami a zúčastnil se 
několika kursů malování vedených akade-
mickými malíři. Namaloval mnoho obra-
zů a většinu jich rozdal v rodině i svým ka-
marádům. A cestoval tam, kam se mohlo, 
tehdy Bulharsko, Rumunsko, Mongolsko 
apod. Po roce 1989 ožil a procestoval řadu 
zemí Evropy, Asie i Ameriky, některé sám, 
některé s kamarády.

Celý život působil jako organizátor 
sportu v Dolním Bousově a vedl výstavbu 
hokejového a fotbalového stadionu. Pů-
sobil také na stavebním odboru radnice 

a v 70. letech zahájil výstavbu vodovodu 
v Bousově.

A jak si ho pamatuji já – jako tchána, 
jako malíře a jako výborného kamaráda 
a nesmírně kreativního člověka, se kterým 
se dalo mluvit o všem. Do konce života ne-
smírně ctil dvě naše novodobé osobnosti, 
presidenty T. G. Masaryka a Václava Hav-
la.

Na závěr chci ještě poděkovat paní 
Olince z knihovny, za její laskavou pomoc 
při realizaci této výstavy, všem, kteří za-
půjčili obrazy a hlavním organizátorům 
výstavy Janě Nedomové, Michalu Strán-
skému a Romanu Stránskému.

Jan Leicht 

V srpnu a září 2022 proběhla výstava obrazů s vernisáží dolnobousovského rodáka Františ-
ka Stránského, k jeho nedožitým 100. letům

Stojmír si připomene 160 let 
od svého založení

/dokončení ze strany 1/
To Bousovákům vadilo, a proto se roz-

hodli pořídit si prapor svůj. Jeho svěcení 
24. září 1865 byla velká sláva za účasti 
mnoha spolků z okolí. Slavnostní řeč pro-
nesla Otylie Sklenářová-Malá, jejíž otec 

se v Bousově narodil a ona zde strávila 
po smrti své matky nějaký čas u babičky. 
Při svém pobytu se naučila česky a získa-
la vřelý vztah k tomuto jazyku, který z ní 
vytvořil po několik následujících desetiletí 
první dámu českého divadla.

Program oslav na radnici začne křtem 
knihy o historii Stojmíra, která obsahuje 
i dosud nepublikované informace. Poté 
bude členům pěveckého spolku předán 
historický prapor, jenž prošel celkovou 
restaurací. On už to potřeboval, vždyť je 
starý 157 let a mnohé zažil. Stříbrný lev 
na něm pochází z praporu dolnobousovské 
gardy z roku 1848. Dvakrát byl skrýván 
v komíně – za války v roce 1866 i za druhé 
světové války. Proto se dochoval dodnes, 
na rozdíl od praporu bousovského Sokola. 
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Hodgepodge 2022
Když se v noci z pátku na sobotu 6. srp-

na strhl pořádný liják a řádila bouřka, asi 
se většina pořadatelů této oblíbené akce 
v duchu modlila, aby se probudili do slun-
ného rána. A i když byla po ránu obloha 
ještě zatažená, drobně mrholilo a slunce 
se mezi mraky prodíralo velmi pomalu, 
nakonec se z ranního oparu vyklubal pří-
jemný slunečný den. 

Na soutěž v hasičském sportu, při níž 
si závodník před každým útokem losuje, 
na jakém postu poběží, se sjelo celkem 18 
družstev. V kategorii žen soutěžily týmy 
z Bechova, Bakova nad Jizerou, Kosmo-
nos a Veselé (konečné pořadí). S celkem 
výraznou převahou zvítězily domácí. Muž-
ská kategorie byla zastoupena 14 družstvy 
z 10 sborů. Vítězi v mužské kategorii se 
staly rychlé a skvěle sehrané Hrdlořezy, 
druhé místo obsadili domácí „Bechov 
KIDI“, na třetí příčce stanuli borci z Nové 
Vsi u Bakova nad Jizerou A. Další pořadí 
vypadalo takto: Dobšín-Kamenice, Bakov 
nad Jizerou, Solec-Malobratřice „Y“, Be-
chov MASTERS, Bítouchov, Kosmonosy, 

Doubrava, Solec-Malobratřice „X“, Nová 
Ves u Bakova nad Jizerou B, Bakov nad Ji-
zerou dorost, Sovenice. Soutěžilo se na dva 
útoky a počítal se celkový čas, tedy součet 
obou časů. Ale tentokrát nešlo až tak o ví-
tězství, nýbrž o to pobavit sebe a diváky. 

A to se určitě podařilo. My diváci jsme 
prožívali úspěchy Bechovských i těch 
ostatních, trnuli jsme, když se něco ne-
zdařilo, radovali se z vítězství. Obdivovali 
jsme, jak jsou jednotlivé týmy sehrané, jak 
mají před závodem vše pečlivě nachysta-
né, aby mohly jen přiběhnout a v několi-
ka vteřinách splnit svůj úkol. Myslím si, 
že obzvlášť velkou pochvalu si zaslouží 

Pak již bude následovat slavnostní kon-
cert spojených sborů Stojmír-Bendl pod 
vedením sbormistryně Renaty Kárníkové. 
Po něm budou mít všichni přítomní mož-
nost prohlédnout si dokumenty z historie 
Stojmíra a popovídat si při malém občerst-
vení o jeho historii, o zážitcích z koncertů 
i o současnosti sboru.

Oslavám bude předcházet od 17 hodin 
v Palackého ulici (na parkovišti pod býva-
lou poštou) odhalení pamětní desky Oty-
lie Sklenářové-Malé, v jejímž životě sehrál 
Dolní Bousov rozhodující moment. Pa-
mětní deska bude odhalena poblíž místa, 
kde stával dřevěný domek, v němž Otylie 
pobývala u své babičky a kde se narodil její 
otec. Zazpívá sbor Stojmír-Bendl, historii 
připomene Tomáš Grindl.

Obě akce, které na sebe navazují nejen 
časově, ale především historicky, jistě bu-
dou zážitkem pro milovníky umění z Dol-
ního Bousova a širokého okolí. Účast před-
běžně přislíbili prasynovec Otylie Sklená-
řové-Malé, PhDr. Karel Sklenář, DrSc., ar-
cheolog, dlouholetý pracovník Národního 
muzea, Sylva Daníčková, čestná občanka 
Dolního Bousova, vnučka MUDr. Františ-
ka Vaňka, vůdčí osobnosti dolnobousov-

ské kultury mezi válkami a zástupci Ná-
rodního divadla, k jehož legendám Otylie 
Sklenářová-Malá patří.  

V dobovém tisku jsem narazil na infor-
maci ze dne 14. 2. 1908, že: „před týdnem 
byla Otylie Sklenářová-Malá jmenována 
čestným členem Národního divadla“. Zkusil 
jsem zjistit něco více a obrátil se na archiv 
Národního divadla. Odpověď od archivá-
řek Josefíny Panenkové (vedoucí archivu) 
a Marie Hradecké přišla velice rychle a byla 
velice zajímavá. Ostatně posuďte sami.

Dobrý den, pane Ječný. K Vašemu dotazu 
mohu sdělit toto: Ocenění “Čestný člen Ná-
rodního divadla“ se udělovalo zcela výjimeč-
ně, především pro ty umělce, kteří ač na to 
měli právo nebo talent, jako třeba Vendelín 
Budil, se do Národního divadla nikdy nedo-
stali, nebo udělením tohoto titulu bylo oceně-
no dlouholeté členství v ND. Jako první byla 
oceněna paní Otýlie Sklenářová-Malá – ten-
to titul jí byl udělen v roce 1908 jako člence 
„staré gardy ND“ za její zásluhy o divadlo. 
Následovala Emma Destinová, též v roce 
1908, ačkoli nebyla stálou členkou ND 
za zásluhy, které si získala propagací české 
hudby a dramatického umění v cizině. Ná-
sledovali Eleonora z Ehrengergů, titul jí byl 

udělen v roce 1912 jako člence „staré gardy 
ND“, Bedřich Plaške, titul udělen v roce 1925 
k poctě pětadvacetileté umělecké činnosti 
(nebyl stálým členem ND), Marie Růžičková, 
markýza Strozziová, titul udělen v roce 1937 
(nebyla členkou ND), Vendelín Budil, titul 
udělen v roce 1947 in memoriam, u příleži-
tosti stých narozenin, nikdy nebyl člen ND. 

Po roce 1989 byl udělen třem osobnostem 
titul „Čestný člen ND“, byli to Vlasta Chra-
mostová, titul udělen v květnu 1990, v té 
době nebyla členkou ND, Zora Šemberová, 
titul udělen v roce 1993, výjimečné ocenění, 
protože byla krátkou dobu členkou ND a na-
posledy byl tento titul udělen Vlastimilu Ha-
rapesovi v červnu 2002, za jeho dlouholeté 
mimořádné působení v baletu ND.

