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Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

zima je pomalu na ústupu a začát-
kem jara se probouzí i život v našem 
městě. Pomalu začíná jarní úklid měs-
ta po dlouhé zimě, i když nebyla tak 
náročná. Nejvíce nás trápí spíše větr-
né počasí, které nás doprovází posled-
ní dobou. V plánu je opět úklid všech 
příjezdových cest do našeho města 
ve spolupráci s žáky naší školy. Úklid 
je naplánován opět na Den země, který 
letos vychází na 22. 4. 2019. Úklid se 
týká i našich místních částí a naučných 
stezek. Do úklidu se zapojí tradičně 
členové SDH Bechov - Svobodín, kteří 
pomohou uklidit a vyčistit od odpadků 
cesty v okolí Bechova a Svobodína. 
Děti z přírodovědného kroužku pod 
vedením paní Bartkové a Hejnové ukli-
dily trasy naučných stezek. Všem, kteří 
se zúčastní úklidu, předem děkujeme.

Investice a opravy
Počátkem jara se pomalu rozbíha-

jí plánované investiční akce a opravy. 
V místní části Horní Bousov byla za-
hájena oprava místních komunikací 
kolem budovy hasičárny a rybníčku 
na návsi. Město oslovilo čtyři fir-
my – COLAS CZ, H-INTES s.r.o., 
GEME MB s.r.o. a Integra stavby a.s. 
Nejvýhodnější nabídku podala firma 
COLAS CZ ve výši 1.498.351 Kč bez 
DPH. Práce byly zahájeny počátkem 
března a budou dokončeny do konce 
dubna. S opravou komunikací souvisí 
také nové odvodnění komunikací a vý-
měna zemních souprav k vodovodním 
přípojkám. Bohužel stav tohoto zaříze-
ní v Horním Bousově není dobrý. 

/pokračování na straně 3/

Historik Karol Bílek v dolnobousovské knihovně při křtu 3. dílu Malých dějin Sobotecka 
v roce 2017. Foto Z. Plešinger

Historik Karol Bílek – 80 let 
– a jedeme dál!

Výsostných osmdesát let Karola Bílka. 
Let spjatých především se Soboteckem, 
a to jak místně, tak v běhu času, ale pře-
devším velikým srdcem. Ale Sobotecko 
a Bousovsko nejsou pro našeho historika 
zdaleka v opozici, prolínají se a někdy do-
konce splývají. Vždyť Bousov býval kdysi 
součástí historického okresu soboteckého 
a obě města ještě dříve patřila pod panství 
kostecké. Ostatně rovnocennost obou regi-
onů zdůraznil náš jubilant jasně v názvu 
své nejobjemnější knihy Kdo je kdo v ději-
nách Sobotecka a Dolnobousovska.

Ale věnujme pár řádků života běhu Ka-
rola Bílka. Tedy chlapec Karol se narodil 
28. března 1939 (ve stejný den jako J. A. 
Komenský, co na to astrologové?) do tra-
diční sobotecké rodiny. Karol v Sobotce 
absolvoval základní školu. Maminka v té 
době byla ředitelkou měšťanské školy 
dívčí, a také pilnou skautkou. Gymnázi-
um (tehdy Jedenáctiletou střední školu) 
navštěvoval Karol v Mnichově Hradišti 
(tenkrát to bylo okresní město i pro So-
botku). 

/Pokračování na straně 7/
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V sobotu 9. února se konal dětský karneval na Bechově.

Děti v MŠ pečou preclíky.

MŠ – jak se pečou koblížky.

Eliška Hlaváčková ve vědomostní soutěži AZ Kvíz Junior.

Vráťa Ebr a Aťka Janoušková na besedě v DPS.
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Proto se bude muset město v násle-
dujícím období více zaměřit na obnovu 
a modernizaci sítě, která souvisí s vodním 
hospodářstvím. Kvůli opravám musela být 
provedena dvakrát odstávka pitné vody. 
Za vzniklé problémy se občanům omlou-
váme, ale všechno špatné je k něčemu 
dobré. Přišlo se na spoustu nedostatků, 
které musí město v dohledné době vyřešit 
ke spokojenosti všech.

