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Děti z MŠ (zde třída Berušek) se před zimou vydaly uspávat broučky.

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou jednou z mála příleži-
tostí k malému pozastavení v dnešní 
uspěchané době, kdy se snažíme ale-
spoň na malou chvíli zavzpomínat si 
na krásné chvíle prožité v uplynulém 
roce a v mnohých z nás se probouzí 
ty nejkrásnější pocity, se kterými se 
chceme podělit se svými nejbližšími 
a drahými. Vánoční čas vyvolává 
i vzpomínky na naše blízké, kteří 
jsou někde daleko, nebo si v tichosti 
připomínáme ty, kteří již bohužel ne-
jsou mezi námi.

Vánoce jsou především příležitostí 
znovu si uvědomit, jak se navzájem 
potřebujeme, že lidské dobro je tou 
největší hodnotou života.

Jménem zaměstnanců Městského 
úřadu, zastupitelů města a jménem 
svým vám přeji klidné svátky, poho-
du, pevné zdraví a štěstí v roce 2023.  

Kalendářní rok 2022 se blíží po-
malu ke svému konci. Můžete a mů-
žeme lehce bilancovat a hodnotit. 
Po dvou letech různých zákazů, pří-
kazů a omezení jsme mohli konečně 
společensky žít, setkávat se a pořá-
dat kulturní akce, které si město na-
plánovalo. Bohužel i v tomto roce se 
staly události, které budou mít dlou-
hodobý vliv na naši společnost. Je to 
zejména válečný konflikt na Ukraji-
ně a s ním spojená energetická krize, 
inflace, ceny pohonných hmot, ná-
klady na bydlení atd. Nezbývá nám, 
než se se současnou situací popasovat 
a hledět do budoucna a ne se otáčet 
za minulostí. 

/pokračování na straně 3/

Vzpomínky na Dolní Bousov
Ačkoli byla válka, v Evropě i jinde 

ve světě se na frontách odehrávaly kruté 
boje, život se ani tady, na prahu Českého 
ráje nezastavil, a městečko dýchalo svými 
všedními dny napohled klidně, když jsme 
se tam s maminkou a se sestrou Mahule-
nou přestěhovaly z Prahy.

Bousov se nám stal brzy domovem, 
kde jsme začaly chodit do školy, učily se 
hrát na klavír u Mařenky Linkové, sbíraly 
s ostatním i dětmi léčivé rostliny na Rach-
valech, a slavili neděli s celou rodinou vý-
letem na hrad Kost. Rájem nám byly louky 
s výhledem na Humprecht a meze na strá-
ních za kolonií, opuštěné splavy u továrny, 
v létě koupaliště se skákadlem, na podzim 
hřiště, kde pravidelně rozbíjel svůj stan 
krajem putující cirkus, pole za kostelem 
s pálením suché nati a pečením brambor 
v ohníčku. Zimy byly v těch letech kruté, 

a tak sáňkování v závějích a stavění ledo-
vých hradů na zamrzlém Pískováku kon-
čívalo v promáčených botách a s hořícími 
tvářemi.   

Navzdory zprávám z bojišť, které plnily 
svět dospělých, jsme skotačily a radovaly 
se, ale změnu, která válkou nastala, jsme 
dobře vnímaly. Tu všudypřítomnou ostra-
žitost a přítomnost nebezpečí, které varu-
je: Pozor! Co se říká doma, to se venku 
neříká! Nesmí… Těch „Nesmí“ bylo hod-
ně, a tak vznikal svět dobrých lidí a svět 
zla, který tu byl také, zacloněn dětskými 
hrami, touhou po radosti, sny o dálkách, 
úkoly do školy. Ty jsme většinou psaly 
a také mnoho času trávily na radnici, kde 
měl byt i ordinaci náš dědeček František 
Vaněk.

Sylva Daníčková

/pokračování na straně 8/
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Řeč andělů 6. 10. 2022 Katarína Ševčíková – harfa, Valentýna 
Mužíčková – soprán. Foto: R. Stránský

Oslava 160. let výročí založení pěveckého sboru Stojmír. 
Foto: Z. Plešinger

Starosta M. Boček klade květiny k pomníku O. Sklenářové-Malé.
Foto: Z. Plešinger

Obnovený rybník Strakáč na Bechově. Foto V. Šolc

Obnovená studánka Žbelíček. Foto: P. Kverek

Slavnostní spuštění výtahu v budově knihovny 4. 10. 2022.
Foto: R. Stránský
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Slovo st arost y
/dokončení ze strany 1/

Nastává čas adventu, čas vánoční. 
I v našem městě si můžeme tyto svátky 
konečně užít naplno bez omezení a záka-
zů. Letošní vánoční strom darovala měs-
tu paní Věra Hošicová z ulice Požárníků. 
Tímto bych chtěl paní Hošicové poděko-
vat. Vánoční strom rozsvítíme v neděli 27. 
11. v 17.00 hodin společně s dětmi mateř-
ské školy a dalšími vystupujícími v rámci 
kulturního programu. O týden později 
v sobotu 3. 12. zavítá do našeho města již 
po 25té Mikuláš se svojí družinou. Pro 
všechny návštěvníky je připraven bohatý 
program, který zahájí v 15.30 hodin sku-
pina Maxíci. Na ni naváže pěvecký sbor 
Stojmír-Bendl. Hlavním hostem bude 
Monika Absolonová. Program zakončíme 
rozdáváním dárků našim nejmenším a tra-
dičním ohňostrojem.  

Jsme na začátku nového volebního ob-
dobí 2022–2026. Chtěl bych poděkovat 
všem občanům, kteří přišli k volbám a dali 
důvěru novému zastupitelstvu pro toto ob-
dobí. Cílem pro další období je pokračovat 
v nastaveném trendu ve zvelebování města 
a místních částí. Určitě nás nečeká jedno-
duché období. Jak já říkám, doba hojnosti 
skončila, buďme rádi za to, co se v minu-
lých obdobích podařilo zrealizovat. Čas 
nám ukáže, jaké budou finanční možnosti 
města. Stěžejním dokumentem pro každý 
rok je rozpočet města a také rozpočtový 
výhled na následující dva roky. Rozpočet 
a rozpočtový výhled bude zastupitelstvo 
města schvalovat na zasedání dne 19. 12. 
2022. Rozpočty budou v následujících 
letech ovlivněny cenami energií na trhu. 
Určitě dojde k výraznému nárůstu cen 
elektřiny a plynu vzhledem k cenám, kte-
ré máme zafixované do konce roku 2023. 
Ale i tak rozvoj města by se neměl zastavit. 
Naopak budeme investovat do infrastruk-
tury, majetku města a údržby.

Plánované projekty
Město má schválený strategický plán 

rozvoje města pro období 2022–2028, je-
hož obsahem je nespočet projektů a vizí, 
kam by se mohlo město do budoucna 
posouvat. Jaké investiční akce jsou na-
plánovány na rok 2023? Cílem jsou dva 
větší projekty a několik menších. Další 
mohou být ovlivněny získáním dotačních 
prostředků, které ale v rozpočtu zahrnuty 
zatím nejsou. Hlavním projektem bude II. 

etapa výstavby nových chodníků v Horním 
Bousově. Chtěli bychom navázat na první 
etapu dokončenou v letošním roce. V rám-
ci druhé etapy budou vybudovány nové 
chodníky podél krajské komunikace směr 
Přepeře po pravé straně až na samý okraj 
obce k občerstvení Kolečko. Součástí pro-
jektu je i modernizace prostoru autobuso-
vé zastávky, která nebyla součástí první 
etapy, nasvícení stávajícího přechodu pro 
chodce a přesun několika sloupů vedení 
CETIN, které vadí v budoucí trase chodní-
ků. Dokončením projektu se zvýší celková 
bezpečnost pro pěší v obci Horní Bousov. 

Druhým větším projektem bude vybu-
dování odpočinkové zóny v areálu v bříz-
kách na Školništi a koupaliště, jejíž sou-
částí bude dlouhodobě plánovaná dráha 
pro in-line bruslení. Město na tento pro-
jekt opakovaně žádalo o dotaci, ale bez 
úspěchu. Pro další období vhodný dotační 
titul vypsaný nebude, proto se vedení měs-
ta rozhodlo projekt zrealizovat z vlastního 
rozpočtu. 

A další plánované projekty? V mateř-
ské škole v ulici Zahradní je naplánována 
druhá etapa rekonstrukce sociálních zaří-
zení, tentokrát pro třídu Berušek. Práce 
jsou naplánovány opět na letní prázdniny. 
V areálu farní zahrady je naplánována de-
molice bývalého objektu hospodářského 
stavení. Objekt bude opatrně rozebrán 
a pískovcový materiál bude zpětně použit 
při budoucí výstavbě venkovního jeviště, 
které bude vybudováno na stejném místě. 
Kamenné jeviště bude sloužit pro potřeby 
IC a knihovny pro pořádání kulturních 
a společenských akcí v letní sezóně. 

Něco málo pro milovníky pěší turis-
tiky. Město zpracovává podklady pro vy-
budování 4. naučné stezky v okolí našeho 
města. Tentokrát cílem je propojit jih měs-
ta s obcí Vlčí Pole a pokračovat přes Sky-
šice a Svobodín zpět do Dolního Bousova. 
Trasa je naplánovaná, nyní se budou řešit 
vztahy s vlastníky pozemků, po kterých 
stezka povede. Měla by být nejdelší, zhru-
ba v délce 14 km. Pokud se podaří vše do-
mluvit, stezka bude zrealizovaná do konce 
příštího roku.

Nyní se přemístíme do našich míst-
ních částí. V obci Bechov ve spolupráci 
s členy SDH je naplánovaná oprava a re-
konstrukce budovy hasičské zbrojnice. Dal-
ším projektem na Bechově bude oprava 
hřbitovní zdi a márnice na místním hřbi-
tově. I na tento projekt město opakovaně 
žádalo o dotaci, ale bez úspěchu. V obci 
Střehom je naplánována oprava mostu přes 
potok Klenice za hrází rybníku Komorník. 
Na podzim letošního roku město zadalo 
zpracování statického posudku, který měl 
ukázat, v jakém stavu most je. V rámci 
rekonstrukce budou vyměněny stávající 
pojízdné pražce za nové, bude částečně 
vyztužena konstrukce mostu a nakonec 
po dohodě s památkáři dostane most nový 
nátěr.

Pokud se podaří vše legislativně zvlád-
nout a vše povolit, naplánovalo město 
do svého rozpočtu realizaci nového zá-
ložního vrtu pro zásobování pitnou vodou 
v blízkosti vodojemu v Horním Bousově. 
Pokud by vše klaplo (kvalita vody, vydat-
nost pramene atd.), následně by se řešilo 
propojení s budovou vodojemu.

Údržba veřejné zeleně
I v následujícím roce se budeme vě-

novat obnově a údržbě veřejné zeleně. Je 
naplánováno dokončení obnovy stromů 
v ulici Akátová a Školní. Proběhne nová 
výsadba v okolí budovy se sociálními byty 
v ulici Tovární. Pokud se dokončí probíha-
jící obnova náhonu na Bechovi, bude i zde 
následovat postupná obnova veřejné zele-
ně. Stejný postup bude i v případě dokon-
čení projektu in-line dráhy, kdy bychom 
chtěli obnovit veřejnou zeleň v břízkách 
a na Školništi. Během roku jsme připra-
vili další projekt na navrácení ovocných 
stromů do naší krajiny. Tentokrát se jedná 
o osázení podél krajské komunikace Dol-
ní Bousov – Vlčí Pole. Na tento projekt se 
pokusíme získat opět dotační prostředky, 
což se nám v posledních letech celkem 
daří. S veřejnou zelení souvisí i zajištění 
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její údržby, zejména zalévání. V příštím 
roce bychom se chtěli více věnovat obnově 
bývalých městských studní, které by slouži-
ly jako zdroj pro zalévání. Studny musíme 
zmapovat, zjistit technický stav a výšku 
vodního sloupce. Poté se rozhodneme, 
které studny se budou obnovovat.

Plánované projekty
S dalším rozvojem města souvisí také 

připravenost projektů, na které bychom 
chtěli v následném období žádat o dota-
ce z různých zdrojů. Některé projektové 
dokumentace máme již zpracované a pod 

stavebním povolením, některé jsou před 
dokončením. Jedná se zejména o tyto pro-
jekty: rekonstrukce a rozšíření sokolovny, 
revitalizace náměstí, nový vodovod v obci 
Ošťovice, výměna hlavního přivaděče pit-
né vody, modernizace místní komunikace 
Na Koutě a v obci Střehom, nové modu-
lové učebny s odborným zaměřením pro 
ZŠ v prostoru za sportovní halou. Nemé-
ně důležitým projektem bude zpracování 
studie a následně projektu na energetické 
úspory v budovách ve vlastnictví měs-
ta. Jedná se zejména o budovy ZŠ, MŠ, 
sportovní haly, čistírny odpadních vod, 

sportovního stadiónu, hasičárny, domu 
s pečovatelskou službou a další. Jaké bu-
deme mít možnosti, nám ukáže zpracova-
ná studie.

Určitě jsem nezmínil vše, cílů a plánů je 
mnoho. Čas ukáže, jak se bude městu da-
řit cíle a vize naplňovat... i třeba s pomocí 
vás spoluobčanů.

Závěrem mi dovolte popřát všem klidné 
svátky vánoční, pevné zdraví a šťastný nový 
rok 2023.

Miroslav Boček
starosta města

Sociální služby pro naše oby vatele
Vážení uživatelé sociálních služeb měs-

ta Dolní Bousov, 

chtěli bychom Vám sdělit, že Spokoje-
ný domov o. p. s. a město Dolní Bousov 
uzavřeli vzájemnou dohodu ve věci další-
ho poskytování sociálních služeb ve městě 
a v jeho okolí. Od 1. 1. 2023 bude sociální 
služby poskytovat Spokojený domov, který 
funguje již od roku 2005.

Spokojený domov by vzhledem k chys-
tané změně poskytovatele provedl do kon-
ce roku 2022 sociální šetření za přítom-
nosti svých sociálních pracovnic. Zmíněné 
pracovnice zájemce navštíví a vysvětlí, co 
Vám organizace Spokojený domov může 
nabídnout, a zároveň budete mít příleži-
tost získat odpovědi na své případné do-

tazy. Cílem této návštěvy je zajistit Vám 
plynulý přechod sociálních služeb k datu 
1. 1. 2023.

V případě, že budete potřebovat naše 
služby v širším rozsahu, než je jen (sou-
časná) dovážka jídla, můžeme společně 
dohodnout během naší návštěvy – sociál-
ního šetření – žádost o zavedení sociální 
služby a pomoci. 

V případě, že se Vaše potřeby pomoci 
změní, není problém se vždy domluvit dle 
Vaší aktuální situace v návaznosti na naše 
aktuální kapacity služeb. Služby je též 
možné zrušit zcela, pokud k jejich čerpání 
již nebudete mít důvod. K ničemu se tudíž 
během sociálního šetření zcela nezavazu-
jete.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejas-
ností neváhejte oslovit pí. Markétu Kudr-
novou na tel. 725 447 312. Upřímně se 
těšíme na naši budoucí spolupráci.