Čestných členů Národního divadla je 
tedy celkem devět a to, že Otylie Sklená-
řová-Malá je v této vybrané společnosti, 
svědčí o jejím mimořádném hereckém na-
dání a velké roli v historii českého divadla. 
Odhalením pamětní desky si Dolní Bou-
sov připomene osobnost, která má v jeho 
dějinách významné místo. 

Bechov KIDI, příprava před závodem HODGEPODGE
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bechovský sbor mladších závodníků, pro 
tuto soutěž nazvaný „KIDI“, neboť nastou-
pili zcela klidní a vyrovnaní a ukázali, že 
se mohou poměřovat se sbory, které už 
mají letité zkušenosti, a že mnohé dokáží 
dokonce porazit.

Akce byla perfektně připravená a zor-
ganizovaná, hřiště jako když se hraje 
Liga mistrů. Vše šlo perfektně. Samotná 
soutěž, nástupy družstev, měření a zapi-
sovaní časů, úklid základny. Atraktivitu 
takovéto soutěže zvyšuje samozřejmě 
také moderátor a online internetový 

přenos. Pan Dušan Kratochvíl pozvedl 
celou soutěž svým moderováním ještě 
o další stupínek výš. Byl přesný, věcný, 
když bylo třeba, a především vtipný a po-
hotový. Mnohdy právě on vyburcoval nás 
návštěvníky, abychom se zvedli od stolu 
a šli fandit. 

Návštěvnost nebyla tentokrát tako-
vá, na jakou jsme na Bechově zvyklí při 
ostatních soutěžích. Částečně to bylo 
dáno obdobím dovolených a také tím, že 
klasickým soutěžím zařazených do hasič-
ských sportovních lig a pohárů se věnuje 

během celé sezóny mnohem více sborů. 
Sešli se především Bechováci a Svobo-
díňáci a díky perfektnímu zázemí jsme 
vydrželi až do konce soutěže, mnozí ještě 
mnohem déle. Nabídka jídla a pití byla bo-
hatá, v kiosku i u stánků, kde vás všichni 
vítali úsměvem, to šlo hladce. Obdivovala 
jsem, jak rychlá a pohotová veškerá obslu-
ha byla. Tohle, pěkné poklábosení u stolu, 
napínavý závod a slunečné počasí přispělo 
k celkové spokojenosti nás, návštěvníků 
soutěže.

Ingrid Mendlíková

Placená inzerce

Díky JaP-Jacina se velké vody nemusí bát ani 
otec Fura z pevnosti Boyard

Řada úspěšných firem a společností, 
které dnes považujeme za lídry ve svých 
oborech, začínala od nuly, bez cizího kapi-
tálu, často za garážovými vraty. A co bylo 
třeba, aby jejich zakladatelé uspěli a dosta-
li se na špici? Dobrý nápad, um, vytrva-
lost, obchodní talent a často kombinace 
všeho jmenovaného. To je i případ české 
společnosti JaP-Jacina s.r.o., která patří 
v ČR k předním specialistům na vratové 
a protipovodňové systémy.

Firmu, která sídlí v Mnichově Hradi-
šti na Mladoboleslavsku, má veřejnost 
i po takřka třech desetiletích na trhu zapsa-
nou jako dodavatele vrat a plotů zejména 
k rodinným domům. A to i přesto, že firma 
dlouhodobě realizuje zejména velké prů-
myslové zakázky, které v posledních letech 
představují více než 80 procent jejího obra-
tu. „Je to pochopitelné. Náš servis pokrývá 
celou plochu ČR a servisujeme i systémy, 
které nejsou naší výroby, takže veřejnost 
s námi nejčastěji přichází do styku právě 
v souvislosti s vraty a vratovými systémy,“ 
říká Petr Jacina, jednatel a zakladatel spo-
lečnosti.„To, že děláme takové projekty, 
jako jsou povodňová vrata pro Národní di-
vadlo, tlakové uzávěry do pražského metra, 
hangárová vrata na letištích nebo velké za-
hraniční zakázky, to už veřejnost většinou 
nemá možnost vidět,“ dodává.

Jap-Jacina má přitom na svém kontě 
v poslední době například realizaci pro-

tipovodňové ochrany francouzského pří-
stavního města La Rochelle, zabezpečení 
policejní stanice v čínském Macau proti 
povodním a přívalovým dešťům nebo re-
alizaci protipovodňového systému v hote-
lu Eden Rock v Karibiku. V současnosti 
probíhají zakázky například v Maďarsku, 
JAR či v Singapuru. Zkrátka zakázky 
po celém světě. A díky protipovodňovým 
branám speciálně vyvinutým v Mnichově 
Hradišti se nemusí přílivu bát ani proslulý 
otec Fura z pevnosti Boyard na francouz-
ském pobřeží.

„V ČR máme devět poboček, řadu let 
jsme největším partnerem německého vý-
robce vratové techniky Hörmann a také 
výhradním partnerem významné americ-
ké firmy Rite-Hite pro střední Evropu. 
Díky tomu máme už roky stabilní zá-
kladnu. Děláme výrobky od branek, vrat 
a plotů k rodinným domům, přes průmysl 
– vrata protipožární, rolovací, rychloběž-
ná, chladírenská, skládací, až po velká 
hangárová nebo jeřábová a další,“ vyjme-
novává Adam Uhlíř, vedoucí marketingu 
společnosti.

V posledních deseti letech společnost 
reaguje na změny klimatu a orientuje se 
zejména na protipovodňové systémy. Vel-
ká část výrobků, které JaP-Jacina uvádí 
na trh, přitom vzniká přímo v hlavním 
areálu společnosti v Mnichově Hradišti, 
a to včetně vývoje. „Máme vlastní kon-

strukční oddělení, kde si systémy sami 
vyvíjíme. Také jsme vybudovali testovací 
kanál, jehož součástí je i tlaková komora. 
Dokážeme si tedy simulovat různé situa-
ce, abychom naše výrobky před uvedením 
na trh dokonale prověřili,“ přibližuje Old-
řich Housa, vedoucí konstrukčního oddě-
lení Jap-Jacina.

Z Mnichova Hradiště, kde je rovněž 
showroom a školicí středisko, jsou říze-
ny všechny zakázky a instalace. Částeč-
ně zde sídlí i servisní oddělení (další po-
bočky má firma v Praze, Brně, Ostravě, 
Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Mos-
tě, Jindřichově Hradci a Rychnově nad 
Kněžnou), které řeší opravy a pravidelné 
revize. Společnost má rovněž několik 
dceřiných společností, například Eu-
roJaP Slovakia s.r.o., která se stará o za-
kázky na Slovensku. Více o společnosti 
naleznete na www.jap-jacina.cz.

„Za dva roky budeme slavit 30 let na-
šeho podnikání a jsem si jistý, že to bu-
dou radostné oslavy. Máme za sebou kus 
poctivé práce a skvělý stabilní tým, který 
v našem oboru udává krok,“ uzavírá Petr 
Jacina. 

Máte-li zájem zjistit, zda v JaP-Jaci-
na čeká nová pracovní příležitost také 
na Vás, obraťte se na personální oddělení 
(731 661 187, kariera@jap-jacina.cz). Pří-
jem nových kolegů na různé pozice v této 
zavedené české firmě probíhá nepřetržitě.
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Historické milníky ve vývoji 
Dolního Bousova – dokončení

Dokončení informací čerpaných z letáčku, který byl vydán ONV 
Dolní Bousov na jaře roku 1990. 