Další investiční akcí, která se roze-
běhla, je oprava hřbitovní zdi na hřbitově 
ve Vlčím Poli. Na tento projekt získalo 
město v roce 2018 dotaci z Ministerstva 
zemědělství ve výši 700 000 korun, více 
nebylo možné získat. Zbylé náklady budou 
hrazeny z rozpočtu města. Město oslovilo 
tři uchazeče – ZETA Benátky s.r.o., Stav-
by Koťátko s.r.o a Karel Hosa – Zeteza. 
Nejvýhodnější nabídku podala firma Ka-
rel Hosa – Zeteza ve výši 1.597.884 Kč bez 
DPH. Práce byly zahájeny v polovině břez-
na. Práce by měly být dokončeny nejdéle 
do konce července. Současně bude opra-
ven kovový kříž a pískovcový podstavec. 
Restaurování bude provádět sochařka Mi-
chaela Mrákotová, DiS. z Turnova. Dále 
budou osazena nová vstupní vrata, která 
vyrobí kovář pan Pavel Kverek. Bude vy-
tvořeno i místo pro malý kontejner na bio-
odpady z místního hřbitova. Léta používa-
ný zvyk, že co se nehodí a je k vyhození, 
tak skončí za hřbitovní zdí, by se neměl 
opakovat. Takto se chovali někteří občané 
k matce přírodě. Doufám, že opraveného 
hřbitova si budou všichni vážit a podle 
toho se také chovat.

V našem městě se po zimní přestávce 
rozeběhly práce spojené s vybudováním 
nové místní komunikace v ulici Javorová 
za benzinovou pumpou. Je to poslední 
komunikace v nové zástavbě, která není 
ještě dokončena. Zbývají položit silniční 
obrubníky, zámková dlažba a finální po-
vrchy. Pokud půjde vše podle plánu, tak 
do konce května by měly být práce ukon-
čeny včetně instalace nového veřejného 
osvětlení a vytvoření místa pro kontejne-
ry na tříděný odpad. Práce provádí firma 
Svoboda Dolní Bousov, s.r.o.

Dotace
Nyní bych se zaměřil na možnost získá-

ní dotačních prostředků na plánované pro-
jekty. V únoru město zpracovalo a podalo 

celkem tři žádosti o dotaci z vyhlášených 
programů Ministerstva pro místní rozvoj. 
První žádost se týká modernizace vnitř-
ních prostor a rozšíření budovy sokolovny. 
Cílem projektu je budovu zmodernizovat, 
zejména stávající interiér a vytvořit záze-
mí pro vystupující. Pokud by se podařilo 
dotaci získat a sokolovnu opravit, vznikl 
by v našem městě důstojný kulturní stá-
nek pro všechny generace. Druhá žádost 
o dotaci se týká třetí etapy opravy hřbitovní 
zdi směrem k železniční trati na hřbitově 
v Dolním Bousově. Třetí žádost o dota-
ci se týká opravy mostku přes Klenici při 
cestě na fotbalový stadión, který je v ha-
varijním stavu. Jestli budeme s žádostmi 
úspěšní či neúspěšní se dozvíme zhruba 
za půl roku.

S jednou žádostí o dotaci uspělo měs-
to v závěru roku 2018. Podařilo se získat 
finanční prostředky ve výši 450 000 Kč 
z programu Ministerstva vnitra na poříze-
ní vícemístného dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Dolní Bousov. V současné 
době se připravuje výběrové řízení na do-
davatele tohoto automobilu. Dále město 
využilo možnost požádat o dofinancová-
ní zbylých nákladů na tento vůz z grantů 
Středočeského kraje a podalo žádost o do-
taci ve výši 300 000 Kč. S výsledkem bude 
město seznámeno do poloviny roku.

Čas ukáže, kolik se nakonec podaří 
získat finančních prostředků na uvedené 
projekty. 

Nové projekty
Dále bych se chtěl zmínit o projekč-

ní činnosti města. Město obdrželo zpra-
covanou studii nových chodníků podél 

krajské komunikace v Horním Bousově. 
Studii zpracovala projekční kancelář CR-
-Projekt Mladá Boleslav. Záměrem celého 
projektu je vyřešit bezpečné přemísťování 
chodců v této místní části. Nyní se bude 
pokračovat na zpracování vyššího stupně 
dokumentace pro územní a stavební po-
volení. Současně s tímto záměrem město 
řeší s vlastním krajské komunikace opra-
vu či výměnu zábradlí, které hyzdí obec 
a opravu propustku pod komunikací mezi 
autobusovými zastávkami. Uvidíme, jaký 
bude postoj správce komunikace. Budeme 
o dalším postupu občany informovat.