Dům s pečovatelskou službou nadále 
zůstává ve vlastnictví města Dolní Bousov. 
Pro nájemníky se nic nemění. Společnost 
Spokojený domov bude využívat pouze 
prostory určené pro sociální pracovnice 
na základě nájemní smlouvy. Vaření jídel 
zůstává také beze změn nejen pro nájemní-
ky, ale i pro ostatní občany města a okolí. 

Cílem této dohody je podpora širší 
a kvalitní nabídky sociálních služeb pro 
občany města a širokého okolí.

Bc. Kamila Sedláková
Miroslav Boček

Nové zastupitelstvo města Dolní Bousov 2022. Na snímku chybí D. Říhová. Foto: R. Stránský
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Z radnice

Měst ská zeleň
Údržba bousovských trávníků v letoš-

ním roce proběhla se změnami. Zejména 
se podstatně zvýšila plocha, která byla se-
kána mechanizovaně pomocí zahradních 
traktorů. Záměrem bylo, aby na těchto 
místech bylo možné měnit výšku po-
kosu, a tak se předešlo sečení na suchý 
drn. Na některých místech se to sem tam 
„povedlo“. Je to spíše díky nerovnostem 
terénu než nevhodným nastavením výšky 
sečení. Nicméně, další vytipovaná místa 
vhodná k použití mechanizace s pojez-
dem je v plánu upravit tak, aby bylo mož-
né tuto mechanizaci použít v co největ-
ším rozsahu. Ušetří se čas, lidské zdroje 
a trávníky budou vypadat lépe. Ne všude 
to je možné, zvláště svahy a úzké pruhy 
trávníků kolem chodníků se sečou křovi-
nořezy.

Jak je to se zelení Na Školništi (reakce 
na příspěvek v min. čísle)

Teď píši spíše za technické služby: svah 
Na Školništi byl sečen letos pouze 2x a to 
s ohledem na kvetení louky, pás rovinaté 
části louky u Klenice byl také sečen pou-
ze 2x. Tyto části tedy letos i kvetly. Svah 
byl sečen křovinořezy a následně shrabán, 
část u Klenice byla sečena mulčovačem 
z důvodu nezájmu o seno. Místo konání 
„čarodějnic“ bylo letos sečeno celkem 4x. 
Konají se zde společenské akce a je žádou-
cí, aby byl před nimi trávník posekán. 

Plocha Školniště s trávníky kolem 
Domu s pečovatelskou službou byla tedy 
letos rozdělena na 3 skupiny s různým 
stupněm intenzity sečení. Nejčastěji se 
sekalo kolem DPS, kde je nutné udržovat 
nízký trávník kvůli záhonům, aby se ome-
zilo šíření plevelů. Dalo by se zvážit roz-
šíření o menší rovinatou část v břízkách. 
Uvidíme, jak se novinka setká s pochope-
ním veřejnosti.

Našim cílem je v příštích letech v tom-
to trendu pokračovat a vytipovat vhodné 
plochy, které budou udržovány jako luční 
trávníky. Tento trend je žádoucí a byla 
bych ráda i za technické služby, pokud by 
měly podporu u občanů.

„Čarodějnice“ letos hořely třikrát. Po-
prvé záměrně a plánovaně v rámci spole-
čenské akce. Podruhé záměrně ale neplá-
novaně. I přes zákaz a uzavřenou závoru 
bylo klestí naváženo na spáleniště a tak 
technické služby hromadu spálily. Potřetí 

šlo o žhářství. V prvních dvou případech 
bylo pálení řádně nahlášeno na požární 
operační středisko Kladno a byl přítomen 
požární dozor. Podle technických služeb 
byl objem pálené masy srovnatelný s před-
chozími lety. 

Letos z technických důvodů nebylo 
možné použít městský štěpkovač v obdo-
bí, kdy jsme ho potřebovali nejvíc, a tak 
došlo k velkému zpoždění, které se týká 
i neseštěpkovaného klestí ve Vlčím Poli 
a v D. Bousově na Bakovce. Náprava bude 
probíhat v zimním období.

Ke keřům vysazeným na svahu Škol-
niště se můžu jen těžko vyjádřit, protože 
od začátku mého působení už z keřů nic 
nezbylo. Technické služby konstatovaly, že 
nebylo možné provést závlahu – na svahu 
chybí stupně, na kterých by se voda čás-
tečně zastavila a zadržela, navíc půda je 
s navážkou a vysychá rychleji než okolí. 
Ale především keře nebyly nijak označeny, 
aby je zaměstnanci nepokosili i s okolním 
porostem.

Za sebe můžu uvést, že u zbylých strom-
ků na Školništi probíhá povýsadbová péče 
od loňského jara. Zmiňované stromy 
jsem osobně ošetřila výchovným řezem, 
uhynulé stromy jsem odstranila. Stromy, 
které bylo možné znovu zapěstovat, jsem 
zapěstovala na kmen a v příštím roce pro-
vedu řez na zapěstování korunky stromu. 
S technickými službami jsme instalovali 
chrániče proti okusu zvěře a zimnímu 
sluníčku, na které jsou některé druhy dře-
vin citlivé. Loni na podzim jsme stromy 
zamulčovali štěpkou, aby se v letošním 
roce omezil plevel kolem kmínků, lépe se 
držela vláha v sušším období roku a nedo-
cházelo k poškození při dosečení kolem 
stromků. Stromy také od loňska hnojíme 
v potřebném rozsahu.

Obnova zeleně v ulici Příhonské
V této ulici pokračujeme s obnovou ze-

leně od loňského podzimu, kdy jsme zasa-
dili 15 sloupovitých sakur. Letos se zalo-
žily trvalkové záhony místo úzkých pásů 
trávníku. Keře byly odstraněny už v minu-
lém roce. Vysazeny byly především stepní 
rostliny, které jsou vhodné do městského 
prostředí a snesou i sušší období. Součásti 
výsadby jsou i jarní cibuloviny jako kroku-
sy, modřence, puškinie a nízké tulipány, 
tak aby kvetení začínalo na jaře a končilo 

na podzim. V zimním období naši pozor-
nost upoutají především trsy okrasných 
travin. Celé záhony jsou zamulčované 
štěrkem pro omezení plevelů, lepší vsako-
vání vláhy a omezení výparu vláhy v létě. 
Doufám, že Vám všem bude procházka 
Příhonskou ulicí dělat radost a i hmyz si 
přijde na své.

Výsadba vysokokmenných třešní v obci 
Vlčí Pole

Město Dolní Bousov realizovalo vý-
sadbu 32 třešní financovaných z dotační 
výzvy SFŽP Sázíme stromy. Vše proběhlo 
s přispěním dobrovolníků, kteří pomohli 
zasadit a oplotit stromy, především proti 
okusu lesní zvěří. Firma Svoboda připra-
vila jámy pro stromy a městské technické 
služby se postaraly o bezprostřední záliv-
ku stromů po výsadbě.      

Povýsadbová péče na Bousovsku
Uvedený výčet prací se za dobu mého 

působení týká celého Bousovska. Pový-
sadbová péče o stromy na naučných stez-
kách, v obnoveném sadu, v parku, kolem 
dětských hřišť atd. nyní probíhá od jejich 
založení. Pokud některý strom uhynul, tak 
byl nahrazen nebo se k jeho náhradě chys-
táme. Nahrazeny byly letos čtyři stromy 
na naučné stezce ke Zvolínku. Důvodem 
úhynu byl okus kořenů hlodavci. Na ostat-
ních stezkách takový problém není a stro-
mům se daří dobře. Ještě nás čeká dosazení 
šesti stromů a výměna substrátu na místě 
likvidace černé skládky ve Vlčím Poli. 
Stromy na revitalizaci po skládce dostalo 
město darem, nešlo o investici a už vůbec 
ne zmařenou, technické služby prováděly 
závlahu po výsadbě. Pokud dělám reali-
zaci zeleně, tak jsem schopna si koupené 
rostliny, které třeba špatně přezimovaly, 
vyreklamovat a město nepřichází o inves-
tované peníze. Péči o zeleň s technický-
mi službami bereme vážně a snažíme se 
o neustálé zlepšení ku prospěchu občanů 
a naší přírody, které jsme součástí. Proto 
chci poděkovat všem, kteří se nám snaží 
pomáhat, především při realizaci rozsáh-
lých výsadeb.

Zuzana Adamová
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Krátce z Bousovska
Bousovským kostelem zněla Ave Maria. 
Koncert pro harfu a zpěv se uskutečnil 
v rámci Týdne knihoven 6. října. Dolno-
bousovský kostel zaplnila vpodvečer hud-
ba harfistky Kataríny Ševčíkové a nádher-
ný soprán pěvkyně Valentýny Mužíkové. 
Už první skladba, Hallelujah Leonarda 
Cohena, dala tušit, že nás čeká nevšední 
kulturní zážitek. Během vystoupení za-
zněla například Mozartova Ukolébavka, 
Requiem, Panis Angelicus C. A. Franc-
ka, skladby renesanční i barokní, ale také 
sólový zpěv, či lidová píseň Láska bože 
láska. Katarína Ševčíková zahrála i něko-
lik svých skladeb, nádherná byla skladba 
Hra světel, která jako by vznikla právě 
pro uvedení ve zdejším kostele. Součástí 
vystoupení bylo také představení hudeb-
ního nástroje. O hudbě, kromě jiného, 
paní Katarína říká: „Rychlost je pro pocit 
svobody, láska pro naplnění života, hudba 
pro léčbu duše.“ Ano, koncertem jsme byli 
všichni nadšeni. V závěrečné části se maje-
státními prostory nesly tóny Schubertovy 
písně Ave Maria, které proměnily podve-
čer všedního dne ve sváteční.

I. Mendlíková

Kulturní program domova seniorů. Dal-
ším podzimním hostem v jídelně domu 
s pečovatelskou službou v Dolním Bouso-
vě byla 18. října 2022 herečka, loutkohe-
rečka a zpěvačka Eva Hrušková. Narodila 
se v České Skalici v nádherném kraji Ba-
bičina údolí. Následně se rodina přestěho-
vala do Hradce Králové, kde chodila malá 
Eva do hudební školy. Vystudovala lout-
koherectví a DAMU. Loutkoherectví se 
věnovala pod zkušeným vedením Matěje 
Kopeckého (patriarchou českého loutkář-
ství) a na katedře loutkářství ji vyučoval 
mimo jiné i Josef Pehr. V roce 1969 natoči-
la televizní pohádku Popelka, kde ztvárni-
la hlavní roli společně s Jiřím Štědroněm.

Spolu se svým hereckým kolegou a man-
želem Janem Přeučilem, založila vlastní 
loutkové divadlo, se kterým objíždí sály 
po celé republice. Tento odpolední po-
řad jako obvykle moderoval Ota Vaníček 
a o hudební doprovod se postarala Beatri-
ce Albrecht.

R. Stránský

Výtečný koncert. V neděli 6. 11. se konal 
v bousovském kostele koncert dechového 
kvinteta Inspiratio. Soubor tvoří studenti 
pražské konzervatoře, převážně šestého 
ročníku. Koncert uváděla flétnistka Bar-
bora Vodhanelová. Posluchače seznámila 
se skladateli, jejichž skladby přednesli.

Ocenila jsem souhru, frázování a dyna-
mické pojetí všech skladeb, to jak se jed-
notliví interpreti doplňovali. Bylo vidět, že 
se jedná o zkušené muzikanty, které jejich 
společné hraní baví. Mě osobně uchvátila 
hra hobojistky slečny Františky Matouško-
vé. Žádný "štěbetinec", ale příjemný same-
tový tón, stejně jako u flétnistky Barbory 
Vodhanelové. Obdivovala jsem i mladič-
kou slečnu (teprve druhý ročník) Emilii 
Smolákovou, která byla svou hrou na fagot 
rovnocenným partnerem svých starších 
a jistě zkušenějších kolegů. Celkový dojem 
z vystoupení kvinteta byl velice milý, pří-
jemný a po všech stránkách kladný.
Jenom byla škoda, že jsem na koncertě ne-
viděla více dětí ze ZŠ, kde pracuje soubor 
flétniček. Jsem přesvědčená, že by poslech 
dechového kvinteta byl pro ně inspirací 
a motivací ke zdokonalování. Vystoupení 
bylo krásnou ukázkou toho, čeho je možné 
dosáhnout, když se člověk svému nástroji 
intenzivně věnuje. Na muzikantech byla 
vidět radost ze hry, při které potěšili nejen 
sebe, ale především posluchače. V mém 
případě se toto studentům Inspiratia 
v plné míře podařilo a já odcházela s pří-
jemným pocitem a krásným zážitkem.

D. Krouská

Reakce na článek Městská zeleň (Bou-
sovák 5/2022). Vážení spoluobčané Dol-
nobousovska. Dovolte mi prosím, abych 
reagoval na článek ohledně nové výsadby 
v ulici V Končinách, kde paní Zuzana 
Adamová píše: „Doufám, že se na no-
vých záhonech nezopakuje to, co v ulici 
v Končinách, kdy se „ztratily“ již vysaze-
né rostliny, nebo byly v záhonu vyjeté ko-
leje od auta a majitelé pejsků své miláčky 
nechali kálet v čerstvě založených záho-
nech.“ 
To, že se první výsadba „ztratila“, nebylo 
způsobeno odcizením, nýbrž péčí o již 
vysazenou zeleň, kterou nikdo po výsad-
bě nikdy nezalil a tudíž takřka komplet, 
v parných dnech po výsadbě, uschla. 
Kdyby nezapršelo, druhá výsadba by do-
padla stejně. Ano, náklady na výsadbu 
tím vzrostly, ale nikoliv nekalou činností 
občanů, ale následnou nedostačující péčí. 
To, že jsou lidé mírně řečeno nevychovaní, 
jezdí, jak se jim zamane, nechávají exkre-
menty svých mazlíčků nejen v záhonech, 
ale i na chodnících, to už je ale jiný neko-
nečný příběh.

 J. Bechyně

Listopadový kulturní program domova 
seniorů. 14. listopadu 2022 se do jídelny 
DPS v Dolním Bousově, po třech letech, 
vrátil divadelní a filmový herec Karel 
Hábl. Současný člen divadla Radka Brzo-
bohatého. Zavzpomínal na jeho začátky 
po absolvování DAMU, kde ho herectví 
učila Vlasta Fabiánová a jeho spolužačka-
mi byly Iva Janžurová a Marie Drahokou-
pilová.
Druhým hostem byl Etno hudebník Jiří 
Šámal. Již čtrnáctým rokem hraje na novo-
dobý perkusní hudební nástroj hang drum, 
který pochází ze Švýcarska. Hang drum 
je hudební nástroj, který vyniká svým 
magickým zvukem. Každá z jeho částí je 
upravena tak, aby hrála jiným tónem. Při 
bubnování oběma rukama na hang dochá-
zí k úchvatné kombinaci zvuků a tónů. 
Hang drum je vyroben ze dvou kovových, 
jakoby poklic o průměru cca 50 cm, kte-
ré jsou navzájem slepeny nebo svařeny 
do tvaru a podoby připomínající UFO. 
Horní část, která je zároveň hrací částí, 
obvykle obsahuje centrální tón, který je 
zároveň nejhlubším tónem nástroje. Po ob-
vodu nástroje jsou rozmístěny melodické 
tóny v rámci dané stupnice. Na spodní 
straně nástroje je otvor, obvykle umístěn 
uprostřed. Zazpíval a povyprávěl nám, jak 
s tímto nástrojem začínal na chodnících 
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v centru Prahy. Akci jako obvykle připra-
vil Ota Vaníček a o hudební doprovod se 
postarala Bea Albrecht.