1905
dána do provozu dráha Ml. Boleslav – Sobotka – Sta-
rá Paka

1909 restaurován kostel

1914–18 první světová válka, vznik ČSR

1918
v cukrovaru dokončena přístavba lihovaru a kon-
zervárny, cukrovarnický průmysl měl vliv na rozvoj 
města

1919 založen Sportovní kroužek, se zaměřením na fotbal

1921
slavnostní otevření fotbalového hřiště, město má 346 
domů a 2 000 obyvatel

1922
koná se za cukrovarem letecký den, dvě vojenská 
area, první sportovní karneval

1923
rozšířenou obecní knihovnu, řídí tajemník Josef Ma-
coun, zřízena telefonní stanice, postavena silnice 
do Markvartic

1925 katastrofální povodeň, požár Červeného mlýna

1927 začíná elektrifikace města a regulace Klenice

1929 otevřena sokolovna

1930
přístavba měšťanské školy k budově obecné školy, 
založena Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků, 
založena parní pila bří Horáčkových

1932
otevřeno koupaliště, založen hokejový oddíl a posta-
ven tenisový dvorec Sokola

1933 likvidace cukrovaru

1937
založen Svaz junáků a skautů, ved. taj. Antonín Ha-
vlík

1938 Hitlerovská rozpínavost napadá ČSR

1939–45

ČSR obsazena Němci. Nastává šestiletá doba oku-
pace a poroby. Do Bousova se přistěhovalo z okleš-
těného pohraničí mnoho rodin, zastavena spolková 
činnost, z cukrovaru se stává skladiště wehrmachtu

1945

dny německé okupace sečteny. Ustavuje se Revoluč-
ní výbor, předsedou MUDr. František Vaněk, usta-
ven MNV, předsedou člen KSČ Josef Aust, firma 
Ottomanský zahajuje výrobu vzduchotechnického 
zařízení v bývalém cukrovaru

1949 sloučení tělesné výchovy v Sokole

1950
podnik bratří Ottomanských znárodněn a začleněn 
pod n. p. Kovotan v Tanvaldě, založeno JZD, zave-
den městský rozhlas

1952
výdlažba náměstí, likvidace Horáčkovy pily. Sokol 
a sportovní klub se mění ve sport. organizaci Jiskra

1953
začíná výstavba sportovního stadiónu za sokolov-
nou, otevřeno zdravotní a zubní středisko v bývalém 
cukrovaru, provádí se výstavba chodníků

1954

Kovopodnik v cukrovaru přechází pod Technolen 
v Lomnici n. P., dále pak pod Kovotex v Červeném 
Kostelci a opět dále pod Sklářské strojírny a slévárny 
v Turnově. Tyto změny měly neblahý vliv na výrobu 
a spěly spíše k úpadku než rozmachu. Založen Vojen-
ský útvar a Opravárenský závod v cukrovaru

1951–56 vykáceny kaštany na náměstí a celkový prostor upra-
ven

1956

postaven pomník obětem 2. světové války před hřbi-
tovem, bývalý podnik Ottomanských opět přechází 
na podnik Strojtex Dvůr Králové, dokončena pří-
stavba sokolovny

1957  výstavba požární zbrojnice

1958
ruší se malé živnostenské provozovny a obchody 
přebírá Jednota, založen Červenský rybník o ploše 
45 ha

1960 stavba sportovní tribuny s ubytovnou, město přechází 
z okr. Mnichovo Hradiště do okr. Mladá Boleslav

1963 instalováno přímé automatické telefonní spojení

1967 JZD přechází do Státního statku Mnichovo Hradiště

1968 zřízeno širokoúhlé kino 765X300 cm, koná se první 
motokros

1969 zřízeno ve škole ústřední topení za 750 000 korun

1973 zahájení výkopu pro vodovod

1977 dokončen panelový dům o 30 bytových jednotkách 
Strojtexu

1981

město má 1 600 obyvatel a jako středisková obec 
2 500 obyvatel, k Bousovu patří Bechov, Svobodín, 
Rohatsko, Vlčí Pole, Horní Bousov, Střehom, Ošťo-
vice

1983
otevřena mateřská škola a zahájena výstavba rodin-
ných domků v Zahradní ulici, dokončena svépomoc-
ná dílna na opravu motorových vozidel

1986 koná se na Rachvalech Světový pohár orientačního 
běhu

1987
zřízeno nové kluziště a mantinely. Na Lhotě dokon-
čen kravín pro 500 ks dobytka a pokračuje výstavba 
bytovek a provozních budov

1988 zahájena výstavba telekomunikační budovy na ná-
městí, bývalý Státní statek přechází do JZD Přepeře

1989
dokončen vodovod, další kanalizace a dláždění 
chodníků, výstavba rodinných domků, výstavba Les-
ní správy za Zahrádkami.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI:
Otýlie Sklenářová-Malá (1844–1912)
Herečka, členka Prozatímního divadla a Národního divadla pro-
žila část svého dětství v Dolním Bousově. Otec, vojenský lékař, 
pocházel z Dolního Bousova, matka byla Němka.

Karel Horký (1879–1965)
Novinář, básník, dramatik. Svůj vztah k Dolnímu Bousovu vyjad-
řuje ve své knize Cestou necestou.

Vítězslav Vejražka (1915–1965) nar. v Bousově
Divadelní herec, ředitel ND v Praze. Jeho vztah k rodnému městu 
byl chladný, odmítl i čestné občanství. Jeho otec byl zakladatelem 
KSČ v Dolním Bousově a matka hrála v ochotnickém divadle.

Otmar Homolka (1925)
Prožil mládí v Dolním Bousově a jeho výtvarné začátky pochází 
již ze studií na mladoboleslavské reálce. Doktor filozofie a teorie 
výtvarné výchovy.

Sylva Daníčková (1935)
Prožila své mládí v Dolním Bousově u svého děda Dr. Františka 
Vaňka, čestného občana města, iniciátora všech místních kul-
turních akcí. Po absolvování francouzského gymnázia studovala 
historii na KU v Praze, vynikla jako herečka a konferenciérka 
v EXPO 58, v Laterně magice. Pracuje jako redaktorka v odbor-
ných časopisech a v současné době vystupovala se studenty Ob-
čanského fóra.

Dita Říhová

Povodně v povodí Klenice IV.
Kromě péče o rybníky – ponecháme-li 

stranou starosti mlynářů o jejich náhony 
– se musíme zmínit ještě o jedné důleži-
té stránce související s povodněmi, a tou 
je péče o okolní pozemky kolem Klenice 
a jejích drobných přítoků. Šlo velmi často 
o zanedbané luční porosty, vlhké a pro-
máčené, které napomáhaly při povodních 
vodnímu živlu rychle se rozlít do okolí.

Je samozřejmé, že již vrchnostenští 
vodohospodáři se snažili tuto situaci ře-
šit na šlechtických panstvích stejně jako 
majitelé městských i církevních pozemků. 
Kopaly se různé příkopy a strouhy, stavě-
ly se hráze, ale velkým povodním to ne-
zabránilo. A tak s moderní dobou – hlav-
ně od druhé poloviny 19. století – přišly 
na řadu meliorace. Propagovaly je jednot-
livci i hospodářské časopisy, propagátoři 
operovali zvláště poukazem na finanční 
zisk ze zúrodněných ploch.

Tak tomu bylo i v našem okolí. Ne-
šlo to ovšem zprvu rychle zvláště proto, 
že hlavní slovo měly samosprávy obcí 
a okresů. Ty musely přesvědčit občany, 
především majitele území kolem břehů 
Klenice, že meliorace jsou velmi užiteč-
né. Někde se to dařilo lépe (vzniklo třeba 
Vodní družstvo pro úpravu luk u Oseka), 
jinde hůř. Potíž byla i v tom, že povodí 
Klenice leželo ve dvou samosprávných 
okresech (Sobotka a Mladá Boleslav) a že 
v příslušném okrese byly i obce, jejichž 
katastr patřil do jiného povodí a přísluš-
né toky směřovaly jinam (např. na So-
botecku Žehrovka (Buňka) v katastru 
Zámostí a Mladějova na Turnovsko, pří-
toky Mrliny z Markvarticka na Libáňsko 
a do Cidliny).

Projekt meliorací povodí Klenice měl 
ovšem jedno velké štěstí: jeho užitečnost 
rychle pochopil mladý sobotecký poslanec 
a člen Zemědělské rady Jindřich Gustav 
Maštálka. Ten se stal roku 1900 předsedou 
Vodního družstva pro regulaci Klenice 
a přítoků. Dovedl opatřit díky svým kone-
xím mezi poslanci v Říšské radě i na Zem-
ském sněmu příslib financování projektu. 
Zajistil i technické řešení (technická kan-
celář Köhler-Raynal v Praze) a vypraco-
vání potřebné dokumentace. Sobotecko 
několikrát navštívil vrchní inženýr Země-
dělské rady Staněk. Možná nejsložitější 
pro Maštálku bylo přesvědčit některé míst-
ní občany. Kolik jednání a schůzí musel 
absolvovat, často v doprovodu odborných 
pracovníků. Vždyť i Mladoboleslavští chtě-
li zprvu zajistit peníze na meliorace jen pro 
území dolního toku Klenice – od hranic 
jejich okresu u Židněvsi k soutoku s Jize-
rou! Jednání, zvláště finančních, bylo ještě 
mnoho a táhlo se řadu let.

Je nutno skutečně obdivovat J. G. 
Maštálku, co všechno dokázal pro náš kraj 
udělat. Vždyť třeba v souvislosti s regulací 
Klenice a jejích přítoků se prováděly po-
stupně v celé trase meliorace – zároveň 
probíhalo jednání a výstavba železniční 
trati Mladá Boleslav – Stará Paka – a aby 
toho nebylo málo, vypukla 1. světová válka 
a s ní starosti o chod jeho vlastních podni-
ků v Dolním Bousově. Atd., atd. A melio-
race pokračovaly ještě po jeho smrti.