V měsíci březnu se uskutečnila veřejná 
schůze s občany Ošťovic. Tématem schů-
ze bylo budoucí zásobování pitnou vodou 
v této malé místní části. Jedná zhruba o 30 
obyvatel. V současné době zdrojem pitné 
vody jsou pouze studny, ve kterých voda 
díky suchu mizí, vodovod zde není. Ve spo-
lupráci s projektanty bylo představeno ob-
čanům řešení, které by zásobování do bu-
doucna vyřešilo. Navrhované řešení bylo 
občany přijato. Dalším postupným cílem 
bude zpracování projektové dokumentace 
na nový vodovod a poté by následovalo vo-
doprávní řízení pro povolení stavby. Opět 
občané budou postupně informováni. 

V závěru roku 2018 se podařilo měs-
tu domluvit s vlastníkem železniční trati 
Dolní Bousov – Kopidlno, kterým AŽD 
Praha, opravu železničního přejezdu v uli-
ci Nádražní, který je v havarijním stavu. 
Oprava je naplánována v termínu od 8. 4. 
do 12. 4. 2019. V tuto dobu bude železnič-
ní přejezd uzavřen. Objízdná trasa povede 
ulicí Dlouhá. Občané budou včas informo-
váni.

Příspěvky sdružením a spolkům 
Rada města se na únorovém jednání za-

bývala s žádostmi o dotace spolků a sdruže-
ní na rok 2019 z rozpočtu města. Jako kaž-
dý rok podporu získali zejména ti, kteří se 
věnují mládeži, kulturnímu a společenské-
mu životu. Schválené dotace viz tabulka.

Nyní bych se chtěl věnovat nešvarům 
v našem městě. Je to zejména parková-
ní na místních komunikacích prakticky 
ve všech ulicích našeho města, a to i přes-
to, že majitelé mají na svých pozemcích 
garáže a různé přístřešky pro své miláčky. 
Proč se o tom zmiňuji? Narůstající počet 
zaparkovaných automobilů stěžuje práci 
nejen technice údržby města, ale hlavně 
svozové firmě odpadů Marius Pedersen 
a.s. Každý čtvrtek se musí kuka vozy pro-
plétat změtí aut v našich ulicích. Již ně-

Slovo starosty
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Odpadov ý sloupek
Firmou, zabývající se sběrem použitých 
oděvů je firma TextilEco a.s. sídlem 
v Boskovicích. Oděvy, které jsou vkládá-
ny do bílého kontejneru, se pak dále tří-
dí. Oděvy, které je možné využít k další-
mu nošení, putují do prodejen Genesis, 
kde si je lidé mohou koupit za velmi níz-
ké ceny. 

Ostatní oděvy jsou poslány do zemí tře-
tího světa. Jsou místními lidmi prány 
žehleny a zašívány. V těchto zemích vel-
mi pomohou, neboť nového majitele té-

měř nic nestojí. Šatstvo obnošené, nemo-
derní, mírně znečištěné, mající díry se 
rozčlení s ohledem na jejich materiálové 
složení. Je dále použito k průmyslovému 
zpracování. Například jako příměs při 
výrobě kartonů. 

Silně znečištěné oděvy barvami, olejem, 
plesnivé a podobně slouží jako palivo 
v elektrárnách. Jeden kilogram takového 
textilu má stejnou výhřevnost jako hně-
dé uhlí. 

Jindra Orságová

kolikrát se stalo, že přistavené popelnice 
nebyly vyvezeny jen proto, že svozový vůz 
zkrátka neprojel danou ulicí. Proto apeluji 
na všechny majitele automobilů, aby par-
kovali na svých pozemcích a ne pozem-
cích města, které k tomu nejsou určeny. 
Pokud se stav nezlepší, bude město hledat 
řešení ve spolupráci s Policií ČR.

Další nešvar, který kazí vzhled našeho 
města, jsou psí exkrementy na chodnících. 
Kličkující občané, pospíchající do zaměst-
nání, děti mateřské školky na procházce 
a další, jsou toho důkazem. 

Město v měsíci dubnu nainstaluje 
do ulic několik dalších košů na psí exkre-
menty. Čas ukáže, jestli se situace zlepší. 