R. Stránský

Jak vidí Mikulášskou nadílku v Dolním 
Bousově naše děti? Požádali jsme malé 
děti, aby nám nakreslily, jak vnímají Mi-
kulášskou nadílku, kterou již 25. rokem 
pořádá město Dolní Bousov. A jak to do-
padlo? Dva vybrané obrázky jsme pro Vás 
nechali natisknout na plecháčky, které si 
za 90,- Kč budete moci koupit na Mikuláš-
ské nadílce v sobotu 3. 12. 2022.

J. Nedomová

Pozvání na 8. ročník výstavy betlémů a an-
dělíčků. Po dvouleté odmlce zveme všechny 
obyvatele Dolního Bousova a širokého oko-
lí na 8. ročník výstavy betlémů a andělíčků. 
Výstava se uskuteční ve dnech od 3.–10. pro-
since vždy od 13 do 18 hodin na Městském 
úřadě v Dolním Bosově. V sobotu 3. prosin-
ce bude výstava otevřena od 15 hodin. K vi-
dění bude na 300 kusů betlémů z nejrůzněj-
ších materiálů a 500 kusů andělíčků. Tímto 
jste všichni srdečně zváni a těšit se na Vás 
budou Soňa a Pavel Nechanský.

manželé Nechanští

Koncerty v kostele sv. Štěpána v Řitoni-
cích.
17. prosince v 18 h.: Zapomenutý příběh
26. prosince v 16 h.: Jakub Jan Ryba-Čes-
ká mše vánoční
Snad už první z letošních vánočních kon-
certů vás zavede do klidné atmosféry Vá-
noc. Písně Zdeňka N. Bričkovského spolu 
s nejznámější koledou Narodil se Kristus 
Pán protkané průvodním slovem skládají 
jako střípky dnes již tak trochu zapome-
nutý příběh. „Zapomenutý příběh však vy-
práví nejen o narození Ježíška v Betlémě, 
ale i o tajemném zrození zářivého Světla 
v nás. To Světlo se v nás může rozsvěcet 
každý den – drobnými dobrými skutky, 
láskou k druhému člověku…” řekl při jed-
nom z rozhovorů autor písní Zdeněk N. 
Bričkovský, a také naznačil, že se lidé mo-
hou tímto příběhem inspirovat po celý rok, 
nejen o Vánocích. Věříme, že se přijdete 
setkat nejen se Zapomenutým příběhem, 
že pro vás atmosféra, v němž bude vyprá-
věn, přinese zážitek, radost i příležitosti 
pozdravit se vzájemně. Vždyť témata dob-
ra, lásky k bližnímu, přátelství, ale i roz-
poznání zloby, či nepřátelství jsou s námi 
všudypřítomná. Letos zřejmě poslední 
příležitostí vzájemného setkání bude již 

tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby plánovaná na svátek sv. Štěpána 26. 
prosince v 16 hodin, kde jinde než v koste-
le sv. Štěpána v Řitonicích.

J. Vávrová

Teror v podobě psího štěkotu. Je tomu 
již 14 let, co jsem se z Mladé Boleslavi 
přistěhovala do Dolního Bousova. Na zá-
kladě toho jsem si od místních obyvatel 
vysloužila přezdívku naplavenina, a ta mi 
už zůstala. S manželem jsme na Příhoně 
postavili domeček, abychom si užili klidu 
a pohody venkovského života. Opak je ale 
pravdou. Již několik let jsme denně obtě-
žováni neustálým několikahodinovým ště-
kotem psa, který se dožaduje pozornosti 
v kotci. Ať už jsme doma nebo s rodinou 
na zahradě. Odborné instituce tvrdí, že si-
tuace, kdy je pes permanentně zavřený 24 
hodin denně v kotci, je v pořádku. 
Tak, jako každý jsme rádi, když si může-
me po pracovním týdnu o víkendu od-
počinout, ale ani to nám není dopřáno. 
O víkendu jsme pravidelně nuceni vstá-
vat v brzkých ranních hodinách, protože 
pes už od brzkého rána štěká. Věřím, že 
nejsme jediní, kdo se s tímto problémem 
setkává, proto bych chtěla apelovat na ma-
jitele pejsků, aby se chovali ohleduplně 
a zodpovědně ke svému okolí. Svým ade-
kvátním chováním tak posílíte mezi sou-
sedské vztahy. 
Pokud si pořídíte psa, zajistěte mu úspěšný 
vývin duševního a tělesného zdraví. Berte 
ho jako člena rodiny, a ne jako zdroj finanč-
ního výdělku. Pokud nemáte potřebné zku-
šenosti s chovem, raději si psa nepořizujte. 
Sama jsem milovníkem a ochráncem všech 
zvířat, bez výjimek, sponzorem několika 
útulků a v týdnu chodím krmit divoké koč-
ky na hřbitov v Mladé Boleslavi.

J. Hlaváčková

Předsevzetí do roku 2023? Trénovat pa-
měť! Zapomínáte nákupní seznam? Ne-
pamatujete si telefonní číslo svého lékaře? 
Tápete ve jménech Vašich vnoučat? Máte 
strach, že to zítra bude s pamětí zase o kus 
horší? Pokud jste alespoň na jednu z před-
chozích otázek odpověděli kladně, pojď-
me to společně změnit. 
Od ledna příštího roku otevíráme kurz tré-
nování paměti v Městské knihovně v Dol-
ním Bousově. Čeká nás pět setkání, a Vy 
sami můžete být tvůrci témat pro jednot-
livé lekce, protože kurz bude přímo uzpů-
soben potřebám jeho účastníků. Zaměří-
me se mimo jiné na problematické oblasti 

zapamatování si – tedy, co si potřebujeme 
pamatovat každý den bez ohledu na to, 
zda jsme doma, nebo zda chodíme do prá-
ce. Těšit se můžete na praktické pomůcky 
v oblasti zapamatování si tváří a jmen, čísel 
i různých seznamů. Kurz zahrnuje i mnoho 
praktických cvičení, při kterých si nenásil-
nou formou vyzkoušíme různé tipy paměti, 
posílíme pozornost a koncentraci apod.
Kurz bude probíhat vždy v pátek jednou 
za čtrnáct dní od 9 hodin. Zahajujeme 
v pátek 13. ledna 2023. Kurz bude probíhat 
v podkroví Městské knihovny, a je třeba se 
na něj předem přihlásit přímo v knihovně 
nebo na e-mailu: knihovnice@dolni-bou-
sov.cz. Termíny dalších setkání jsou: 27. 
ledna, 10. února, 24. února a 10. března 
2023. Vstupné na první setkání se neplatí. 
Těší se na Vás certifikovaná trenérka paměti 

Bc. G. Řepová

Vánoční otevírací doba knihovny a in-
focentra. Během vánočních svátků bude 
mít městská knihovna a infocentrum za-
vřeno. Prvním otvíracím dnem v novém 
roce bude úterý 3. ledna. Přijďte se tedy 
předzásobit pěknými knihami na dlouhé 
zimní večery, a to nejpozději ve středu 21. 
prosince od 15 do 18 hodin.  
Pracovnice městské knihovny přejí všem 
svým čtenářům klidné Vánoce a v novém 
roce zdraví, štěstí a dostatek času na čtení.

D. Říhová, O. Třísková

Dárky z infocentra. Edice Bousovské re-
gionální knihovničky se v letošním roce 
rozrostla o další přírůstky. V říjnu byla vy-
dána kniha ke 160 letům existence pěvec-
kého sboru Stojmír. Publikace byla slav-
nostně představena 24. října na městské 
radnici. Brožura plná dobových fotografií 
je v otvíracích hodinách k dostání v info-
centru v Kostelní ulici.  
Další publikací, kterou můžete potěšit své 
blízké, je knížka „130 let školy na Becho-
vě“, která vyšla jako 11 svazek BRK. Au-
torkou publikace, která obsahuje mnoho 
zajímavostí z historie školy i obcí Bechov 
a Svobodín, je Ingrid Mendlíková. 
Za poslední rok vydal pan Václav Šolc dvě 
knihy o mlýnech v našem blízkém okolí 
– Mlýny na Kněžmostce a Mlýny na Běl-
ském potoce. Obě knihy jsou bohatě do-
plněné barevnými fotografiemi a za cenu 
260 Kč jsou k dostání v infocentru.
A v neposlední řadě je zde k dostání stolní 
kalendář se starými i novými fotografiemi 
Sobotky za cenu 200 Kč.

D. Říhová
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Vzpomínky na Dolní Bousov
/dokončení ze strany 1/

V tom zvláštním domě, který už měst-
ským znakem nad branou do průjezdu 
připomínal hrad, byl náš druhý domov. 
Království s mnoha tajuplnými místy v po-
kojích s kachlovými kamny, knihovnami 
a příborníky a zrcadly, odbíjením stojacích 
hodin s kyvadlem, s okny do náměstí, za-
stíněnými zevnitř záclonami a zvenčí ko-
runami kaštanů, s pokoji do dvora, odkud 
se v létě ozývalo kokrhání kohoutů, a mezi 
okny ve velkých lahvích kvasila a zlátla 
bezinková šťáva. Z chodby, zdobené aspa-
rágusy, vedly dveře do ordinace, kam děti 
nesměly, a tak byla místem ze všech tajem-
ných míst nejtajemnějším. Děly se tam 
věci, podobné kouzlům z pohádek, v nichž 
byliny natrhané při úplňku léčí rány, po-
libek budí zakletou princeznu, čarodějný 
meč otevírá brány, živá voda křísí Jiříka 
a mrtvá voda nic nepomůže zlému králi. 
Tam byl pánem dědeček, v bílém plášti 
s velkými kapsami, kde míval cukroví pro 
děti, někdy s fonendoskopem k naslou-
chání srdce zavěšeným na krku, jindy se 
zrcátkem na čele, gumovou páskou připev-
něným k hlavě, a určeným ke zkoumání 
všeho, co skrývá ústní dutina. 

Vídaly jsme ho, když vycházel k pacien-
tům do čekárny, vážného, byl-li případ váž-
ný, v pohodě, když šlo jen o fazoli v nose, 
připraveného na vše, pokud se jednalo 
o trhání zubu. K babce ze Skuřimi byl 
vždycky otcovsky vlídný. V ordinaci, zalité 
světlem, které vše bílé, co tam bylo, činilo 
ještě bělejším a tím jaksi nebeským, byl 
pro nás dědeček posvátnou bytostí, tím 
spíš, že když jsme směly vstoupit, zname-
nalo to, že na nás čekají krabičky od léků, 
hlavně od dětského pudru Sypsi, v nichž 
jsme pěstovaly a krmily listím housenky, 
které se časem proměnily v motýly.

Důvodů pro to, abychom dědečka mi-
lovaly a ctily, bylo ale víc. V neděli, kdy 
jsme k němu ráno mohly do velké postele 
s velkými polštáři, nám vyprávěl příběhy, 
v nichž jsme všichni tři měli svou hrdin-
skou úlohu, o Vánocích nás bral zavátý-
mi cestami do Střehomi, kde na něj už 
mezi sádkami čekali místní s kaprem pro 
štědrovečerní stůl, na zámku ve Vlčím 
poli nás představil italské paní hraběnce 
s růžově napudrovanými tvářemi, rulič-
kou stříbrných vlasů a perličkami na krku, 
a když jsme utekly do Bechova podívat 
se, jak tam hoří stoh, zabránil výprasku, 
protože jsme se vrátily až za tmy. Bral 
nás dokonce do biografu, a to i na filmy 
mládeži nepřístupné, zřejmě v přesvědče-
ní, že nám nic nemůže uškodit. A právě 
v bousovském biografu, dalším tajemném 
a kouzelném pro nás místě, jsme zažily 
koncert pěveckého spolku Stojmír. Sál byl 
rozlehlý, měl galerii s pevným dřevěným 
zábradlím, kterého bylo možno se držet 
ve chvílích napětí, anebo si na ně polo-
žit hlavu ve chvíli zasnění. Řady křesel 
v přízemí trochu vrzaly, sloužily tady už 
dlouho při promítání filmů i nejrůznějším 
slavnostem. Filmy se promítaly s pravi-
delností, odpovídající netrpělivému oče-
kávání, které většinou nebylo zklamáno. 
„Nebe a dudy“, “Jan Cimbura“, “Nezbed-
ný bakalář“, „Modrý šátek“, veselohry 
s Natašou Gollovou, Ferencem Futuris-
tou a neodolatelným Oldřichem Novým 
střídaly filmy z Říše, někdy italský váleč-
ný příběh, jindy japonské drama, vrcho-
lící záchranou milované bytosti na sva-
hu soptícího vulkánu. Promítání bývalo 
provázeno žurnálem, kde padaly bomby, 
hořela pole, vojáci dobývali města anebo 
zdravili Vůdce. Jako by z dálky znělo, že 
je válka, a to že je zlé.

V sále bylo pod promítacím plátnem 
vysoké podium, na kterém stanuli onoho 
večera zpěváci z Bousova i okolí, všichni 
v černém, s bílými límečky a náprsen-
kami, které v šeru zatemněného a spoře 
osvětleného sálu zářily a dodávaly pěv-
cům i nastávající události ráz velké udá-
losti a slavnosti. Zněly písně let dávných 
i nedávných, skladby složené pro koncert-
ní vystoupení i sbory ze známých oper, 
vyznání rodné zemi, chvály života, písně 
o lásce, tóny naděje, slova o velebnosti 
přírody, zpěvy radosti i bolesti. Vlny me-
lodií a hlasů, tu andante, tu crescendo, tu 
piano a zase dolce naplňovaly sál, unášely 
nás a rozeznívaly hudbu v nás, a s ní pocit 
štěstí nad tím, že to všechno dokáže i náš 
dědeček. Zdálo se nám, že zní a pěje ze 
všech pěvců nejvíc, celá jeho hlava záři-
la, ústa se otevírala hlasu a zavírala při 
pauzách, celý obličej jako by se stále pro-
měňoval podle hudby, její dovádivost, váž-
nosti či posvátnosti. Jak s ostatními stál 
jako jeden muž na podiu malého biografu 
v jednom městečku Českého ráje, upro-
střed světové války, v místě, kde je právě 
noc na planetě Zemi, byla v tom důstojná 
statečnost, vyznání lásky k hudbě a k do-
movu, touha a síla naděje.