Takže v souvislosti s železnicí a cuk-
rovarem bychom neměli zapomínat ani 
na jeho možno říci rozhodující podíl na re-
gulaci Klenice a jejích přítoků a na melio-
race a s tím spjaté zúrodnění několika set 
hektarů zemědělské půdy. Jen ty občasné 
záplavy plně nevyřešil.

Poznali jsme tedy rybniční hospo-
dářství na Bousovsku, víme to základní 
o regulaci Klenice a melioracích v jejím 
povodí – a můžeme zjišťovat, co dělaly po-
vodně v 19. století.

Pokračování příště

Karol Bílek

Jindřich Maštálka 1897

 ROZTOČÍME TO SPOLU!
BUŠKOVSKÝ MLÝN

v pátek 28. 10. 2022 od 13 h.
Roztočení mlýnského kola po 80 letech
Tradiční pečení chleba v kamenné peci

Návštěva původní mlýnice
Občerstvení a také program pro děti

Patron mlýnského kola, 
PEPA DVOŘÁK
Těším se na Vás!
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Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Romány:
 Temná komora (S. Faludi) Susan se 

dozvídá, že její otec podstoupil ope-
rativní změnu pohlaví. Steven, nyní 
Stefánie, začal svůj život jako židovský 
uprchlík před holokaustem v Maďar-
sku, a tam se nyní ve stáří vrací. Susan 
míří do Budapešti také.
 Co když žádné zítra nebude (D. Čecho-

vá) Psychologický román české autor-
ky. Slíbily si, že jejich přátelství přetrvá 
až do smrti. Nečekaly, že se to stane 
tak brzy.
 Příběh Arthura Truluva (E. Berg) Ro-

mán o lidech, kteří po ztrátě hledají ces-
tu z osamělosti. Vdovec Artur se sezná-
mí s problémovou dívkou Maddy, která 
se snaží vyhnout škole a raději tráví čas 
na hřbitově. Zrodí se přátelství, které 
oběma pomůže vystoupit z izolace. 
 Bublinky štěstí (H. Fripp) Životní pří-

běh ženy, která jako první vynalezla ne-
zkalené šumivé víno neboli šampaňské. 

Krimi:
 Červený drak (T. Harris) Příběh ma-

sového psychopatického vraha, jehož 
inspirací je obraz W. Blakea. Thriller 
rozkrývá nejen psychologii vraždícího 
psychopata, ale také problémy nelehké-
ho a traumatizujícího povolání policej-
ního vyšetřovatele.
 Vesnice (K. TRpková) V polích u obce 

Lipová jsou objeveny lidské ostatky. 
Zřejmě patří jednomu z pohřešovaných 
dětí. Je možné, že se pachatel ukrývá 
mezi zdejšími obyvateli? A existuje na-
děje, že jsou zbylé dvě děti ještě naživu?
 Jako veš v kožichu (M. Rejfová) Další 

z řady humorných detektivních příběhů 
energické učitelky Josefíny Divíškové. 
 Nepříliš šťastná rodina (S. Lapena) Bo-

hatí rodiče byli zabiti a po nich zůstaly 
tři děti, které čeká závratné dědictví. 
Dokonalý motiv pro vraždu. Byl ale 
vrahem opravdu někdo z nich?

Naučná literatura:
 Nejkrásnější turistické železnice Ameri-

ky (M. Žáková)
 151 dní Pacifickou hřebenovkou (L. 

Kutrová)
 Příběhy písní, 1919–1960 (J. Vlček)
 Švýcarsko – život v objetí hor (M. Žáková)

Prázdninové čtení s nečtenáři
K pravidelným letním akcím v knihov-

ně patří čtení pro nejmenší. V červenci 
i v srpnu jsme se toulali po lese prostřed-
nictvím knihy Rok v lese a hledali zvířát-
ka, která bychom v těchto měsících mohli 
v lese potkat. Na některé z nich bychom se 
měli dát pořádný pozor, třeba na medvě-
da. Některá zvířátka bychom naopak moh-
li snadno přehlédnout, třeba veverku scho-
vanou na stromě, mravence v jehličí. Děti 
však žádné zvířátko nepřehlédly, našly 
všechny zvířecí hrdiny, v červenci veverku 
a jejího kamaráda mravence, v srpnu pro 
změnu medvěda.

O veverce jsme si v červenci přečetli 
nestárnoucí příběh od Daisy Mrázkové – 
Slon a mravenec, dokonce jsme si na jed-
notlivá zvířátka podle příběhu i zahráli, 
na chvíli jsme se stali slonem, mravencem 
a veverkou. 

Srpnové medvědí příběhy byly rovnou 
dva, první z knihy Medvědí příběhy a dru-
hý z Velkého dobrodružství medvěda Ne-
dvěda a medvídka Mišky. Na závěr čtení 
si pak každý z nás vybarvil masku podle 
medvědů, které jsme při čtení objevili. Ně-
kdo se stal mývalem, někdo malým med-
vídkem Miškou, někdo velkým medvědem 
Nedvědem a někdo obrovským a vyhlado-
vělým medvědem.

Čtení s nečtenáři od září do června pro-
bíhá v knihovně v dopoledních hodinách 
pro všechny děti z mateřské školy. Na přá-
ní rodičů jsme se rozhodli jednou měsíč-
ně pořádat i odpolední setkání pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče. První 
setkání proběhne v pondělí 3. října 2022 
od 16 hodin v rámci celostátní akce Říjen 
– týden knihoven.

Olga Třísková

Týden knihoven a velká událost
Registrace zdarma – Amnestie dlužníků – Beseda – Koncert – Kino – a konečně VÝTAH!

V týdnu od 3. do 9. října proběhne 
v České republice celostátní akce s názvem 
Týden knihoven. Tradičně se do ní zapo-
juje i Městská knihovna Dolní Bousov. 
Přichystali jsme jako každoročně široký 
výběr akcí pro všechny věkové kategorie. 
Zaměřili jsme se na různé žánry, na děti 
i na dospělé, a tak doufáme, že jsme se 
trefili i do vašeho vkusu. Jak je zvykem, 
po celý týden nabízíme pro nové čtenáře 
registraci na následující rok zdarma. Kaž-
doročně dáváme šanci i hříšníkům, kterým 
budou (pokud knihy přijdou vrátit v tomto 
týdnu) odpuštěny všechny upomínky. 

Každým rokem vám v tomto čase na-
bízíme novinky v zařízení knihovny nebo 
nové služby. Za dvanáct let jsme vám s ko-
legyní postupně začaly vařit ke knihám 
kávu, usadily vás do pohodlných křesel 
a ušáku, vašim dětem sestavily k vypůjče-
ní tematické kufříky plné zábavy, pro ce-
lou rodinu zakoupily elektronické čtečky 
knih a společenské hry, seniorům začaly 
donášet knihy až do domu a cestujícím 
vlakem pravidelně doplňujeme knihovnič-
ku na nádraží. Doba covidová nás inspiro-
vala zřídit bezkontaktní možnost vracení 
knih prostřednictvím knihoboxu umístě-
ného před knihovnou. Dále s sebou při-
nesla důraz na elektronické služby, a tak 

svým čtenářům nyní nabízíme platbu 
čtenářských poplatků z pohodlí domova 
pouhým načtením QR kódu s předvyplně-
nými platebními údaji.

Nejdůležitější letošní novinkou, na kte-
rou se knihovnice a mnoho čtenářů již 
delší dobu netrpělivě těší, je však nový 
VÝTAH! Vytoužený výtah, který umožní 
pohodlný přístup do knihovny, bude pro 
veřejnost otevřen v úterý 4. října. Provoz 
výtahu zahájí v 17.30 starosta Miroslav Bo-
ček. Přijďte se s námi podělit o naši radost 
a výjimečně i svézt. Jinak je výtah určen 
zejména pro hůře mobilní občany. Ti, co 
se pouze potřebují pomoct se stoupáním 
do příkrých schodů, budou moci do výta-
hu nastupovat z vnitřku budovy, na konci 
chodby hned vedle schodů do knihovny. 
Pro občany s chodítkem nebo na vozíku 
bude výtah bezbariérově přístupný ze za-
hrady knihovny, kam je volný vstup. Pa-
mátkáři bohužel ani přes opakované žádos-
ti neumožnili protáhnout výtah až do pod-
kroví knihovny, kde je přednáškový sál. 

Po slavnostním zahájení provozu výta-
hu 4. října bude program pokračovat pro-
mítnutím dokumentu a BESEDOU o Jose-
fu Broži, básníku Českého ráje. Unikátní 
dokumentární snímek přibližuje básnické 
dílo Josefa Brože (1921–2020) a zachycuje 
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pro časy budoucí vzpomínky přátel a žáků 
váženého učitele ze Lhotic u Mnichova 
Hradiště.