Je to na každém z vás, kdo vlastníte svého 
pejska, jak se budete chovat k prostředí 
v našem městě a k ostatním občanům.

Krásné velikonoce
Miroslav Boček

starosta města

Vítání občánků
Vítání nových občánků Dolního Bouso-

va se uskuteční v sobotu 4. 5. 2019. Vítat se 
budou děti narozené v období od 1. 7. 2018 
do 31. 12. 2018. Přihlášku si rodiče mohou 
vyzvednout na matrice městského úřadu, 
případně ji naleznou na webových strán-
kách města nebo si ji mohou nechat zaslat 
e-mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba 
doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů 
před stanoveným termínem konání akce. 
O konkrétní hodině vítání budou rodiče in-
formováni na jimi sdělený kontakt. Případ-
né bližší informace poskytne matrikářka 
městského úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: 
matrika@dolni-bousov.cz.

Marcela Jelínková

V termínu od 1. 4. do 9. 6. 2019 proběhne oprava silnice II/279 Rabakov. V souvislosti s tím: 1) Linka 260080 Dolní Bousov – Rabakov 
– Dolní Bousov nebude po dobu uzavírky obsluhovat zastávky Domousnice, MŠ; Rabakov, chaty a Rabakov. Ranní a odpolední spoje bu-
dou začínat a končit ve stanici Domousnice, žel. zast., polední spoj pojede z této zastávky přímo do Veselice. Vybrané spoje jedou v jiných 
časových polohách. 2) Linka 260110 Mladá Boleslav – Prodašice – Rožďalovice nebude po dobu uzavírky obsluhovat zastávky Ujkovice, 
Na křižovatce; Rabakov a Rabakov, chaty. Zastávka Prodašice, u transformátoru bude přesunuta do stanice Prodašice. Ranní spoj vyjíždí 
z Rožďalovic o 5 minut dříve, od stanice Domousnice, MŠ jede podle obvyklých časů.                                                                   Pavel Kula

Název spolku Kč Komentář

Baráčníci  5 000 příspěvek na činnost 

Junák – svaz skautů a skautek  15 000 podpora činnosti, práce s mládeží

Dolnobousovský sportovní klub  50 000 100. výročí založení klubu

SDH Horní Bousov  50 000 příspěvek na činnost, pořízení soutěžního stroje

Rybáři MO D. Bousov  10 000 činnost mládeže - rybářské závody

APROPO Jičín  8 000 sociál. služby, denní stacionář

SDH Bechov  25 000 příspěvek na činnost mládeže v PS

AUTO MOTO KLUB  10 000 pořádání MR v autokrosu

Florbalová akademie  viz komentář snížení fakturace pronájmu haly o 17 000

SDH Vlčí Pole  25 000 oprava hasičské techniky, kulturní a společenské akce

SDH Dolní Bousov  - pro r. 2019 nežádá

Stojmír  5 000 příspěvek na činnost

ZO Čes. sv. včelařů D. Bousov  5000 + 45 000 příspěvek na činnost, 100. výročí založení spolku

ProBousov, z.s.  26 000 čtenářský klub

Přírodovědný kroužek D. Bousov  15 000 příspěvek na činnost kroužku

Stolní tenis D. Bousov, z.s.  5 000 příspěvek na činnost spolku

Celkem  299 000  
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Krátce z Bousovska

Krátce z Bousovska
Dětský karneval na Bechově. V sobotu 
9. února byl v bechovské škole pořádán 
dětský karneval. Tato tradice je zde již 
dlouho, proto byla víceméně očekávanou. 
Dorazila spousta krásných masek. Pro 
děti byly uchystané různé soutěže, samo-
zřejmě vždy s odměnou. Proběhla i tolik 
oblíbená tombola. Nutno říct, že dětem se 
tato akce velmi líbí a pokaždé jsou nadše-
né. No a to samozřejmě těší i nás, kterým 
přípravy zaberou spoustu času. Když ale 
vidíme tu radost dětí a poté i děkující ma-
minky, víme, že to pokaždé stojí za to.