Dědeček ovšem nezpíval jen ve Stojmí-
ru. Hudbu vnímal všude, prozpěvoval si, 
pobzukoval a popískával když jel k pacien-
tovi někam za lesy, když se chystal skočit 
po hlavě do vody, šel na tenis, mířil lip-
kami s porodnickým kufříkem do Kaliště, 
zdravil sena ulici s dětmi. Jeho brumendo 
při vzpomínce stále slyším, a v klidné 
chvíli mi zní pro Stojmír napsaná znělka 
se slovy o tom, jak při jedné silnici za kos-
telní věží alej lipek běží…

Jdu se svým dědečkem Františkem Vaň-
kem tou alejí, pořád dál rodným krajem, 
a jeho melodie nás provází…

Sylva Daníčková

Drazí přátelé, nejprve bych Vás chtěl po-
zdravit a popřát Vám požehnaný vstup 
do celého adventu, doby přípravy na vá-
noční svátky, kdy si křesťané připomínají 
narození Spasitele, Ježíše Krista. Vánoční 
bohoslužba na Štědrý den bude v Bousově 
slavena jako loni v 16.00 hodin. Těším se 
na Vaši účast.
Dovolte mi krátce informovat, co se nám 
podařilo opravit letos v kostele sv. Kateři-
ny. V minulých letech se opravovaly vitrá-
že, přesto byla již jedna opět poškozena. 

Ta se opravila, a aby se tak nestalo příště, 
byly do vitrážových oken instalovány bez-
pečnostní sítě. Dále bylo obnoveno zabez-
pečovací zařízení a instalováno provizor-
ní ozvučení kostela. V současné době se 
připravuje projekt na úpravu prostoru pod 
kůrem, o tom ale až někdy příště.
Mám také radost, že během letošního 
roku byly v našem kostele pokřtěny tři 
děti. A o Velikonocích byli z Bousova po-
křtěni dva mladí lidé, i nyní se připravuje 
jedna mladá žena na křest.

Přeji Vám všem ještě jednou požehnaný 
advent a klidné prožití vánočních svátků.

P. V. Novák

Zimní provoz sběrného dvora. Změna 
provozní doby sběrného dvora v zimním 
období – od 1. 12. 2022 do 28. 2. 2023 
bude sběrný dvůr v provozu následovně:
ÚTERÝ 8:00 – 17:00
SOBOTA 8:00 – 12:00
ZAVŘENO bude v sobotu 24. 12. a 31. 12. 
2022. D. Říhová
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Paní Otýlie se dočkala pamětní desky
K Dolnímu Bousovu mělo a má vztah 

mnoho umělců. Jedním z nich je i Otýlie 
Sklenářová-Malá, velká česká herečka 
druhé poloviny devatenáctého století. Ta 
se zde sice nenarodila, ale z Bousova po-
cházel její otec. Paní Otýlie měla po celý 
život k Bousovu vřelý vztah, nikdy na něj 
nezapomněla a v roce 1865 byla hlavní 
postavou při křtu praporu zpěváckého 
spolku Stojmír. Proto při přípravách oslav 
založení Stojmíra v roce 1862, tedy před 
160 lety, logicky vznikl nápad na pamět-
ní desku slavné herečce. O umístění bylo 
jasno – někde v blízkosti místa, kde stával 
dřevěný domek, v němž žila její babička 
a kde paní Otýlie pobývala při svém poby-
tu v Dolním Bousově. Myšlenka našla pří-
znivou odezvu u starosty Miroslava Boč-
ka, neboť bez angažování města by pamět-
ní deska nevznikla. Otázka na co umístit 
desku od firmy LaserScript Cerman Hra-
dec Králové našla řešení v podobě pís-
kovcového obelisku z Kamenictví Český 
ráj Sedmihorky. Náklady byly celkem 45 
tisíc korun za pískovcový obelisk a 4.300 
za pamětní desku. V pátek 21. září 2022 
pracovníci kamenictví pískovcový obelisk 
o váze jeden a půl tuny umístili do jámy, 
připravené pracovníky technických služeb 
města. A v úterý 25. září v pět hodin odpo-
ledne se odehrál slavnostní akt odhalení. 

To zahájil Miloslav Ječný. Přivítal po-
četnou návštěvu a připomněl, že po sto 
deseti letech od smrti velké herečky Dolní 
Bousov konečně splácí dluh a odhalením 
pamětní desky si ji připomíná. „Je to malé 
připomenutí v místech, kde kdysi stával do-
mek její babičky. Právě pobyt u ní byl rozho-
dujícím faktorem při proměně Otýlie z vídeň-
ské dívky, mluvící pouze německy, v pozdější 
mnohaletou první dámu českého divadla,“ 
přiblížil důvod odhalení desky Miloslav 
Ječný. A poté předal slovo starostovi Dol-
ního Bousova Miroslavu Bočkovi. Ten při-
vítal přítomné jménem městského úřadu, 
nastínil další program a pozval všechny 
na navazující oslavu výročí Stojmíra.

Následovalo vystoupení spojených pě-
veckých sborů Stojmír–Bendl pod vede-
ním Renaty Kárníkové. Zazněly dvě písně 
a slova se ujal Tomáš Grindl. „Mě se líbí, 
jak to Milan uvedl. My v rámci vzájemné 
komunikace této slovutné paní, která mezi 
námi již sto deset let není, říkáme Otylko. 
Má to něco do sebe. Vy asi všichni víte, 
jaké zásluhy Otýlie Sklenářová-Malá měla. 

Na její konto již vše kdysi řekli takoví veli-
káni, jako Neruda, Arbes, Vrchlický a další. 
Prostě největší česká herečka devatenácté-
ho století,“ připomněl osobnost paní Otýlie 
Grindl. „My dnes stojíme u její pamětní des-
ky. Možná si někdo řekne proč asi. Vždyť se 
narodila ve Vídni a všechnu slávu získala 
v Praze v Prozatímním a poté Národním di-
vadle v průběhu úžasných čtyřiceti let. Vše 
začalo v roce 1863, kdy Otýlii zemřela ma-
minka. Otec, vojenský lékař, měl mnoho po-
vinností a nemohl se o děti starat. Děti měly 
na vybranou – jít k velice movité kmotře, 
nebo k babičce do Bousova. A protože rok 
předtím byl u babičky Otýliin bratr a přivezl 
z Bousova úžasné zážitky, rozhodly se děti 
pro pobyt v Dolním Bousově. Rodinný přítel 
Dr. Kendík ji a jejího mladšího bratra přivezl 
nejprve do Libuně, kde se setkaly s farářem 
Antonínem Markem. Po pár dnech se děti 
přesunuly do Bousova a začaly zde chodit 
do školy. Za čtrnáct měsíců Otýlie ovládla 
češtinu tak úžasným způsobem, že když pá-
ter Marek přijel do školy na vizitaci, právě 
ona ho vítala. Po návratu do Vídně začala 
hrát s místními českými ochotníky, po pře-
sunu otce do Prahy navštěvovala herecké 
školy a poté na čtyři desetiletí vládla české-
mu divadlu,“ zakončil Tomáš Grindl svoji 
krátkou připomínku oslavenkyně. „Já mám 
k ní osobní vztah,“ pokračoval. „Když jsem 
přišel do Bousova, na její osobu jsem samo-
zřejmě narazil. Hledal jsem o ní více infor-
mací. V roce 1991 jsem vyrazil do Národního 
muzea, do divadelního oddělení. Tam jsem 

narazil na opisy křestních listů, v nichž bylo 
jiné datum narození, než ve všech oficiálních 
pramenech. Zjišťoval jsem názor historiků, 
ale nepochodil jsem – pro ně nějaké opisy 
byly malým argumentem. Teprve nedávno, 
poté, co jsme navázali kontakt s panem 
doktorem Sklenářem, který má opisy z ví-
deňských matrik od významného genealoga, 
jsme na tuto desku uvedli správné datum 
narození jako první na světě,“ zakončil svoji 
řeč Tomáš Grindl.

Otýlie Sklenářová-Malá byla desítky let 
významnou herečkou Prozatímního a poté 
Národního divadla. Delegaci této význam-
né instituce vedla paní Josefína Panenko-
vá, vedoucí archivu Národního divadla, 
kterou doprovázela pracovnice archivu 
paní Marie Hradecká. Původně měli přijet 
i vedoucí tiskového odboru a provozní ře-
ditelka, ale hned následující den se konalo 
poslední rozloučení s hercem Josefem So-
mrem a oni byli zaneprázdněni příprava-
mi. Paní Josefína Panenková připomněla 
vztah Otýlie Sklenářové-Malé a Národní-
ho divadla. „Ona byla nejenom přední hereč-
ka Prozatímního a poté Národního divadla, 
ale především zástupkyně generace umělců, 
kteří toužebně očekávali den, kdy Národní 
divadlo bude dostavěno, otevřeno a oni bu-
dou moci vstoupit na jeho prkna. Uvědomte 
si, že to byla doba pro české umělce nehostin-
ná, velice často šlo o kočovné umělce, kteří 
v jednom kufru nosili celý svůj majetek. Byla 
to doba, kdy sice byla v Praze česká aréna, 

Odhalení pamětní desky české herečce Otýlii Sklenářové-Malé 25. 10. 2022 na parovišti 
pod náměstím T.G.M.
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ale hrálo se jen od jara do podzimu. Pro tuto 
uměleckou generaci znamenalo Národní 
divadlo i okamžik určité stability, zajištění 
pevnějšího hereckého postavení. Paní Otýlie 
nezůstala pouze u proseb, ona realizovala to, 
aby v rámci svých možností posunula stavbu 
Národního divadla. V roce 1873, kdy veřej-
né sbírky na Národní divadla začaly trochu 
uvadat, zorganizovala dnešními slovy turné 
po českém a moravském venkově, kde hrála 
s ochotnickými spolky a výtěžek těchto před-
stavení věnovala na stavbu Národního diva-
dla. Uvádí se částka přes čtyři tisíce zlatých, 
což v té době byl velký příspěvek na pokračo-
vání stavby. Byla to tedy žena činu, která se 
nespokojila s pouhým přáním, ale pomohla 
materiálně. To je významný moment ve vzta-
hu Otýlie Sklenářové-Malé a Národního 
divadla,“ přiblížila nepříliš známou etapu 
života známé herečky paní Josefína Pa-
nenková.

Stejně jako předchozí řečníci sklidila 
i ona bouřlivý potlesk. A na řadu přišel 
poslední řečník, příbuzný ženy z pamět-
ní desky, její praprasynovec, PhDr. Karel 
Sklenář. Paní Otýlie měla dva syny, ale 
vnoučat se od nich nedočkala. Pan Karel 
Sklenář je příbuzný v linii jejího švagra, 
bratra jejího manžela. „Paní Sklenářová 
nemohla mít vnoučata, protože jeden syn jí 
zemřel jako malý a druhý v roce 1922 jako 
bezdětný. Linie jejího švagra je zde zastoupe-

na mnou a na mě je, abych poděkovat těm, 
kdož iniciovali a zrealizovali instalaci tohoto 
pomníku. Paní Otýlie do smrti vzpomínala 
s láskou na Dolní Bousov, kde strávila část 
mládí a kde prožila jakousi národní iniciaci. 
Tehdy to byla jiná doba, doba devatenáctého 
století, která se nám vzdaluje čím dál tím více 
do minulosti, a vzpomínky blednou. To se 
týká především umělců tohoto období a nej-
více umělců dramatických. Po výtvarných 
umělcích zůstaly jejich obrazy, po sochařích 
jejich sochy, po spisovatelích jejich knihy, ale 
umění dramatické v té době nebylo jak za-
chytit a dochovat. Kromě statických fotogra-
fií nemáme dnes dokumentaci jejich umění, 
pouze ohlasy jejich současníků,“ nastínil pro-
blém se zachycením hereckého umění Karel 
Sklenář. „Proto my dnes nemáme představu, 
jak vypadalo její legendární představení 3. 
května 1863, kdy ona jako začátečnice přišla 
a zvítězila na prknech Prozatímního divadla 
v titulní roli Schillerovy Pany Orleánské, 
což je rozsáhlé veršované drama. Otýlie celý 
život vynikala úžasnou pamětí, takže byla 
schopna při záskoku naučit se roli během 
krátké doby. Její herectví muselo být úžasné, 
pokud si přečteme její hodnocení z úst před-
ních osobností té doby. V té době o ní všichni 
pěli ódy a ona to svým pozdějším působením 
v Národním divadla potvrzovala. Uvědomme 
si, že byla představitelkou hlavní role činohry 
při otevření Národního divadla, stejně jako 

po jeho obnovení po ničivém požáru. Po čty-
řiceti letech jejího herectví začal nastupovat 
do divadla realismus, s nímž se snažila vy-
rovnat, ale pro dramatickou deklamátorku 
to bylo těžké. V roce 1933 byl vybudován její 
pomník v nadživotní velikosti od Ladislava 
Šalouna, který dnes stojí v parčíku vedle 
Národního muzea. Od stejného autora byl 
bronzový reliéf na jejím hrobě, který bohužel 
nepřežil éru sběratelů barevných kovů v de-
vadesátých letech. Další pomníkem na slav-
nou herečku je ten, který dnes odhalujeme 
v Dolním Bousově. Je to vzpomínka na ženu, 
která milovala Dolní Bousov, milovala svou 
zem a dokázala něco vytvořit,“ zakončil své 
vzpomínání Karel Sklenář.

Miloslav Ječný ještě jednou poděkoval 
všem přítomným a pozval je na navazující 
oslavu na radnici. Starostu města Miro-
slava Bočka a doktora Karla Sklenáře pak 
vyzval k odhalení památníku Otýlie Skle-
nářové-Malé. To se podařilo a všem pří-
tomným se konečně naskytl pohled na pa-
mětní desku. K pískovcovému obelisku, 
na němž je deska umístěna, poté položili 
kytice se stuhami starosta Dolního Bou-
sova pan Boček a zástupkyně Národního 
divadla paní Panenková. V tu chvíli začal 
drobný déšť, který po pár okamžicích vy-
střídala duha. Bylo to snad poděkování 
paní Otýlie?

Miloslav Ječný

Buškovský mlýn v plné kráse
Všichni ho znáte, leží při cestě z Bousova do Střehomi, na říč-

ce Klenici a patří pod osadu Ošťovice. Má dávnou historii dolo-
ženou od 16. století, nejlépe ji vyčtete v knize Mlýny na Klenici 
z pera Ing. Václava Šolce (1. vydání 2014). Už tehdy na počátku 
se nazýval Buškovský, ale po kterém Buškovi byl pojmenován, to 
už se asi nikdy nedovíme. Mlýn mlel do začátku 50. let minulého 
století. Poslední majitel ještě koupil moderní Francisovu turbínu, 
ale k její instalaci už nedošlo. Mlýn byl znárodněn a pouze se 
v něm ještě pár let šrotovalo pro rybní a kachní hospodářství. Pak 
byl opuštěn a chátral. V roce 1984 jej koupil od „státu“ soukromý 
vlastník pan Štěpánek a částečně jej zvelebil pro soukromé obý-
vání.