Výběru a nastudování veršů z více než 
60 básnických sbírek Josefa Brože a násled-
né dramatizace se ujal jeho přítel, bývalý 
umělecký šéf mladoboleslavského divadla 
pan Josef Kettner. Zároveň hlasem svým, 
společně s blízkou přítelkyní Josefa Brože 
a zdejší matrikářkou Vilmou Barusovou, 
ředitelkou mnichovohradišťského gymná-
zia Lenkou Sosnovcovou a Tomášem Grin-
dlem, žákem Josefa Brože, v dokumentu 
vybrané verše přednáší. Všichni se zároveň 
podělili i o svou osobní vzpomínku. S tou 
přispěl mimo jiné i starosta města Mnicho-
vo Hradiště Ondřej Lochman, nebo paní 
Alena Pospíšilová, libošovická knihovnice, 
kronikářka a organizátorka poetických po-
řadů Josefa Brože v Českém ráji. Začátek 
besedy je v 18 hodin v podkroví městské 
knihovny, vstup zdarma. 

Týden knihoven bude pokračovat DI-
VADLEM pro děti ve věku od 3 do 6 let. 
Ve středu 5. října od 16.30 přijďte na po-
hádku Jak koťátko zapomnělo mňoukat. 
Máma kočka učí kotě mňoukat, aby si 
mohlo říci o mlíčko. Protože bylo nepozor-
né, hned to zapomnělo. Kotě dostalo hlad 
a jde za hospodyní. Ta mu však nic nedá, 
neboť zapomnělo mňoukat. Plačící hlado-
vé kotě chce poradit od zvířátek, žádné mu 
však nepomohlo. Nakonec kašpárek a děti 
ho naučí mňoukat. S maňásky za dětmi při-
jede Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské.

Ve čtvrtek 6. října od 19 hodin vás ne-
tradičně pozveme do kostela svaté Kate-
řiny na KONCERT s názvem Řeč andělů. 
Královská harfa tónem Kataríny Ševčí-
kové a nádherný soprán a hlas Valentýny 
Mužíkové tvoří spojení, které příjemně po-
hladí Vaší duši, oči i uši. Krásou a reperto-
árem různých žánrů určitě nezklame ani 
náročné posluchače. Vstupné bude 90 Kč.

Na pátek 7. října pro Vás chystáme 
pravidelné KINO v knihovně. Tentokrát 
budeme v podkrovním sále na plátno 
promítat zfilmovaný úspěšný román Tady 
byla Britt-Marie. Britt-Marii je šedesát 
tři let. Po čtyřiceti letech její manželství 
skončilo, stejně jako její dlouholetá role 
ženy v domácnosti. Rodina jí popisuje 
jako otravnou, pasivně agresivní tetu. 
Její nová, zároveň jediná dostupná práce 
v malém městě Borg, bude docela nároč-
ná. Městečko Borg nemá žádnou hrdost, 
snad kromě mladého fotbalového týmu... 
A novou prací Britt-Marie bude trénovat 
je. Toto je začátek nové cesty, plné nejen 
bojů a výzev, ale také lásky. Snímek je 
natočený na motivy oblíbené knihy Fre-
derika Backmana. Začínáme v 19 hodin, 
vstupné 60 Kč.

Nashledanou s Vámi v knihovně nejen 
tento TÝDEN se těší

Dita Říhová a Olga Třísková

Z kvarteta českých slavíků schází jediný
Hráli jste karetní hru Kvarteta? Měl 

jsem v oblibě verzi s motýly a texty aktérů 
cílových čtveřic znal dokonale. Kdyby byli 
dnes ptačí zpěváci na kartách, přimlouval 
bych se za slavíky. Jsou u nás čtyři, a jak 
vypadají, si můžete přečíst na tabuli v Sla-
vičím háji na Zahrádkách, třeba při cestě 
po naučné stezce ke Zvolínku. Kdo tudy 
šel, když kvetly mirabelky a chýlilo se k ve-
čeru, mohl uslyšet od vrby košatý ptačí 
zpěv, plný napodobenin hlasů okolí, kte-
rý zazníval i po setmění. Přibyl nám totiž 
na soupisku letos nový druh a ne obyčejný. 
V rákosovém lemu potoka před můstkem 
v lukách se usadil k hnízdění slavík mod-
ráček středoevropský. Je tak třetím zpěv-
níkem, který se za jarních večerů nezaví-
rá před přicházející tmou. Slavík obecný, 
modráček středoevropský a cvrčilka zele-
ná – to jsou oni zpěváci. 

Zpátky však ke kvartetu slavíků. Pro-
tože v čase migrace lze v prostředí za-
stihnout i slavíka tmavého, zbývá už je-
nom slavík modráček tundrový, aby byli 
na bousovském seznamu všichni. Toho 
však neuvidíme, v počtu několika jedin-
ců živoří v Krkonoších kolem pramenů 
Labe. Májovou cestou k Úpské rašelině, 
nebo na Pančavské louce, budete-li mít 
štěstí, v kosodřevině jej uvidíte, jak vzlétá 
a prozpěvuje. Právě tak vzlétá v Slavičím 

háji jeho příbuzný se zpěvem mírně jiným, 
oba však platí za výborné imitátory. Ten 
náš odlétá Středomořím k Africe, ne tedy 
příliš daleko. Ten horský ovšem letí až 
do Indie. Je jedním z několika druhů na-
šich pěvců, kteří východní kurz drží. Rá-
kosním modráčkům hnízdění letos vyšlo, 
a tak se třeba na jaře koncerty rozpočetní. 
Na Zvolínku už takový zpívá pár let. 

Zdálo by se, jak příroda a její tajemství 
jsou ve společnosti při okraji, ale v Bouso-
vě se lidé zajímají a zastavují cestou oko-
lo. Překvapeni ze slavičích osudů, které 
si tady na stránkách zpravodaje přečetli. 
A protože kroužkování je záležitostí dy-
namickou – slovy klasika – furt se něco 
děje! Dovolím si tedy rozložit k zájemcům 
další výsledek z výzkumu, aby, až půjdou 
cestou, klidně třeba v zimě, odhlédli přes 
Chloumecký hřbet do dálky a postup očí 
kontrolovali na displeji telefonu. Zadejte 
pro vyhledávač Všerubský průsmyk a věz-
te, že právě tam byl jiným kroužkovatelem 
kontrolován odečtem kroužku mladý sla-
vík, který jako jeden z několika v konci 
první srpnové dekády prolétal v noci Sla-
vičím hájem. A jak zaznamenáno, není 
to pro naše výsledky z jižní oblasti země 
zástih jediný, před dvěma lety o několik 
kilometrů blíž byl tím samým člověkem 
odchycen jiný, u nás kroužkovaný. A pro-

tože máme i třetí stopu od Spáleného Po-
říčí, cesta k jihozápadu Evropy podél Alp 
je zdokumentována. Třeba hned dodat, 
že mluvíme o slavících mladých, na první 
cestě do Afriky, staří a zkušení – možná 
i jejich rodiče v řadě případů cestují doce-
la jinak. Na všechny čeká přeletět moře, 
které mláďata nikdy neviděla a na řešení 
jsou potmě sama. Překonat poušť, která se 
s nikým nemaže a ptáci své noční etapy 
s dosud denními odpočinky musí přemě-
nit v přelet non-stop, dokud neuvidí Sahel. 
Jednoduché to není. A nemají vyhráno ani 
tam, přesně jak opsáno v knížce Slavík 
z dubového lesa. 

Je možná nespravedlivé, psát tady stále 
jen o slavících a lidem na opačné straně 
města neříci aspoň pár vět o vlaštovkách. 
Mohu to napravit, i když odborníkem nej-
sem. Je působivé vidět vztah lidí k těmto 
sezónním návštěvníkům. Opečovávají jim 
hnízda po kůlnách i po garážích a zjara 
brzy koukají k obloze. Jestli se vrátí. A vra-
cí se, protože kroužky to prozrazují. Když 
to jde a čas je prohřátý, vyvedou dvakrát 
za sezónu a i pozdní mláďata stačí odletět. 
Teď jsou hliněná hnízda prázdná a vlaš-
tovky? Možná už někde nad Afrikou. Čas 
přejde a ony přiletí, vždycky se některé 
vrátí.