Nyní má mlýn od loňského roku nového majitele, pana Mar-
ka Vášu. Ten má evidentně s mlýnem velké plány. Hlavní část 
budovy upravil na moderní penzion. Úpravy se dočkalo i široké 
okolí. Vodní toky a plochy dostaly novou fazónu, vytvořena byla 
odpočinková místa a dětská hřiště. Už se zde konala řada svateb 
a společenských akcí.

Ale co by to bylo za mlýn bez vodního kola? I tento nápad 
nový „pan mlynář“ nakonec zrealizoval. Šachta, původně pro 
turbínu, byla přezděna. Osazeno kvalitní dřevěné (dubové) vodní 

kolo o průměru téměř 3 m z dílny špičkového stavitele mlýnských 
technologií, mistra sekerníka Františka Mikyšky. Kolo zatím běží 
na volno a točí se jako ďas. Brzy bude k němu připojeno dynamo 
a bude tak z 20 % zásobovat objekt elektrickou energií.



Různé
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A teď přijde to hlavní. Takovýto pro-
jekt si zasloužil pořádný start. A to přes-
ně dnešní „mlynáři“ provedli. Vyhlásili 
slavnost roztočení mlýnského kola na svá-
teční den 28. října. Když jsem se jel na tu 
slávu podívat, byl jsem svým autem snad 
stý v pořadí. Když řeknu, že tam bylo po-
stupně tisíc lidí, tak se moc nespletu. Akce 
byla vzorně prezentována a organizována. 
Patronem roztáčení byl nejznámější „čes-
ký vodník“ Pepa Dvořák, ostatně „stře-
homský chalupář“ a troufám si říci, že to 
byl i jeho velký den. Ve svých 80 letech lezl 
po stavidle čile jako opice, jeho hlas i bez 
mikrofonu zněl celým údolím.

A když už se kolo roztočilo, požehnal 
mu mnichovohradišťský pan děkan P. Pa-
vel Mach. Bousovský pan starosta pronesl 
pochvalnou řeč. A pak už kochání, foto-
grafování, občerstvování, prolézání mlýna 
nebralo konce. 

A to jsem se ještě nezmínil, že v budo-
vě mlýna byla instalována moderní chle-
bová pec, ostatně takovou měl každý větší 
mlýn vždycky, a ta toho dne chrlila jeden 
pecen za druhým, mezitím koláče a další 
pečivo, a stejně byly trvale fronty u kaž-
dého stánku. A po celou dobu vyhrával 
všem vůkol i do ouška harmonikář On-
dřej Zlevor. A tombola svými bohatými 

cenami potěšila mnohého návštěvníka. 
A kolik já tady potkal známých, které 
jsem léta neviděl.

Takže, máme „nový“ mlýn (opravdu 
uvažují i o mletí vlastní mouky), ale hlav-
ně další zkrášlené místo v okolí, kulturní 
stánek pro lidi z blízka i z daleka. 

To je krásná a milá zpráva. V běžné dny 
je to ovšem stále soukromý objekt, penzi-
on, tak jim to soukromí přejme.

 Tomáš Grindl

Dolnobousovský volejbal 
s dlouholetou tradicí

Dnešní Dolní Bousov návštěvníkům nabídne nejenom obchod-
ní a restaurační síť, lékařskou péči a řadu dalších služeb, ale i hlav-
ně plno sportovních zážitků. Ke každodennímu využití nabízí 
i plnou škálu sportovních aktivit, jako jsou tenisové, volejbalové 
a basketbalové kurty, fotbalový stadion a víceúčelové sportoviště. 
Nachází se zde i několik dětských hřišť a v areálu ZŠ je možno 
využívat moderní sportovní halu, kterou využíváme i my, volejba-
loví nadšenci.

Na základě všech sportovních nadšenců vzniknul i náš vo-
lejbalový kroužek, který již řadu let vede milá, šikovná a věčně 
usměvavá trenérka Monika Štolovská. Každé léto je pořadatelkou 
badmintonového turnaje, který je vždy zakončen opékáním.

I přesto, že je náš tým složený jen ze samých amatérů, podo-
týkám šikovných amatérů, tak jsme 12. 11. 2022 byli osloveni 
a pozváni do pražských Kobylis, kde jsme si zahráli tří hodinový 
zápas, plný legrace. Skvěle strávený sportovní den jsme pak za-
končili příjemným posezením s občerstvením a přípitkem. 

Dne 17. 11. 2022 se u nás v Bousově uskutečnil volejbalový tur-
naj, na kterém se sešly týmy z Mladé Boleslavi, Dolního Bousova 
a Rohatska. Vítězným družstvem byl tým z Mladé Boleslavi.

Přes zimní sezónu trénujeme ve velké tělocvičně a v létě pak 
rádi využíváme hřiště na plážový volejbal na místním koupališti.

Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 20 hod. ve velké tělocvičně 
v areálu ZŠ. Pokud máte zkušenosti, čas a chuť rozpohybovat své 
tělo, tak vás rádi mezi sebou přivítáme.

Jarmila Hlaváčková

Pěvecký sbor Stojmír 
oslavil 160 let od založení

V úterý 25. září 2022 se od 18 hodin 
v zasedací síni Městského úřadu Dolní 
Bousov konala oslava 160. výročí založe-
ní Stojmíra. Program měl tři části: křest 
knihy o historii Stojmíra, kterou sestavil 
Miloslav Ječný, předání zrestaurovaného 
historického praporu a koncert spojených 
pěveckých sborů Stojmír–Bendl.

V úvodní části autor knihy stručně při-
pomněl některé události z historie Stoj-
míra. Jak vlastně došlo 30. července 1862 
k jeho založení? Rozmach hudebních spol-
ků je spojen s vydáním Říjnového diplomu 
císařem Františkem Josefem I. dne 20. říj-
na 1860. V důsledku nastalých politických 
změn – ukončení absolutistické vlády a ob-

novení ústavnosti – výrazně ožil i kulturní 
a společenský život. V Praze samé roku 
1861 vzniká jako veřejnoprávní těleso zpě-
vácký spolek „Hlahol“, o rok později vzni-
ká zpěvácký spolek Stojmír Dolní Bousov. 
V kronice města je krátká zmínka: „Roku 
1862 založili zdejší učitelé Jan Karban, Anto-
nín Karásek a Fr. Zelinka zpěvácký spolek.“ 
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Ten byl dosti aktivní, 16. května 1864 se 
zúčastnil slavnosti Hlaholu v Praze po-
čtem deseti členů. Byl zařazen do průvodu 
pod cizí prapor (berounský) a to přimělo 
členy k pořízení praporu vlastního. Ten 
byl svěcen 24. září 1865. Jedním z kmotrů 
byla Otýlie Sklenářová-Malá. Na praporu 
je mimo jiné památný stříbrem vyšitý lev, 
jenž byl převzat z bývalého praporu staré 
národní gardy městské z roku 1848. Pra-
por měl zajímavé osudy. Za války v roce 
1866 byl ukryt Josefem Jandou a stavite-
lem Folprechtem v komíně před slídivý-
mi Prušáky. První světovou válku strávil 
v komíně hostince U Elisů (dnes prodejna 
Coop), druhou světovou válku pak v ko-
míně u Kunstů, kde měl svou sklenářskou 
živnost pan Čejka.  

Činnost Stojmíra připomínala houpač-
ku – v některých letech vyvíjel aktivní čin-
nost, v jiných se nezpívalo. Vždy to souvi-
selo s osobou sbormistra, případně s histo-
rickými událostmi (1. světová válka). Velký 
rozmach sboru nastal až v roce 1940, kdy 
do Dolního Bousova přišel za svým synem 
Jaromírem penzionovaný řídící učitel Jo-
sef Severa. Pod jeho vedením a za pomoci 
MUDr. Františka Vaňka obnovil pěvecký 
sbor činnost a po dobu 2. světové války byl 
hybnou silou kultury v Dolním Bousově 
a okolí. Zkoušet se začalo 18. ledna 1940, 
kdy byla zahájena činnost v zatímním pě-
veckém kroužku za účasti průměrem 40 
zpěváků. Velkou akcí byla oslava 80. let 
v roce 1942. Po válce se Stojmír zúčast-
ňoval především politických akcí. V roce 
1952 dokázali členové připravit i oslavy 90. 
výročí založení, které se konaly 18. května 
za dirigování Josefem Severou. Toho pak 
krátce nahradil jeho syn Jaromír, ale když 
v roce 1955 odešel z Bousova na jinou ško-
lu, Stojmír skončil. Další osudy Stojmíra 
již mají své pamětníky. V roce 1965 sbor 
obnovil Augustin Novotný, v letech 1973–
1978 byl nemocný a nezpívalo se. Poté 
opět začala činnost, která skončila v roce 
1992. Až koncem tisíciletí začali bousovští 
zpěváci zpívat v soboteckém sboru Bendl, 
v roce 2001 byl Stojmír obnoven úředně 
a od té doby vystupují dolnobousovští a so-
botečtí zpěváci jako spojené pěvecké sbory 
Stojmír–Bendl. Historie Stojmíra, některé 
osobnosti z roků jeho činnosti i vzpomín-
ky pamětníků jsou shrnuty v knize, kterou 
si můžete zakoupit v Infocentru Dolní 
Bousov za 100 Kč.

K pokřtění knihy si Miloslav Ječný po-
zval významné osobnosti: čestnou občan-

ku Dolního Bousov Sylvu Daníčkovou, 
jejíž dědeček doktor František Vaněk se 
za války výrazně podílel na činnosti Stoj-
míra, doktora Karla Sklenáře, praprasy-
novce Otýlie Sklenářové-Malé, která byla 
v roce 1865 kmotrou při svěcení praporu 
a hlavní postavou kulturního vystoupení 
a dolnobousovského starostu Mirosla-
va Bočka. Paní Daníčková v roli kmotry 
mimo jiné řekla: „Skutečnost, že před sto 
šedesáti lety v městečku Bousově byl zalo-
žen pěvecký spolek, který měl svůj prapor, 
jehož křtu se zúčastnila největší česká he-
rečka druhé poloviny devatenáctého století, 
je úžasná skutečnost. Jako ještě větší zázrak 
mi připadá, že je zde dnes sbor pěvců, ne-
soucích nejen ono historické jméno Stojmír, 
ale i jeho myšlenku „Zpěvem k srdci, srdcem 
k vlasti“. Je pro mě úžasné být svědkem toho, 
jak jedno malé společenství v jednom malém 
městě uprostřed Evropy třetího tisíciletí slaví 
svůj svátek lásky k hudbě, úcty k poselství 
dějin, a věrnosti myšlence národního obro-
zení. Prožíváme dnes něco velmi důležité, 
potřebné a krásné: radost z pocitu národní 
hrdosti a lásky k rodné zemi. Přeji všem čle-
nům Stojmíra, aby jim jejich láska k hudbě 
vydržela a nadále pokračovali v historii spol-
ku, jehož dosavadních sto šedesát let v této 
knížce křtíme.“ Pan doktor Sklenář prohlá-
sil, že vše již bylo řečeno, pan starosta ote-
vřel šampaňské a knížka o historii Stojmí-
ra byla pokřtěna.

Následovalo slavnostní předání zre-
staurovaného praporu. Z rukou pana sta-
rosty ho převzal člen sboru Stojmír Ladi-
slav Paclt. A pan doktor Sklenář připnul 
na prapor dvojstuhu s textem: 160 let Stoj-

míra – PhDr. Karel Sklenář, DrSc., jako 
připomínku jeho vztahu ke kmotře prapo-
ru v roce 1865. Knížku o historii Stojmíra 
poté za svoji práci pro Stojmír obdrželi 
Petra Matoušková, Tomáš Grindl, Miro-
slav Vacek a Miloslava Vacková. Z růz-
ných důvodů se nemohli zúčastnit a knihu 
za své působení ve Stojmíru nemohli pře-
vzít Pavlína Cohornová, Marie Buchtíko-
vá, Pavel Hučík a Jan Jiterský.

Pak již před početné publikum nastou-
pili členové spojených pěveckých sborů 
Stojmír–Bendl pod vedením sbormistryně 
Renaty Kárníkové a přednesem řady pís-
ní potěšili posluchače. Jejich vystoupení 
zpestřila bravurní hrou mladá klavíristka 
Emilie Velešovská z Jičína. Po skončení 
byla sbormistryně zaskočena dotazem, 
zda bude přídavek. Zvládla to elegantně – 
vyzvala posluchače, aby se přidali, a všich-
ni přítomní zazpívali milovanou píseň T. 
G. Masaryka Ach synku synku, oral-li jsi. 
Všichni zpěváci obdrželi knihu, paní sbor-
mistrová i kytici od pana starosty a mohlo 
nastat prohlížení vystavených dokumentů 
a debatování přítomných při občerstvení, 
zajištěné městem.

Oslava výročí Stojmíra byla velice vy-
dařená. Podílelo se na ní mnoho osob, vel-
ký dík patří starostovi Miroslavu Bočkovi 
za osobní angažování při přípravách i sa-
motné oslavě. Členům Stojmíra nezbývá 
než do dalších let popřát hodně vystoupe-
ní, přísun nových členů, elán a radost ze 
zpěvu, kterou ukázali při oslavách svého 
založení.   

Miloslav Ječný

Novou knihu pokřtili K. Sklenář, M. Ječný, M. Boček a S. Daníčková.
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Podzimní střípky ze školy
Sběr papíru

V měsíci říjnu proběhl tradiční sběr starého papíru. Do sběrny 
bylo celkem odvezeno 14 380 kg.  Na účet školy byla připsána část-
ka 24.740 Kč. Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří se 
podíleli na sběru starého papíru.

Mgr. Kateřina Karnová

Cirkulujme! Plechovky kam se podíváš
Plechovky od nápojů se v měsíci říjnu staly jedním z předmě-

tů, kterými se zabývali někteří žáci druhého stupně na hodinách 
výtvarné výchovy. Zapojili se do kreativní soutěže, jejímž úkolem 
bylo ztvárnit příběh plechovky odhozené ve škarpě u silnice. Jak 
se tam dostala? Co zažila před odhozením? Fantazii se meze ne-
kladou.

Ochrana životního prostředí je téma, které by nám nemělo být 
lhostejné. Cílem této soutěže, kterou pořádají studenti z neziskové 
organizace SEN pod záštitou Mattoni 1873 a iniciativami Zálo-
hujme a Trash Hero, bylo nejen upozornit na důležitost ekologické 
výchovy, ale také pomoci prosadit zálohování plechovek v České 
republice. Projekt propojil hodiny výtvarné výchovy a informati-
ky a žáci si tak rozšířili své znalosti mimo jiné i v oblastech eko-
logické výchovy.

Bc. Zuzana Zemanová, Ing. Šárka Švábková

Pythagoriáda 
Dne 17. 10. 2022 proběhlo školní kolo matematické soutěže Py-

thagoriáda pro žáky 6. až 9. ročníků. V těchto čtyřech kategori-
ích se zúčastnilo 58 žáků. V kategorii 6. ročníků se na prvních 
třech místech umístili Adam Havelka (6. A), Sofie Jirků (6. B) 
a Matěj Bulíř (6. B). V sedmém ročníku se nejlepšími řešiteli sta-
li Ondřej Sýkora (7. B), Klára Bizoňová (7. A) a Anna Krouská 
(7. B). V kategorii osmých ročníků byli nejúspěšnějšími řešiteli 
Matěj Havelka (8. A), Tereza Horčičková (8. A) a František Steklý 
(8. A). V poslední kategorii uspěli Filip Zima (9. B), Petra Kindlo-

vá (9. A) a třetí sdílené místo obsadili Dan Dlask (9. A) a Eva 
Tauchmanová (9. A). Do okresního kola postupují Ondřej Sýkora 
a Klára Bizoňová.

Kamarádi knihovny
Knihovna ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka připravi-

la pro žáky naší školy druhý ročník mezitřídní soutěže pro druhý 
stupeň Kamarádi knihovny. Která třída získá nejvíc bodů? Stačí 
pilně číst, vyplnit čtenářský pas, odevzdat čtenářský deník, pra-
videlně navštěvovat knihovnu nebo odpovídat na otázky na strán-
kách knihovny v Knižním doupěti či na Instagramu. Přesná pravi-
dla visí v každé třídě. Tak knihu do ruky a hurá soutěžit!

A kdo zvítězil loni? Žáci loňské 6. B díky obrovskému nasazení 
Daniela Jakubce, který za svou snahu získal i odměnu – poukaz 
na nákup knihy. Druzí byli žáci loňské 6. A a třetí místo obsadili 
loňští žáci 9. B.

Mgr. Anna Indráková

Žáci základní školy se zapojili do projektu Krokus
Po dvouleté přestávce se Základní škola v Dolním Bousově 

opět zapojila do mezinárodního projektu Krokus. Organizuje ho 
irská organizace HETI, u nás prostřednictvím Židovského muzea 

v Praze, a každoročně se do něho zapojí více než 55 tisíc žáků zá-
kladních a středních škol z mnoha zemí Evropy. Projekt je určen 
žáků starším jedenácti let. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je 
připomenout nejen dětem dobu holocaustu. V naší škole je tomu-
to tématu věnována stálá nástěnka v prostorách chodby druhého 
stupně. Žlutá barva krokusů, které každá přihlášená škola obdrží 
během října, má symbolizovat žlutou Davidovu hvězdu, kterou no-
silo i jeden a půl milionu židovských dětí, jež během šoa zemřely. 

Letos se sázení cibulek opět ujal pan učitel Vlastislav Kopecký 
se svými žáky. Krokusy byly vysázeny na zatravněném prostoru 
vpravo od vstupu z ulice na školní dvůr. 

Až se na jaře žluté kvítky těchto drobných květin probudí k ži-
votu, připomenou nám, že bychom neměli na napáchané zločiny 
zapomenout a že je nutné proti zlu a bezpráví stále bojovat.

Ingrid Mendlíková

Dan Dlask, Filip Zima, Petra Kindlová a Eva Tauchmanová
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Školní časopis oslavil letos patnáctiny
Trocha historie

Našemu školnímu časopisu je letos 
patnáct let, a tak si zaslouží trochu bilan-
covat. Začal vycházet v roce 2007. O rok 
dříve vzniklo jakési nulté šestistránkové 
číslo, které pro nás bylo zkušební. Tehdy 
jsme ještě příliš neovládali práci s počíta-
čem, a tak měla první vydání spoustu ne-
dostatků. Například jsme psali jednotlivé 
články na stroji nebo na počítači, ty jsme 
si vytiskli, vystříhali a lepili je spolu s ilu-
stracemi na list papíru. Ten jsme nakonec 
okopírovali. V dalších letech pracovalo 
v redakci několik chlapců, kterým práce 
na počítači už nebyla tak vzdálená jako 
nám ostatním, a časopis postupně získával 
lepší a lepší podobu. Od Ondry Šebka, Mi-
chala Šebka, Daniela Staňka, Míry Kverka 
a Martina Kozáka jsem postupně získáva-
la spoustu rad a zkušeností, díky nim jsem 
si začala s počítačem rozumět a po jejich 
odchodu mohla převzít starost o grafickou 
podobu časopisu.

Název našeho časopisu Školák bylo 
jakési dědictví. Na škole kdysi vychá-
zel časopis se stejným názvem, tehdy 
si ho zvolili žáci školy. Vydával ho bez 
přispění dětí sám pan ředitel František 
Koníček. Po něm pokračovala krátce 
paní učitelka Milena Brázdilová, redak-
ce bývala čtyřčlenná. Tyto časopisy měly 
většinou čtyři až šest stránek psaných 
velkým písmem, obsahová ani grafická 
stránka neměly dobrou úroveň. Časopis 
přebíral články z časopisů pro mládež, 
nepřinášel informace o dění ve škole, 
nepřinášel zajímavosti, rozhovory, an-
kety. Většinou obsahoval text o nějaké 
hudební skupině či zpěvákovi nebo ně-
jakou malou anketu. Pak nastala ve vy-
dávání časopisu malá pauzička. Od roku 
2006/2007 jsem převzala vedení redakce 
časopisu já.

Na první čísla jsme byli náležitě hrdí, 
dnes si ovšem uvědomujeme, že měla 
spoustu nedostatků. V grafice, v množství 
informací o dění ve škole, v ilustracích, 
v obsahu, v uspořádání, v používání ty-
pografických pravidel… Postupně jsme se 
snažili zlepšovat a snad se nám to daří. Je 
zajímavé si prolistovat některá stará čís-
la časopisu a porovnat je se současnými. 
Začínali jsme s deseti, dvanácti neuspořá-
danými a dostatečně nevyužitými stránka-
mi, dnešní vydání mívají i 40 stran. První 
vydání byla pouze černobílá. Nyní se sna-

žíme, aby byl časopis co nejlákavější, tedy 
barevný, a aby čtenáře upoutal i titulní 
stránkou. 

Víme, že i dnes máme stále co zlepšo-
vat, a budeme se snažit dělat časopis co 
možná nejzajímavější a nejpestřejší. Snaží-
me se přinášet informace o dění ve škole, 
přinášíme rozhovory s učiteli, se žáky, kte-
ří mají zajímavé koníčky nebo kteří něco 
zvláštního dokázali, otiskujeme různé 
ankety, publikujeme také literární práce 
žáků, zamýšlíme se nad problémy týkají-
cími se dnešní mladé generace, nabízíme 
zábavu…

V posledních letech dáváme na titulku 
dětské kresby, v minulosti to bývaly foto-
grafie či kresby kombinované s textem. 
Od roku 2012 vzniká každoročně číslo vě-
nované žákům devátých tříd. Připravují ho 
sami žáci spolu se svým učitelem, častěji 
s češtinářem. Je velmi oblíbené a kupují si 
ho nejen sami deváťáci, ale i mnoho jejich 
spolužáků od těch nejmenších až po je-
jich nástupce. V posledních letech jsme 
zavedli, že každý vycházející žák dostane 
na rozloučenou darem od školy svázaný 
barevný výtisk. Všechna dosud vydaná 
čísla si můžete prohlédnout na interneto-
vých stránkách školy, kam je už mnoho 
let umisťujeme. Najdete je pod odkazem 
Školák. Koupit si ho můžete v době vydání 

ve škole, v infocentru či městské knihov-
ně, tam si ho také můžete půjčit.                                                                                                       

Během existence našeho časopisu jsme 
se několikrát přihlásili do soutěže Školní 
časopis roku, která se zrodila ve stejném 
roce jako náš časopis. Jedná se o celorepub-
likovou soutěž, která má posledních něko-
lik let i krajská kola, teprve pak postupují 
časopisy do celostátního výběru. Sem se 
Školák dostal pokaždé, když jsme se soutě-
že zúčastnili. V krajských kolech jsme byli 
vždy velmi úspěšní. Několikrát jsme získali 
ve velké konkurenci třetí či druhé místo, 
v roce 2019 získal Školák a jeho redaktoři 
zlato. Ocenění za naši redakci tehdy pře-
vzali Kateřina Karnová ml., Matěj Říha, 
Vojtěch Šimon a Lukáš Zvěřina. V celo-
státním kole jsme tehdy obsadili ve veliké 
konkurenci 5. místo, v kategorii Obsah ča-
sopisu jsme byli dokonce třetí v republice. 
V předešlých dvou letech se soutěž nekona-
la. Náš časopis se mnohokrát dostal do fi-
nále a byli jsme pozváni na slavnostní vy-
hlášení do Brna. Tam jsme ovšem kvůli ča-
sové a finanční náročnosti nejeli. Součástí 
slavnostního vyhlášení výsledků krajských 
kol, které pro kraj Středočeský, Liberecký, 
Ústecký a Prahu pořádá Vyšší odborná 
škola publicistiky v Praze, jsou také různé 
workshopy, jichž se naši redaktoři pravidel-
ně a velmi rádi zúčastňovali. 

Členové redakce ve školním roce 2015 – 16
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Projektové sportovní 
dopoledne v MŠ

Na konci minulého školního roku se naše školka přihlásila 
do projektu Sportujeme v regionech. Byli jsme nadšení, když nám 
v srpnu byla potvrzena účast v tomto projektu. Cílem této akce je 
podpořit pohyb předškolních dětí v menších obcích, kdy trenéři 
provedou ukázkový trénink a zaškolení v metodice. První návště-
va trenérů proběhla 10. října. Počasí nám bohužel nepřálo a tak se 
sportovní dopoledne uskutečnilo v hale.

Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu. Děti ze tříd So-
viček a Včeliček si pod dohledem trenérů z Gymnathlonu vyzkou-
šely nejrůznější atletické a gymnastické cvičení, ale i spoustu dal-
ších pohybových her. Děti byly velmi šikovné, celé dopoledne si 
moc užily. Za odměnu dostaly produkty od fy Emco a plyšového 
maskota opičáka Maxe. Díky zapojení do tohoto projektu získala 
školka sportovní vybavení od Gymnathlonu, které budeme moci 
využívat při každodenním cvičení.

Už nyní se těšíme na další sportovní dopoledne, které se usku-
teční na jaře příštího roku a do cvičení se tentokrát zapojí další 
třídy naší školky a to Sluníčka, Koťata a Berušky.

Sportu zdar

Radka Jenčková (třída Sovičky)

Jak časopis vzniká
► Každé číslo má své hlavní téma, na kte-

ré navazují další články nebo ankety. 

► Zavedli jsme pravidelné rubriky. 

► S tématy přichází především šéfredak-
torka, ale vždy jsou velmi vítané nápa-
dy všech redaktorů. 

► Na společné schůzce si rozdělujeme 
práci. Nabízená témata, která všichni 
dostanou přehledně vytištěná, si jed-
notliví redaktoři rozebírají, nebo jim 
jsou přidělena podle obtížnosti. Jed-
notlivec či dvojice dostanou téma, kte-
ré musí do určité doby zpracovat. 

► Dodržování termínů odevzdání pří-
spěvků je naším největším problémem. 
Redaktoři mají předepsanou velikost 
písma, druh písma, ale většinou tyto 
ukazatele neplní, což pak přidělává 
další práci při zpracování grafické po-
doby časopisu.  

► Články, rozhovory, ankety, úvahy 
i vlastní literární tvorbu žáků se sna-
žíme doplňovat obrázky a ilustracemi 
žáků naší školy. Nejvíce inspirace na-
lézáme na prvním stupni, kde vznikají 
opravdu krásné věci, v posledních le-

tech vytvářejí krásné práce i žáci dru-
hého stupně. 

► Výkresy ofotíme a přehrajeme do počí-
tače, kde můžeme obrázek dále upra-
vovat – zmenšit, protáhnout, oříznout, 
přidat barvy, jas…

► Dříve jsme obrázky skenovali, ale ten-
to způsob byl pracnější (např. sundává-
ní z nástěnky…) a větší formáty nebylo 
možné zpracovat. 

► Za poslední roky vznikl celkem ob-
sáhlý archív různých obrazových ma-
teriálů. 

► Redaktoři posílají hotový článek šéf-
redaktorce většinou e-mailem či přes 
Bakaláře. Komunikujeme spolu také 
pomocí SMS zpráv nebo přes aplikaci 
WhatsApp.

► Když je aktuální číslo časopisu hotové, 
začínáme tisknout. Nyní už tiskneme 
přímo z počítače, takže fotografie i ilu-
strace jsou kvalitnější, dříve jsme vše 
kopírovali, což bylo na úkor kvality. 

► A pak už celý časopis kompletujeme. 

► Když je hotovo, vydávají se (…a velmi 
rádi!) redaktoři časopisu nové číslo 
nabízet čtenářům.

► Běžně se prodá 80 – 100 výtisků.

Na závěr chci poděkovat celému re-
dakčnímu týmu Školáka za příjemnou 
spolupráci, za nápady i za čas, který naše-
mu časopisu věnovali a věnují. Za celá ta 
léta pracovalo pro školní časopis celkem 
150 dětí. Někteří žáci se stali součástí naší 
pospolitosti pouze nakrátko, někteří byli 
redaktory čtyři, výjimečně i pět let. 

Děkuji také rodičům, kteří své děti 
v této činnosti podporují. Chtěla bych zdů-
raznit, že tvoření školního časopisu je pro 
žáky nejen milým koníčkem, ale naplňuje 
také jejich nejrůznější potřeby. Prostřed-
nictvím školního časopisu prezentujeme 
naši školu a rozvíjíme vzájemnou komu-
nikaci nejen mezi sebou, ale také mezi 
žáky a rodiči i mezi školou, rodiči a dětmi. 
Vlastním projevem se děti můžou sebe-
realizovat, podporujeme kolektivní práci 
a při vydání nového čísla se nám dostává 
uspokojení z vydařeného výsledku. Psaní 
školního časopisu není určeno jen jazyko-
vým géniům a jedničkářům… Školní časo-
pis dává šanci všem bez rozdílů. 