Pavel Kverek



Přírodou Dolnobousovska

www.dolni-bousov.cz Ročník 58 - číslo 5/202217

Hořečky ve Vlčím Poli
Jako každý rok, tak i letos, jsme začali 

s péčí o lokalitu už na jaře. Kovovými hrá-
běmi bylo nutné pohrabat stařinu a lehce 
narušit povrch travnatého porostu. Výsle-
dek by měl vypadat podobně jako využíva-
ná pastvina. Drobounká semínka hořečků 
nahořklých se tímto způsobem lépe vpraví 
do země a mají možnost se v rámci louky 
šířit dál. Semínka jsou veliká jenom asi 
0,5 mm, umístěná v tobolkách. Část se-
men vytváří v půdě semennou banku pro 
klíčení v dalších letech. Klíčení je vázáno 
na symbiotické podhoubí. To vysvětluje, 
proč nejde rostlinky prostě přesadit a pěs-
tovat kdekoli jinde. Než rostlinky vyros-
tou, uplyne dlouhá doba. Někdy semínka 
v půdě čekají deset i více let, než začnou 
růst. V prvním roce nová rostlinka vytvoří 
jen přízemní růžici nenápadných lístků, 
vykvete až v druhém roce. Kvetoucí rost-
liny se od sebe liší velikostí (10–35 cm) 
i počtem kvítků uspořádaných do vícera-
menného vrcholíku. Není výjimkou jeden 
jediný kvítek, bývá jich však nejčastěji 
mezi 8 až 120. Barva je spíše světle fialová, 
než modrá. Květ je velký jen do 2 cm, trub-
kovitého tvaru, s třásnitým ústím. Opyluje 
ho blanokřídlý a dvoukřídlý hmyz. Hořeč-
kům vyhovují suché kamenité travnaté 
svahy a pastviny, lesní osluněné lemy.

Český název je odvozen od vysoké-
ho obsahu hořkých látek v rostlinách. 
Ve Francii se květy hořečků používají v li-
dovém léčitelství při pocitech skleslosti 
a melancholie. 

V ČR je pouze 30 životaschopných loka-
lit, kde hořečky rostou, jedna z nich, jedi-
ná na Mladoboleslavsku, je právě u Vlčího 
Pole. V letech 1999–2005 zde kvetlo 90–
350 rostlin, hlavně v okraji úvozové cesty, 
kolem které byla pole. Pak došlo k vyjmutí 
polí ze zemědělského půdního fondu a byl 
zde založen smrkový porost. Naposledy 
tam byly hořečky zjištěny v roce 2005, pak 
vymizely. V roce 2016 členové ČSOP Kle-
nice potvrdili výskyt několika málo exem-
plářů. Po dohodě s majitelem pozemku byl 
proveden asanační zásah a stanoven plán 
péče o toto výjimečné místo v rámci zá-
chranných programů zvláště chráněných 
druhů v ČR.

Už sedmé léto s radostí počítáme kve-
toucí rostlinky, letos jich bylo cca 200 
kusů. 21. října s dětmi opět louku navští-
víme a provedeme všechny podzimní prá-
ce. Jsme moc rádi, že lokalita prosperuje 
i přes všeobecně nepříznivou situaci v pří-
rodě a krajině. Pavla Bartková

Výsadby stromků do krajiny
Kdo chce přiložit ruku k dílu a udělat 

něco pro zdejší přírodu, je srdečně zván 
na výsadbu aleje třešní při polní cestě 
z Vlčího Pole směrem na Řitonice. Akce 
se uskuteční ve státní svátek 28. 10. 2022 
od 9 hodin. 

Další výsadba, při které vás rádi přivítá-
me, se uskuteční 5. listopadu mezi Řitoni-
cemi a Domousnicemi podél silnice. Sázet 
budeme 25 jabloní, 25 třešní, 25 slivoní 
a 25 jeřábů.

Vysazování ovocných stromů do kraji-
ny má na Bousovsku úspěšnou tradici. Na-
příklad švestková alej vedoucí od Bakovky 
podél trati na Rohatsko láká velkými a vo-
ňavými plody kolemjdoucí už třetí rok. 

Výsadba stromků se na první pohled 
zdá jako snadná věc, ale vůbec to tak není. 
Začíná se vytipováním nejvhodnější loka-

lity, pokračuje žádostí o finanční podporu 
od různých nadací a firem. Do krajiny se 
vysazují hlavně „vysokokmeny“, a to z růz-
ných důvodů. Nejpádnějším požadavkem 
je to, aby pod vzrostlým stromem bez 
problémů projela zemědělská technika. 
Zapěstování sazenic takových stromků 
trvá ve školkách nejméně 2 roky. Stromek 
je nutné zabezpečit třemi kůly a opatřit 
plastovou košilkou a lesnickým pletivem 
proti okusu zvěří. Také zajištění spojova-
cího materiálu a nářadí není v rámci orga-
nizace celé akce zanedbatelnou položkou. 
Použití hydrogelu při výsadbě pomáhá 
s postupným uvolňováním vláhy ke koře-
nům. Přesto je hlavně v prvním roce velmi 
důležitá zálivka. Tříkůlový systém umož-
ňuje bezproblémové umístění závlahového 
vaku, pokud je ho třeba. Letos v dubnu při 
dosadbě v bývalém Hellerově sadu byl po-

užit k sazenici jen jeden kůl (protože akci 
financovala nadace Sázíme stromy, která 
tento způsob preferuje). Pak vznikl pro-
blém se zálivkou: závlahový vak neobjal 
kmínek i s kůlem a nebylo jej proto možné 
použít. 

Nelze opomenout práci zahradníků, 
kteří mají na starost pro dané místo vy-
tvořit výsadbový plán, jenž zahrnuje dru-
hovou skladbu budoucí aleje, vzdálenost 
mezi jednotlivými stromky, specifické 
vlastnosti a potřeby jednotlivých druhů 
včetně následné péče (zálivka, hnojení, 
prořezy, ošetření apod.). Nejtěžší na celé 
věci však bývá získat souhlas vlastníků 
všech dotčených pozemků. Pokud souhlas 
s výsadbou nedá byť jeden jediný vlastník 
z mnoha, není možné výsadbu uskutečnit. 
Na tomto problému ztroskotala mnohá 
plánovaná výsadba v okolí Dolního Bou-
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sova. Složitá jednání bývají s Krajskou 
údržbou silnic a dálnic. Její souhlas je ne-
zbytný při výsadbě plánované kolem silnic 
druhé a třetí třídy. V minulosti byla téměř 
každá taková komunikace vroubená stro-
my. Postupem času však dožívaly a péče 
o ně nebo náhradní výsadba byla pro tuto 
instituci příliš drahá. Mezi silnicí a polem 
bývá příkop, takže je nutné mít souhlas 
od Vodovodů a kanalizací. 

A v neposlední řadě mají své slovo i ze-
mědělci, kteří kvůli dotacím obdělávají 
pole včetně jeho okrajů a stromky prostě 
a jednoduše „zabírají místo“ a obdělávání 
polí komplikují. 

Třešničkou na dortu ohledně orga-
nizace výsadeb je pěkné počasí v den D 

a spousta dobrovolníků, kteří skutečně do-
razí a s úsměvem na rtech pracují, dokud 
není vše hotovo.

Když je ale akce úspěšně dokončená, 
stromky prosperují a rostou, je procházka 
podél nich satisfakcí. Nejen, že stromořa-
dí plní svou estetickou funkci, ale pomáhá 
také krajině hospodařit s vodou. Příjem-
ným bonusem je chutné ovoce. 

Není nad dobrý pocit, který člověk zís-
ká, když zasadí strom. Určitě častěji pak 
jeho kroky směřují k tomu místu. Jen tak 
se podívat, jak se stromku daří. Má-li člo-
věk k něčemu vztah, má potřebu to chrá-
nit, ne ničit. 

Pavla Bartková

Kulturní a společenské akce na Bechově 
a Svobodíně v letech 1982–1990

Už v minulém článku jsem se zmiňova-
la o tom, že v roce 1977 byl na Svobodíně 
po dlouhých devatenácti letech uspořádán 
Dětský den. V této tradici se pokračova-
lo prakticky bez přerušení až donedávna. 
Na děti se nezapomínalo ani na Vánoce, 
v roce 1982 pro ně byla připravena i vánoč-
ní nadílka.

V zápise z roku 1982 je v naší kronice 
krátká zmínka o tom, že se 30. ledna po-
řádal „Požárnický ples“ ZO ČSPO Bechov 
v pohostinství na Rohatsku, který se vše-
stranně vydařil. V předchozích zápisech se 
o hasičském plese kronikáři nezmiňují, ale 
pamatuji se, že jsme na Rohatsko chodili 
tancovat i v letech sedmdesátých. Nicmé-

ně tradice hasičských plesů neustala a ko-
nají se dodnes. Už mnoho let je tento ples, 
jehož součástí je každoročně bohatá tom-
bola, pořádán v pohostinství v Obrubcích.

V následujícím roce byl uspořádám ma-
sopustní průvod, který se vydal ze Svobo-
dína přes celou obec až k posledním cha-
lupám u lesa. Ve stejném roce se rozhodly 
uspořádat maškarní ples také členky Čes-
kého červeného kříže Bechov. Konal se 6. 
března na Rohatsku. V 90. letech se plesy 
pravidelně nekonaly, od roku 1997 byly 
pořádány už v Obrubcích pod názvem Jar-
ní bál. 

Táborák na ukončení prázdnin se stal 
už tradicí, každoročně se zapaloval oheň 

a opékaly se buřty. Postupně byly přidávány 
různé aktivity k pobavení především dětí.

Na podzim se tehdy konával v Dolním 
Bousově na hřišti za sokolovnou turnaj 
„občanských výborů“ v odbíjené. Po ně-
kolik let se účastnili i Bechováci. V roce 
1985 skončili předposlední před Rohat-
skem. V roce 1987 měl Bechov družstva 
dvě, přibylo družstvo chatařů. Ti skončili 
druzí, Bechováci byli čtvrtí.

Na podzim roku 1984 byl z Bechova 
vypraven autobus do Mladé Boleslavi. 
V Domě kultury AZNP se konal koncert 
slovácké kapely Mistříňanka. 

Rok 1985 se stal zlomovým rokem 
ve společenském dění. Byla totiž otevřena 
nová hospoda „Formanka“ a nová prodejna 
potravin. Na stavbě v rámci akce „Z“ se po-
dílelo mnoho občanů z Bechova a Svobodí-
na, dokonce i několik chatařů či chalupářů 
nebo bývalých obyvatel. Ti všichni byli bě-
hem slavnostního otevření oceněni. Kroni-
kář pan Milan Málek do kroniky tehdy na-
psal: Pohádka pro dospělé i školou povinné. 
Bylo nebylo, byla za devatero řekami a deva-
tero horami ve Středočeském kraji, tam, kde 
protéká potok Klenice a kde v dávných časech 
jezdily formanské vozy se zbožím na Prahu, 
vesnice Bechov-Svobodín. … Jsou tam agilní, 
přemýšliví a pilní lidé, kteří již dlouhá léta usi-
lovali o zlepšení zásobování i kulturnosti pro-
dejny smíšeného zboží a i v oblasti pohostin-
ství. V roce 1982 bylo rozhodnuto o výstavbě 
nové prodejny a pohostinství a díky pochopení Slavnostní otevření hospody Pod Formankou, 1985 
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stranických a hospodářských orgánů … se po-
dařil vlastní záměr stavby uskutečnit. … Stav-
bě předcházela demolice staré budovy, zapo-
čalo se 15. dubna 1984, celá stavba trvala 19 
měsíců. … A tak ve slavnostní den sobotu 14. 
prosince 1985 za přítomnosti pozvaných hos-
tů (mezi nimiž byl také host ze Sovětského 
svazu generální tajemník českolslovensko-
-sovětské obchodní komory Anatolij Cho-
mitov) byla prodejna s restaurací slavnostním 
přestřižením pásky s. Rudolfem Vajglem dána 
k potřebám občanů. Oslava pokračovala dále 
uvnitř objektu a poté pohoštěním a taneční 
zábavou, která končila až v neděli za ranního 
kuropění. A když by se probudili formani či 
vozkové, kteří před více jak 80 lety jezdili tady 
se zbožím, podivili by se, že u brodu přes Kle-
nici nestojí stará formanská hospoda s čekají-
cí koňskou přípřeží, ale že tu najdou útulnou 
hospůdku s jídlem i dobrým pivem 11° a 12° 
Klášterem. A tak až přijedou v sezóně ponej-
více boleslavští houbaři, budou pohoštěni již 
v hospodě „Pod Formankou“. Hlavní smysl 
této akce „vše pro lid“ byl tedy naplněn. Za-
zvonil zvonec a pohádky pravdivé je konec!

Ale to jsem předběhla o několik měsí-
ců dopředu. Než k této velké slávě došlo, 
událo se několik věcí. Při oslavách MDŽ 
pionýři s připravenými blahopřáními a balíč-
ky navštívili rodiny a obdarovali místní ženy, 
což bylo ze strany žen velmi dobře kvitová-
no. Čarodějnice se tohoto roku nekonaly 
pro zamítavý postoj chatařské kolonie v Be-
chově. V rámci Mezinárodního dne dětí byl 
13. 7. uskutečněn zájezd pro děti a dospělé 
do Liberce. Tam účastníci navštívili ZOO 
a podívali se na Ještěd. 

Poslední den roku 1985 a prvý den roku 
1986 byly oslavovány v nově vybudované 
restauraci. Stoly byly zadány místenkami, 
hrála hudba a dle vyjádření přítomných se to 
líbilo a končilo se až na Nový rok ráno. 

1986 – V sobotu 22. února odpoledne se 
konal v místním pohostinství pod vedením 
Československého Červeného kříže dětský 
karneval. Za hojné účasti rodičů s dětmi byly 
vyhodnoceny nejlepší dětské masky, děti zpí-
valy a recitovaly a každé z nich si odneslo ma-
lou pozornost v podobě sladkostí. Děti také 
v těch letech vystupovaly na různých člen-
ských schůzích s připraveným programem. 

8. listopadu v hostinci Pod Formankou 
byla slavnostní schůze Československé po-
žární ochrany k 80. výročí založení. … byl 
uspořádán slavnostní oběd, poté byla taneční 
zábava, zúčastnilo se asi 70 občanů. Již se 
také proslýchalo, že v místním pohostinství 
za manžele Dorociakovy z Dolního Bousova 
převezme provoz pohostinství někdo jiný.

1987 – V sobotu 16. května byla uspo-
řádána okrsková soutěž požárního sportu 
na hřišti kopané Sokola Obruby, naši po-
žárníci ZO SPO Bechov se umístili v mužích 
i v ženách na prvém místě a obdrželi diplo-
my. Tato událost se oslavovala v hostinci Pod 
Formankou až do nedělního rána.

26. září byl na Bechově za hojné účasti 
místních občanů uspořádán „posvícenský vo-
lejbalový turnaj“. Startovala celkem tři druž-
stva: Bechov, Svobodín a chataři. Výsledky: 
Bechov – Svobodín 0:2, Bechov – chataři 1:2, 
Svobodín – chataři 0:2. Celkové umístění: 1. 
chataři 2. Svobodín 3. Bechov

Od 27. 12. 1987 převzal po paní Renatě 
Polákové hostinec pan Roman Zavřel z Mla-
dé Boleslavi… Hostinec nebyl v dobré péči, 
neuklízelo se… a tak dostal zmíněný vedoucí 
výpověď a hostinec převzala místní občanka 
paní Hana Paříková. Za pomoci brigádníků 
byl hostinec znovu uklizen, vymalován, zá-
clony vyprány, okna umyta, záchody dány 
do pořádku. 

Už 15. ledna 1988 se zde mohla konat 
veřejná hasičská schůze. 11. února sem při-
jel na besedu automobilový závodník La-
dislav Křeček, který také promítal video. 
Poslechnout si ho přišla spousta nejen 
místních, ale i jeho fanoušci z Rohatska, 
Petkov a Dolního Bousova. Od 1. listopa-
du převzali hospodu dočasně manželé Ja-
rošovi z Horního Bousova a od 5. prosince 
se stal místním hostinským pan Jaroslav 
Mádle, zaměstnanec Státních lesů.

V roce 1989 byla velmi činná organi-
zace ČČK. Na výborové schůzi 17. ledna 
bylo dohodnuto, jakým způsobem bude 
pečováno o staré občany. 27. ledna byla 
uspořádána zahradnická přednáška o ošet-
řování a pěstování ovocných stromů. Kon-
cem dubna byl uspořádán zájezd do divadla 
na představení Lysistrata. 26. srpna se mohli 
zájemci zúčastnit zájezdu na výstavu květin 
Flora Olomouc. Kulturně-společenské akti-
vity byly zakončeny 20. října přednáškou 
a učební hodinou, při níž se účastnice nau-
čily vyrábět kožené šperky. Akce se konala 
v obecním domě na Svobodíně. 

8. května 1990 se ve zdejší hospodě ko-
nala taneční zábava uspořádaná ke Dni 
matek. Přišlo hodně místních i několik 
přespolních hostů, kteří vydrželi až do tře-
tí hodiny ranní. Hospoda měla opět nové-
ho vedoucího, byl jím krátce Václav Šimon 
z Dolního Bousova. 12. května uspořádala 
organizace ČSČK výlet do Kutné Hory 
a na zámek Kačina. V polovině prosince 
se mohli zájemci naučit vyrábět vánoční 
ozdoby a vazby.

Jak je vidět, spousta akcí začínala nebo 
alespoň končila v hospodě. V osmdesátých 
letech se často i v tak malých vesnicích, 
jako je Bechov, konaly různé schůze. K vý-
ročí vzniku republiky, oslavoval se Vítězný 
únor, konaly se politické schůze. Všechny 
měly něco společného: vždy se účastnili 
zástupci MNV či ONV, vždy vystoupily 
děti s „kulturní vložkou“, jak se tehdy říka-
lo, vždy se hojně popíjelo a vždy se mnohé 
„řešilo“ ještě dlouho po skončení schůze. 
A pak už přišla svobodná devadesátá léta.