I. Mendlíková

Třída Soviček během sportovního dopoledne
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Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Dětská literatura:
 Hora ožívá (L. Tarshis) Dobrodruž-

ný příběh dívky, která zažila ničivou 
erupci sopky Sv. Heleny ve státě Wa-
shington v roce 1980.
 Byl jednou jeden život – Svaly (J. Gau-

din) Komiksové zpracování animova-
ného seriálu.
 Kabát a kabelka (M. Míková) Pohád-

kové podobenství o lásce dvou obyčej-
ných věcí, ve které se zrcadlí i nejdůle-
žitější cit lidí.
 Můj brácha se jmenuje Jessica (J. Boy-

ne) Příběh dospívajícího Jasona, kte-
rý je přesvědčen o tom, že je dívkou. 
Jason je velmi oblíbený a atraktivní 
chlapec, sportovně zaměřený, hrající 
fotbal. Ale…

Krimi:
 Nalezení (J. Březina) V detektivní 

kanceláři se objeví zoufalý otec po-
hřešované Elišky. Dívka způsobila 
tragédii, utekla a zřejmě si chce ublí-
žit. Rozjíždí se intenzivní pátrání.
 Zimní oheň (A. De la Motte) Švédský 

thriller o předvánočním večírku do-
spívajících dětí, který skončil ohnivou 
tragédií. Třicet let poté je odhaleno 
tajemství, co se stalo oné noci.
 Poslední hřebík (S. Ahnhem) Finále 

bestsellerové krimisérie s Fabianem 
Riskem. Vydírá. Zneužívá. Mučí. 
Znásilňuje. Jmenuje se Kim Sleizner 
a vede kodaňské policejní oddělení.
 Hlavní podezřelá (T. Gerritsenová) 

Detektivní román, v němž je hlavní hr-
dinka lovnou zvěří pro zabijáka a záro-
veň jedinou podezřelou z vraždy.
 Stvůra (K. Trpková) Detektivní ro-

mán o vyšetřování dvou zdánlivě 
podobných případů. V Holicích je 
nalezeno surově zbité a rozřezané tělo 
mladé dívky. Vyšetřování se ujímá vý-
konná komisařka Linhartová.

Povídky:
 Nejezte, nepijte a nežijte blbě! – Glosy 

Pavla Maurera
 Deník fejsbukové matky (L. Nachtiga-

llová)
 Jestli vůbec někdy (A. Mornštajnová, 

P. Soukupová, K. Tučková aj.)
 Krysí ostrov a jiné povídky (J. Nesbo)
 Zájezd snů (H. Pawlowská)
 Tanec mezi vejci, aneb, Život s inžený-

rem (B. Černohlávková)

V knihovně se děly věci…
Už jste se někdy ocitli v situaci, že jste se 

při čtení knihy ztotožnili alespoň na chví-
li s některou z postav a stali se její sou-
částí? Určitě ten pocit mnozí znáte. A my 
jsme se jimi na jeden večer dokonce staly. 
My, tedy členky čtenářského klubu pro 
dospělé. V předvečer svátku 17. listopadu 
jsme se sešly v místní knihovně. Každá 
z nás se na pár hodin stala jednou z postav 
detektivního románu Agathy Christie De-
set malých černoušků. Abychom dosáhly 
co největší autenticity, připravily jsme si 
kostýmy, z jedné místnosti vznikla impro-
vizovaná jídelna, v níž se část děje odehrá-
vá. A pak už jsme se všichni představili 
ostatním návštěvníkům Černochova ost-
rova. Deset lidí s pochybnou minulostí se 
navzájem nezná. Sedm mužů, tři ženy. Co 
je spojuje? Kdo je tajemný hostitel, který 
je na ostrov pozval? A pak začnou jeden 
po druhém umírat. Násilnou smrtí…

Hra začíná. Indicie k odhalení smrti 
všech deseti postav, deseti návštěvníků 

jediného penzionu na zcela opuštěném os-
trově, jsme získaly několika způsoby. Čás-
tečně nám posloužila rozhlasová nahráv-
ka s úžasným výkonem Vladimíra Čecha, 
k získání dílčích indicií nám posloužil pra-
covní list s návodnými otázkami i říkanka 
v textu knihy několikrát zmiňovaná, velký 
podíl na odhalení pravdy měly také ukáz-
ky z dvoudílného britského filmu z roku 
2015 – Až tam nezbyl žádný. Noční ztem-
nělá knihovna stojící na téměř opuštěném 
místě, skomírající plamínek svíčky, zlo-
věstné ticho, za okny se míhají holé větve 
stromů, jen v dálce lze zahlédnou sem tam 
chabé světýlko… Kdo je vrahem? Je doza-
jista mezi námi… 

Děkujeme, Olinko, za skvěle připrave-
ný večer, za vykouzlení atmosféry konce 
třicátých let minulého století, za to, že 
jsme se na chvíli přenesly do děje knihy, 
za to, že jsme se mohly bát…

Ingrid Mendlíková
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Obnovený rybník na Bechově
Už když jsem psal knížku o mlýnech 

na Klenici, povzdechl si syn posledního 
bechovského mlynáře Stanislav Straka 
nad rybníkem před mlýnem. Rybník byl 
za ta léta, kdy přestal sloužit jako zásoba 
vody pro pohon mlýna, zanesený a za-
rostlý. Byla to taková bažina se stružkou 
uprostřed, kudy voda protékala pod mlýn 
a dále do Klenice. 

Když jsem se do těchto míst dostal 
po desíti letech, byl jsem velice mile pře-
kvapen. Rybník – nevzhledná a zarostlá 
bažina zmizel a místo něho je zde zcela 
nové vodní dílo. Obnovené hráze rybní-
ka obložené kamenem jsou oseté pestrou 
směsí travin, na ostrůvku uprostřed rybní-
ka svítí luční kvítí a přítok vody hlídá has-
trman Strakáček s udicí. Zachován zůstal 
i nátok vody na turbínu, která poháněla 
mlýn. Na hladině se tu a tam objeví kola, 
to o sobě dávají vědět ryby v rybníce.

Rybník je napájen místním pramenem, 
který protéká původním náhonem od ryb-
níka Holubky. Z důvodu nynější plánované 
údržby náhonu, který je velmi zanesený, je 
v současné době voda odváděna jalovým 
obtokem mimo rybník pod mlýn a dále 
do potoka Klenice. Rybníku v napouštění 
pomáhají zatím dešťové srážky a z části 
místní drobné pramínky. 

Až se hráze usadí, budou zde opět ko-
lem vysázeny stromy, aby na západním 
břehu fungovaly jako větrolamy a rybník 
opticky oddělily od navazujícího volné-
ho prostoru. Za uskutečněním myšlenky 
uvést zpustlý rybník do dnešního stavu 
stála jistě obrovská vůle a veliké množství 
práce, kterou do projektu vložila Stani-
slava Konopková, rozená Straková, vnuč-

ka posledního mlynáře, která svému otci 
na sklonku jeho života slíbila, že rybník 
obnoví. Myslím, že se jí to moc povedlo 
a nezbývá, než si přát, aby rybník, který 
dostal po posledních mlynářích jméno 
Strakáč, dělal stále potěšení majitelům 
i kolemjdoucím.

Václav Šolc 
autor knihy Mlýny na Klenici

Studánka v novém
Dalo by se napsat, že z důvodu poško-

zení i zazemňování Žbelíčku byla studán-
ka během podzimu přestavěna. Šlo ovšem 
o natolik zajímavý úkol, že se vyplatí být 
sdílnějším. Nechť také tento text poslou-
ží jako pozvánka do zajímavého místa 
za městem. 

Studánka Žbelíček je součástí naučné 
stezky Městem Dolním Bousovem, smě-
řující od vlakového nádraží kol Rachval 
a Podlesníku zpět do města. Kyselé olšiny 
pod hrázemi rybníků či v lemech vodotečí 
bývají na vodu bohaté a jinak tomu není 
ani pod rybníkem na Zahrádkách. Drob-
ných vývěrů lze v prostředí pozorným 
okem nalézt několik. Na nejvýraznějším 
byla kdysi zbudována studánka, kam se, 
dle slov pamětníků, chodilo nabírat vodu 
spolehlivě, Žbelíček totiž měl vodu vždyc-
ky. A nepřišel o ni ani v současnosti, kdy 

podzemní voda oslabuje, a některé stu-
dánky vysychají. Jen její roubení poškodili 
vandalové a dno se pravidelně zanášelo 
bahnem z vypouštěného rybníka. Netěs-
nící kamenná šachta byla tedy rozebrána 
a v rámci možností, s ohledem na hlavní 
pramen, studánka odsunuta dál od po-
toka. V novém půdorysu pak vystavěna 
nově i s doplňky. Bylo zjištěno, že přes 
cestu ze slati přichází další pramen, kte-
rý nově stavbu obchází. Hlavní zdroj plní 
studánku ode dna tak, že drobné písčito-
-jílové fragmenty vidíme dole vířit. Nové 
lomené roubení konečně ukazuje hladinu 
ve směru k cestě, stříška omezuje spad listí 
do vody. Hloubka sloupce vody je téměř je-
den metr, voda čistá, na přepadu elegantně 
třpytná. Pod výtokem je v kameni vyhlou-
bena miskovitá výlevka, sloužící jako na-
pajedlo a ptačí pítko, která jsou po zahra-

dách dnes velmi moderní. Dál voda stéká 
dlážděním pod cestou šikmo do potoka. 
Studánka má na sloupku vložené logo, je 
o ní pojednáno na infotabuli v místě, hned 
vedle lavičky. Je-li zdroj při síle, slyšíme 
zvuk dopadající vody v příjemné tónové 
harmonii, jsou ovšem stavy, kdy se voda 
přepadem ztrácí jen po kapkách. Je i do-
cela možné, že k hraně nerezové hubice 
někdy nedosáhne, pak se lze napít přímo 
z hladiny. Využívat studánku k pití není 
ode mne návodem a ani nemůže být, přes-
tože sám v krajině Dolnobousovska tak 
činím. Dokonce u pramene Klenice pod 
Nepřívěckou hůrou se lze napít, zdroje 
však nejsou v současnosti nikterak ově-
řovány, na to třeba myslet. I ze Žbelíčku 
ve finále jsem se vody napil, s pocitem 
sounáležitosti s prostředím. Vody netech-
nické, neupravované, přírodní, v teplotě 
místního podloží. Studánka by neměla 
již v budoucnu trpět sedimenty z potoka, 
protože Kotelská strouha tam nedostoupí. 

Bechov – začala revitalizace náhona listopad 2022. Foto R. Stránský
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K podzimním v ýsadbám v okolí Bousova
Nejlepší období pro výsadbu stromů je 

podzim. Ať už sazenice s baly nebo pro-
stokořenné stromky mají dostatek vláhy, 
teploty nedosahují extrémních výkyvů 
a strom se lépe vyrovná se změnou stano-
viště, aby byl připravený pro růstový spurt 
v další sezóně.

V Bousově se stává pěknou tradicí 
výsadba stromů na podzimní státní svát-
ky. V minulých letech to byly třeba alej 
za Zvolínkem nebo alej mezi Ošťovicemi 
a Střehomí. Letos 28. 10. se sešlo 45 do-
spělých a nepočítaně dětí, aby společný-
mi silami okrášlili polní cestu od Vlčího 
Pole směrem na Řitonice. Akci, kterou 
spolupořádaly osadní výbor Vlčího Pole, 
Město Dolní Bousov a ČSOP Klenice, 
předcházela důkladná příprava. Firma 
Svoboda zajistila vyhloubení jam, pra-
covníci městských služeb navozili kůly, 
pletivo, sazenice stromků i hromady 
mulče rovnoměrně po celé délce pláno-
vané výsadby. Po krátkém úvodu a orga-
nizačních informacích všichni přihlíželi 
odborné instruktáži. Správné zasazení 
stromu včetně usazení kůlů není zas tak 
jednoduché, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Opět byl použit tříkůlový 
systém, plastová „košilka“ a lesnické ple-
tivo. Také osvědčený hydrogel do zeminy 
kolem kořenů stromku. Ten rostlině po-
máhá hospodařit s vodou, má schopnost 

vodu dobře nasát a postupně ji v suchém 
období uvolňovat.

Byl krásný slunečný den, sázely celé 
rodiny a všichni přítomní si užívali svá-
tek. Díky dobré informovanosti přišla 
spousta místních. Společně vybrali nej-
lepší místo pro dřevěnou lavičku, kterou 
pro tuto alej věnoval ČSOP Klenice. Prý 
je odtamtud možné dohlédnout až na Ješ-
těd nebo Krkonoše. Po společném občer-
stvení všichni v dobré náladě odcházeli 
do svých domovů.

Rekordní počet účastníků měla výsad-
bová akce 120 stromů mezi Koprníkem 
a Kněžmostem, kam 29. 10. dorazilo deva-
desát dobrovolníků. 

Podobným počtem brigádníků se moh-
la pyšnit i výsadba 100 stromků mezi Do-
mousnicemi a Řitonicemi 5. 11. Na úvod 
zaznělo, kdo akci sponzoroval (O2, Škoda 
AUTO…) a kdo a jak se podílel organizač-
ně (KSÚS, ČSOP Klenice, Město Dolní 
Bousov, obec Domousnice, obec Řitoni-
ce). U první ze sta připravených jam zkuše-

Betonový monolit s vloženými pískovco-
vými kvádry je vodotěsný, více odolnější. 

Tím ovšem není řečeno, že zařízení nelze 
zdevastovat. Chovám však nově určitou 

naději, přestože jsem tam již druhý den 
musel odklízet obaly a na výtok nasazený 
hliníkový obal od nápoje, dávajícího sílu. 
Rovněž věřím, že voda studánce vydrží 
i v časech příštích. Hovoří-li k návštěvní-
kům téma z tabule o studánkách, pak je 
Žbelíček, vedle stojící, milou a praktickou 
reprezentací tématu. Tématu, nabývají-
cího čím dál větší důležitosti v krajině 
Dolnobousovska, i na planetě. S ohledem 
na lidi, kteří se o studánku starali v časech 
předchozích, bylo zachováno i původní 
vročení v kameni. 

Závěrem už jen dodám, že opakovaným 
čištěním před uzavřením technického 
odtoku byl nalezen pouze fragment ke-
ramického džbánku, hnědě glazovaného 
povrchu a z novodobých skleněné hrdlo 
z láhve Božkov i s uzávěrem. Zbylá histo-
rie tak přežívá nejspíše už jen mezi lidmi 
po okolí.

Pavel Kverek 

Práce na studánce

Výsadba třešní podél polní cesty z Vl. Pole na Řitonice
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ní sadaři předvedli správný postup. Potom 
se jednotlivé skupinky pustily do práce, 
najednou, po obou stranách silnice. Brzy 
vznikaly jakési manufaktury specialistů. 
Někteří zatloukali kůly, další roznášeli 
hydrogel, jiní ošetřovali kmínky ochran-
ným nátěrem a krytem. Zástup uzavíra-
li lidé s upevňovací páskou a vzpěrami. 
Vládla příjemná atmosféra, i tam, kde se 
po pátečním vydatném dešti v jamách dr-
žela voda a muselo se „sázet do vody“. Blá-
ta bylo tolik, že z něj někteří hraví jedinci 
spontánně tvořili drobné sošky :-). 

Když bylo hotovo, všichni se sešli na lou-
ce v půli cesty mezi Řitonicemi a Domous-
nicemi k výbornému občerstvení. Pracovní-
ci ochutnali svařené víno z vinařství Mun-
zar, jablečný, dýňový, rozinkový a makový 
koláč, jablka, čaj, kávu, gulášovou polévku 
nebo si opekli tradiční špekáčky.

Ráda bych se s vámi podělila ještě o je-
den nevšední zážitek…

Někomu se mohlo zdát, že je to trochu 
megalomanská akce. Ta jako taková s se-
bou nutně nese alespoň v začátku trošku 
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Stolní tenis
Soutěže stolního tenisu začaly na pře-

lomu září a října a sezóna je tak v plném 
proudu. Dolní Bousov má, stejně jako 
v sezóně minulé, v regionálních soutěžích 
čtyři družstva.