Ingrid Mendlíková

Turnaj OV ve volejbale, družstvo Bechova a Svobodína, 1986
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Dolnobousovský sportovní klub
Soutěžní ročník 

2022–2023 právě za-
čal. Chtěl bych zde 
uvést několik novinek, 
o kterých bychom 
chtěli naše fanoušky 

informovat. Před začátkem podzimní se-
zóny bylo vybudováno pro naše fanouš-
ky a návštěvníky nové parkoviště na fot-
balovém stadiónu. Dále bylo vylepšeno 
ozvučení pro hlasatele a diváky. Změnili 
jsme také systém tomboly. Zpravodaje již 
nebudou slosovatelné. Slosovatelné budou 
tombolenky, které si můžete zakoupit vždy 
u vstupu na stadión. K Likérce Bousov, 
která nám dodává ceny do tomboly na kaž-
dý domácí zápas již několik let, se od nové 
sezóny přidává pivovar Klášter. 

V neposlední řadě chceme přispět 
ke zlepšení s nakládání s odpady, které 
nám vznikají po každém zápase. Spor-
tovní klub nechal vyrobit vratné kelímky 
na pivo, které nahradí klasické plastové. 
Vratná záloha byla stanovena na 50,- Kč. 
Tímto bychom chtěli eliminovat neúměr-
né množství plastových odpadů v našem 
areálu. Doufám, že všichni pochopíte ten-
to krok ke zlepšení s nakládání s odpady. 
Poslední novinkou bude natáčení domá-
cích zápasů A-mužstva a popř. dalších 
mužstev na video dle potřeb a požadavků 
trenérů.

A-mužstvo bude hrát I. A třídu skupinu 
B. Trenérem zůstává Luděk Holub. V no-
vém ročníku bude mít áčko celkem devět 
nových soupeřů. Změny v kádru budou asi 
minimální. Mužstvo posílil David Boško 

z Bakova nad Jizerou a z pracovní stáže 
se vrací z VW Michal Horák. Na poslední 
chvíli před prvním mistrovským utkáním 
v Poděbradech přestoupil zpět do klubu 
Michal Pažout z Brandýsa nad Labem. 
Naopak velkou ztrátou pro mužstvo je 
ukončení hráčské kariéry dlouholetého 
kapitána Petra Vynikala. Tímto sportovní 
klub Petrovi děkuje za jeho dlouhodobé 
služby jak na poli hráčském, tak i na poli 
trenérském, a přeje mu hodně štěstí. 

B-mužstvo po sestupu z Okresního pře-
boru bude hrát III. třídu pod vedením tre-
néra Michala Bažanta. Už od jarní části 
soutěže se všichni společně snaží mužstvo 
přebudovat a zejména omladit, což se 
celkem daří. K fotbalu se vrátilo několik 
mladíků, kteří v minulosti z různých důvo-
dů s fotbalem skončili. Kádr je nyní dost 
široký a bude doplňován nadějnými doros-
tenci. Pokud bude takový přístup, jako byl 
v přípravě na novou sezónu, mohlo by béč-
ko hrát v horní polovině tabulky.

Dorost bude pokračovat v I. A třídě 
Středočeského kraje. Mužstvo pod vede-
ním Jirky Kosiny a Víti Svobody trénovalo 
celou přípravu společně s dospělými. Kádr 
se lehce pozměnil. Do dospělých přešlo 
pět hráčů, které nahradili příchozí z ka-
tegorie U15. Po letech trápení na chvostu 
tabulky by se měl dorost pohybovat v klid-
ných vodách tabulky.

Největší změna se udála v kategorii U15 
– starší žáci, kteří vyhráli Okresní přebor 
a postoupili poprvé v historii sportovního 
klubu do krajské I. A. třídy. Soutěž budou 
hrát společně s kategorií U13. Novinkou 

taktéž bude spojení v této kategorií se So-
kolem Kněžmost ve formátu sdružené muž-
stvo. Sportovní klub vyhověl žádosti Sokola 
Kněžmost a domluvil se na podmínkách 
pro letošní sezónu. Mužstvo bude hrát pod 
názvem DBSK/Sokol Kněžmost. Většinu 
domácích utkání sehraje mužstvo na do-
mácím trávníku, některá vybraná utkání se 
sehrají na hřišti Sokola Kněžmost. Soutěž 
začala o víkendu 21.–22. 8. 2022. Prvním 
soupeřem bylo mužstvo SK Zeleneč. 

Ostatní mužstva mládeže zahájili své 
soutěže o víkendu 3.–4. 9. Sportovní klub 
přihlásil do soutěží Okresního fotbalové-
ho svazu celkem čtyři mužstva mládeže 
U7, U9, U11, U13 „B“. 

Všechna mužstva se připravovala v do-
mácích podmínkách v areálu fotbalového 
stadiónu. Sportovní klub zorganizoval 2. 
ročník příměstského fotbalového kempu 
pro hráče a hráčky DBSK ročníku 2008–
2015. Kemp se konal na fotbalovém stadi-
ónu v termínu 22.–28. srpna. Do kempu se 
nám přihlásilo více jak 40 dětí, kterým se 
věnovali trenéři mládeže. Děti se mohly tě-
šit na kvalitní tréninkové jednotky vedené 
trenéry mládeže, které byly 2x denně se za-
měřením na jednotlivé herní dovednosti. 
Mezi tréninky byl vždy připraven dopro-
vodný zábavný program. Strava a pitný re-
žim byl také zajištěn. Každý účastník ob-
držel originální dres s vlastním jménem. 
Kemp zpestřili hráči FK Mladá Boleslav, 
kteří uspořádali autogramiádu pro naše 
nejmenší.

Miroslav Boček
sekretář klubu

Fotbalový stadión DBSK má parkoviště s novým povrchem – srpen 2022
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Poděkování 
Děkuji městskému úřadu za pěkné blahopřání a dárek k mému ži-
votnímu jubileu.                                                      Květa Mrázková

Děkuji MěÚ za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám. 
 Jan Bartoň

Děkuji panu starostovi Bočkovi za přání k narozeninám.  
Janoušek J.

Děkuji městskému výboru, hasičskému sboru Vlčí Pole, přátelům 
a moji rodině za milé blahopřání k mým narozeninám.  

Milada Karešová

Za milá blahopřání a dárky k našim narozeninám děkujeme měst-
skému úřadu. Moc si toho vážíme.               Míla a Mirek Vackovi

Kulturní t ipy
3. 10. – 8. 10. TÝDEN knihoven:

3. 10. Čteme s nečtenáři, 16.00
4. 10. Slavnostní otevření VÝTAHU, 17.30
4. 10. Pocta básníku Josefu Brožovi, 18.00
5. 10. Podzimní divadlo pro děti, 16.30
6. 10. Harfový koncert, 19.00, kostel sv. Kateřiny, harfa 
a sólový zpěv  
7. 10. Kino v knihovně, 19.00, film Tady byla Britt-Marie

8. 10. Zájezd do Strašnického divadla, 17.00 odjezd, 
představení Prachy jako by z nebe padaly
15. 10. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 mimořádně 
otevřeno pro veřejnost
25. 10. Odhalení pamětní desky Otylii Sklenářové, 17.00, 
parkoviště v Palackého ulici
25. 10. Oslava 160 let sboru Stojmír, 18.00, radnice DB
28. 10. Sázejte stromy, 9.00, polní cesta Vlčí Pole-Řitonice, 
přijďte si zasadit strom
4. 11. Kino v knihovně, 19.00, knihovna
5. 11. Sázejte stromy, 9.00, podél silnice Řitonice-
Domousnice, přijďte si zasadit strom
19. 11. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 mimořádně 
otevřeno pro veřejnost
26. 11. Výročí 130 let školy na Bechově, 18.00, škola Bechov
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu, 17.00, nám. TGM
25. 11.–21. 12. Prodejní výstava Radosti a dárky, galerie 
Na faře
30. 11. – 1. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna

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

a na plakátovacích plochách.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Do-
minant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana 
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16 – 20 týdnů, cena 
220 – 269 Kč/ks. 

Prodej: 8. 10. a 5. 11. 2022 v Dolním Bousově u vlakového 
nádraží – 15.00 hodin.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Informace: 

Po – Pá  9.00 – 16.00 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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

nabízí: 
společnost VANHILL s.r.o.  
Horní Bousov 43       e-mail: info@vanhill.cz
tel.: 721 236 158   www.vanhill.cz
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Letošní příměstský tábor měl téma Tajemní indiáni

Ukončení prázdnin na Bechově a SvobodíněBechovské ženy během závodu HODGEPODGE

Ve třídách předškoláků je výchovně vzdělávací činnost zaměřená na přípravu ke školní docházce