Družstvo D je po šesti odehraných ko-
lech na šestém místě v sedmičlenné tabul-
ce regionální soutěže 4. třídy. Má jedno 
vítězství, jednu remízu a čtyři porážky. 
Z důvodu nízkého počtu přihlášených se 
hraje nezvykle tříkolově. Déčko má pro-
blémy s tím, že dva hráči základní čtyřky 
jsou dlouhodobě zraněni, což se na vý-

sledcích projevuje. Na druhou stranu, je to 
příležitost pro hráče širšího kádru, aby se 
zlepšovali a předvedli své schopnosti.

Družstvo C má odehráno již sedm 
kol s naprosto vyrovnanou bilancí tří ví-
tězství, jedné remízy a tří porážek. Je tak 
ve dvanáctičlenné tabulce 3. třídy na šes-
tém místě.

Družstvo B ve 2. třídě je po sedmi ode-
hraných kolech na skvělém druhém místě. 
Prohrálo pouze jednou a má šest vítězství.

Družstvo A v nejvyšší regionální sou-
těži je po sedmi kolech na 5. místě z dva-
nácti, kdy má na svém kontě čtyři vítězství 
a tři porážky.

Proběhly již také dva bodovací turna-
je mládeže. Zúčastnila se pouze Eliška 
Hlaváčková, a to jen jednoho z nich, kdy 
uspěla v 1. divizi. Zúčastnila se také tré-
ninkového kempu mládeže v Bělé pod 
Bezdězem, který pořádal regionální svaz 
stolního tenisu pro vybrané talenty, a to 
s trenérem licence A.

Spolek zajišťuje také chod kroužku 
stolního tenisu, který rovněž běží na plné 
obrátky.

Informace o soutěžích ve stolním teni-
su včetně tabulek a mnoha podrobností 
jsou k dispozici na https://mladaboleslav.
stcstolnitenis.cz/

Jan Jihlavec

Na mladé Slováky Živný nestačil
V sobotu 5. listopadu 2022 se šesti-

členná výprava dolnobousovských pákařů 
zúčastnila soutěže v Životicích u Nového 
Jičína. Konkurence českých a tří desítek 
slovenských borců dala soutěži meziná-
rodní punc. Bousovská výprava byla samo-
zřejmě vedena pákařskou legendou Fran-
tiškem Živným.

„Dlouho to vypadalo, že startovat nebu-
du. Léčil jsem prasklý biceps, do nohy se mi 
vrátila růže. Maminku odvezli do nemocni-
ce, prostě na trénování jsem neměl pomyš-
lení,“ konstatoval Živný. „Startoval jsem 
samozřejmě v kategorii Masters nad sto 
kilogramů, kde jsem vyhrál na  obě ruce,“ 
pochlubil se svým výsledkem. „Pochválil 
bych Honzu Tomana, který soutěži juniorů 
zkusil síly i mezi muži a byl třetí na pravač-
ku. Na jeho věk, váhu a to, jak dlouho páku 
dělá, výborný výsledek. Mě pak ostatní uke-
cali, ať to zkusím i mezi muži nad pětadeva-
desát kilo. To už bylo náročnější, protože tam 
byla šestice mladých Slováků.“ Na některé 
Živný nestačil a bylo z toho čtvrté místo 
na pravou ruku. „Snažil jsem se, ale ruplo 
mi v rameni. Těch tři sta kilometrů autem 
domů pro mě bylo hrozný zážitek,“ přiblížil 
Živný své utrpení. 

Zajímalo mě, jaké jsou další plány dol-
nobousovských vyznavačů armwrestlingu. 
„Třetího prosince je soutěž v Lysé nad La-
bem, v únoru by měla být prestižní meziná-
rodní soutěž Golemova ruka,“ nastínil plány 
vedoucí bousovského klubu. „Trénujeme 
úterý, čtvrtek a neděle u mě v garáži, dáváme 
do toho všechno, co můžeme. Rádi bychom 
dosáhli dobrých umístění.“ 

Pokud to zdravotní stav dolnobou-
sovským borcům dovolí, budou trénovat 
celou zimu. „Doufám, že nám bude pan 
Zetka i nadále nakloněn a bude nás pod-
porovat. Připravíme se důkladně na Gole-
movku, abychom dosáhli dobré výsledky 
a nezklamali ho,“ zakončil své informace 
František Živný.

Výsledky: František Živný: Masters 
nad 100 kg L 1, P 1., muži nad 95 kg P 4. 
Martin Konupek: muži nad 95 kg L 4, P 6. 
Milan Čapek: Masters nad 100 kg L 2, P 
2, muži nad 95 kg L 9, P 8. Aleš Doležal: 
nováčci nad 85 kg L 6. Jan Toman: muži 
do 75 kg P 3, junioři do 75 kg L 2., P 2. 
Matyáš Huk: junioři do 75 kg L 5, P 5.   

Miloslav Ječný

chaosu, než si „vše sedne“… O to větší 
uznání patří všem organizátorům, kteří 
musí mít pevné nervy a myslet „na všech-
no“. Velké akce potřebují důkladnou pro-
pagaci. Jen tak se potřebné informace 
dostanou k cílové skupině zájemců. Díky 

tomu k nám přijela paní z Prahy, co se 
o výsadbě dověděla z rádia. Chtěla totiž 
někde zasadit strom na přání své zemře-
lé kamarádky. Když její kamarádka ještě 
žila, byla vážně nemocná a probírala s ní 
„poslední věci člověka“. Zaznělo i to, že 

nechce, aby jí kupovala květiny nebo věn-
ce na hrob ...že si přeje něco smysluplné-
ho, třeba, aby za ni někde zasadila strom. 
A to se podařilo právě u nás...

Pavla Bartková

Rád bych touto cestou 
poděkoval všem zákazníkům, 

kteří si u nás 
vybrali vánoční stromek 

a popřál jim do nového roku 
především pevné zdraví 

a pohodu.

Dále bych rád nabídl další 
službu, kterou můžeme 

zákazníkům poskytnout:

Řezivo (hranoly, latě, prkna)

Firma Borovička & syn
Rohatsko 14

Tel. 604 245 863

Přejeme úspěšné vykročení 
do nového roku
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Dolnobousovský sportovní klub
Podzimní část se-

zóny 2022–2023 je 
dohraná. Nutno říci, 
že hodnocení sezóny 
z hlediska vedení klu-
bu je velice příjemné. 

Průběžné výsledky podzimu všech muž-
stev jsou jedny z nejlepších za několik 
posledních let. Velice dobré výsledky muž-
stev dospělých jsou podpořeny výbornou 
prací trenérů mládeže a tím pádem i velmi 
dobrými výsledky mužstev mládeže. V ka-
tegoriích U7, U9, U11, U13 (A+B), U15 
a U19 máme momentálně 110 dětí. Tím-
to vedení sportovního klubu děkuje všem 
hráčům za odvedenou práci a výbornou 
reprezentaci klubu a města. Přeje všem 
spoustu sil do další náročné práce v jar-
ních bojích, které začnou 11. 3. 2023 mi-
strovským zápasem A-mužstva.

Před koncem roku 2022 sportovní klub 
přeje všem hráčům, trenérům, rodičům, 
fanouškům a podporovatelům klubu pevné 
zdraví a radost z fotbalu i v roce 2023.

A-mužstvo zakončilo podzim na 2. 
místě tabulky I. A třídy s bilancí 11-0-4, 
skóre 57:27 a se ziskem 33 bodů. Mužstvo 
nastřílelo nejvíce branek ze všech muž-
stev, Michal Pažout vede tabulku střelců 
s 19 brankami. Mužstvo ztrácí sedm bodů 
na vedoucí tým soutěže SK Posázavan Po-
říčí n/S. Škoda dvou nepovedených domá-
cích zápasů, ztráta mohla být o něco men-
ší. Ale i tak se mužstvo chce poprat o po-
stup do vyšší soutěže Krajského přeboru. 

B-mužstvo po sestupu z Okresního 
přeboru zakončilo podzim na 3. místě ta-
bulky III. třídy s bilancí 8-1-4, skóre 35:23 
a se ziskem 25 bodů. Mužstvo již v jarní 
části minulé sezóny se začalo omlazovat 
a ukazuje se, že to byl správný krok. Ně-
kteří se k fotbalu vrátili po delší či kratší 
pauze. Kádr se rozšířil a na výsledcích to 
je vidět. Někteří v případě potřeby vypo-
máhají i v zápasech A-mužstva. Naopak se 
lépe do mužstva daří zabudovávat hráče 
z dorostu. V nastoleném režimu chceme 
pokračovat i v dalším období.

u19 mužstvo dorostu zakončilo podzim 
na 8. místě tabulky I. A třídy s bilancí 5-2-

6, skóre 35:57 se ziskem 17 bodů. Po slab-
ším začátku, kdy mužstvo nastupovalo 
proti mužstvům z horní části tabulky, se 
ve druhé polovině podzimu zlepšovalo 
a na konec se dostalo do středu tabulky. 
Nutno říci, že kádr by se měl malinko 
rozšířit, aby trenéři měli větší výběr hrá-
čů. V několika zápasech museli mužstvu 
pomoci hráči z kategorie U15. Ale i tak by 
mělo mužstvo I. A třídu bez problému za-
chránit i pro další sezónu.

U15 + U13 mužstva starších a mladších 
žáků postoupila poprvé v historii do kraj-
ské soutěže. Hrají společně I. A třídu 
a nutno říci, že výsledky obou mužstev 
jsou nad očekávání. Starší žáci obsadili 
po podzimu 5. místo s bilancí 8-1-3, skó-
re 44:27 se ziskem 25 bodů. Nejlepším 
střelcem mužstva se stal Jirka Veselý s 12 
brankami, následují ho Vojta Karn a Filip 
Koliáš s 9 brankami. Mladší žáci obsadili 
po podzimu 4. místo s bilancí 8-0-4, skóre 
73:29 se ziskem 24 bodů. Nejlepším střel-
cem mužstva se stal Matyáš Zemánek se 
13 brankami. 

Zbylé kategorie mužstev mládeže u13-
-B-mužstvo, U11, U9 a U7 hrály své soutěže 
v rámci okresních soutěží. Všechna muž-
stva se pohybují v popředí svých soutěží, 
i když v těchto soutěžích nejde ani tak 
o výsledky, ale hlavně o to, aby děti spor-
tovaly a věnovaly se pohybu. Až ve vyšších 
kategoriích se ukáže, které děti se budou 
i v budoucnu věnovat fotbalu.        

za DBSK Miroslav Boček

1. SK Posázavan Poříčí n/S 15 13 1 1 44:11 40

2. Dolnobousovský SK 15 11 0 4 57:27 33

3. SK POLABAN Nymburk 15 9 2 4 28:18 29

4. TJ Sokol Luštěnice 15 9 2 4 22:16 29

5. FK Bohemia Poděbrady 15 9 1 5 43:29 28

6. SK Úvaly 15 7 5 3 35:27 26

7. SK Slovan Poděbrady 15 6 5 4 23:23 23

8. FK PŠOVKA MĚLNÍK 15 6 4 5 27:21 22

9. FOTBAL HLÍZOV 15 5 5 5 28:23 20

10. SK VOTICE 15 5 1 9 35:38 16

11. TK Slovan Lysá n/L 15 4 3 8 23:33 15

12. UNION Čelákovice 15 3 4 8 21:40 13

13. Slavoj Stará Boleslav 15 3 2 10 22:42 11

14. TJ Sokol Býchory 15 2 5 8 19:41 11

15. FK Čáslav „B“ 15 2 5 8 21:44 11

16. FC SB Vlašim „B“ 15 3 1 11 38:53 10

1. FC Sporting Mladá Boleslav „A“ 13 10 2 1 41:13 32

2. SK Jivina 13 8 2 3 42:16 26

3. DBSK „B“ 13 8 1 4 35:23 25

4. TJ Sokol Chotětov „B“ 13 8 0 5 31:31 24

5. SK Bakov n/J „B“ 13 6 4 3 34:30 22

6. FC Horky „B“ 13 7 0 6 48:32 21

7. SK Židněves 13 5 4 4 28:22 19

8. FK Slavoj Čistá 13 5 3 5 31:28 18

9. SK JIZERAN DOUBRAVA 13 5 2 6 27:33 17

10. SK Ledce 13 5 0 8 25:29 15

11. TJ Sokol Jabkenice 13 4 3 6 22:30 15

12. SK JIZERA PŘEDMĚŘICE 13 4 1 8 35:35 13

13. TJ Sokol Struhy 13 2 4 7 23:30 10

14. FC Mukařov 13 0 2 11 4:74 2



www.infocentrum.dolnibousov.cz

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

Ročník 58 - číslo 6/2022 www.dolni-bousov.cz22

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

Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky 
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 1. 2023. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty 
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.

Poděkování 
Chtěl bych touto cestou poděkovat městskému úřadu za přání 
a dárek mým 80. narozeninám.

Jiří Taclík

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

Miroslav Skrbek

Děkuji touto cestou městskému úřadu za milé blahopřání a krásný 
dárek k mým narozeninám.

Josef Škaloud

Vzpomínka 
Dne 27. 12. 2022 by se dožil 90 let pan Arnošt Folprecht. Kdo jste 
ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcery Hana a Eva s rodinami

Inzerce
 Prodám luxusní byt 2+kk na Radouči s výhledem do lesa. Stáří 8 
let, výměra 52 m2 + 20 m2 lodžie. Volný ihned. Cena 4.790.000 Kč. 
Tel.: 604 792 798.

 Prodám byt 2+1 v Dolním Bousově Na Sídlišti. V roce 2022 
po celkové rekonstrukci. Cena 3.790.000 Kč. Volný ihned! Tel.: 
733 428 078.

Kulturní t ipy
27. 11. Prodejní výstava Radosti a dárky, galerie Na faře, 
potrvá do 21.12.

30. 11. – 1. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna

2. 12. KINO v knihovně, 19.00, promítáme český film Buko

2. 12. Adventní koncert, 18.00, kostel sv. Kateřiny, dětský 
sbor Zvonky Mn. Hradiště

3. 12. Mikulášská nadílka s ohňostrojem, 15.30, nám. TGM

3. 12. Výstava betlémů a andělíčků, v 2. patře v zasedací 
síni radnice, potrvá do 10.12.

7. 12. – 2. Adventní těšení pro děti, 16.30, divadlo v knihovně 

14. 12. – 3. Adventní těšení pro děti, 16.30, knihovna

16. 12. Vánoční koncert Stojmír-Bendl, 17.00, kostel sv. 
Kateřiny

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

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

1. 1. 2023 Novoroční ohňostroj, 18.00, rybník Pískovák

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

a na plakátovacích plochách.

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



Vítání občánků 8. 10. 2022, foto R. Stránský
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Eliška Mužíčková

Jakub a Tereza Drahotovi

Magdaléna Brzobohatá

Mia Havačová

Emma Čavisová

Jakub Kollátor

Matěj Kopecký

Sofia Szabó
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