E. Bernardová

Zápis do prvních tříd. Zápis do prvních 
tříd pro školní rok 2019/20 proběhne 
ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 13.00 do 15.30 ho-
din pro děti z MŠ Rohatsko, MŠ Obruby, 
ostatních školek a děti po odkladu. V pá-
tek 5. 4. 2019 od 12.00 do 15.30 hodin pro 
děti z MŠ Dolní Bousov. K. Karnová

Karneval nebo Masopust. Děti v mateř-
ské škole měly možnost seznámit se s obo-
jím. Pro děti známější karneval uspořá-
daly společně paní učitelky v každé třídě 
během dopoledne. Nejen děti, ale i paní 
učitelky se převlékly do kostýmu nejrůz-
nější pohádkových bytostí, zvířátek, ale 
i akčních hrdinů. Nechyběla zde „módní 
přehlídka“ masek, tanec, ale i nejrůznější 
hry a soutěže.
A jak je to s masopustem? O tom by vám 
mohly nejvíce vyprávět dětí ze třídy Koťata 
a Sluníčka. Pro ně si paní učitelky připravi-
ly netradiční dopoledne. Společně zavzpo-
mínaly na tradice a s dětmi upekly preclí-
ky a koblížky. Poté následovala obchůzka 
po MŠ, nechyběly zde masopustní masky 
se zvířecím motivem. Společně s ostatní-
mi dětmi přednesly hudebně – pohybové 
říkanky a slavnostně „pochovaly“ basu. 
Nyní se společně těšíme na nadcházející 
jaro a pro děti další oblíbený svátek, Ve-
likonoce. E. Jirků

Sběr starého papíru. Tradiční sběr staré-
ho papíru se uskuteční v úterý a ve středu 
16. a 17. 4. 2019. Svázané a zvážené balíky 
noste před základní školu do předem při-
pravených kontejnerů. Všem účastníkům 
moc děkujeme. K. Karnová

Bousovské studny. V posledních pěti 
letech trpí naše republika minimálním 
počtem dešťových srážek. Z toho pocho-
pitelně vyplývá velká ztráta spodních vod. 
V našem městečku to znamená i určitá 
omezení spotřeby pitné vody a to hlavně 
v letních měsících. Rovněž v této době vy-
sychají studny našich občanů. 
Kladu si otázku, jak tuto situaci aspoň 
z části vylepšit. Vzhledem k mému věku 
vzpomínám na doby minulé a na obecní 
studny. Mám za to, že by se tyto měly ob-
novit (stačí na vodu užitnou), neboť v pří-
padu kolapsu pitné vody nebo omezení 
spotřeby, stačí užitná voda na WC, mytí, 
či zalévání zahrádek a květin. Nejen tím 
ušetříme naši dobrou pitnou vodu, ale 
ušetříme i peníze. 
Vláda utvořila „Národní koalici pro boj 
se suchem“, hlavní zpracovatel je minis-
terstvo zemědělství a životního prostředí. 
Tyto dvě instituce finančně podporují růz-
né projekty a ochranu a obnovu vodních 
zdrojů. Nestálo by za to požádat o dotaci 
na obnovu našich obecních studní? 
Na závěr chci podotknout, že tato rekon-
strukce by určitě přinesla pro město uži-
tek, nehledě na ekologický přínos i pra-
covní příležitost pro místního šikovného 
studnaře. K. Mrázková, D. Říhová

Pochod z Bousova do Bousova, 11. roč-
ník, se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019. 
Jako obvykle to nebude klasický turistic-
ký pochod se startem, cílem a průchodem 
několika kontrolami, ale vlastně společná 
procházka vyznavačů pohybu, kteří se 
chtějí podívat na několik pamětihodnos-
tí v okolí Dolního Bousova. Odchod v 9 
hodin od dolnobousovské základní školy. 
Doporučujeme vzít si s sebou občerstvení. 
Vše bude ještě upřesněno na plakátech. 

M. Ječný

Noc kostelů. Akce je opět příležitostí 
pozvat co nejširší veřejnost do koste-
lů a ve večerní atmosféře zde nabídnout 
možnost setkat se s křesťanstvím prostřed-
nictvím hudby, umění, zážitku. Letošní 
noc kostelů se bude konat v pátek 31. květ-
na v kostele sv. Šimona a Judy ve Vlčím 
Poli. Akci zahájíme ve 20 hodin výkladem 

o historii kostelíku. Po té vám nabídneme 
koncert v podání zpěvačky a sopranistky 
Veroniky Vildmanové. Vstup je zdarma, 
všichni jste srdečně zváni ať již na prohlíd-
ku či na koncert. D. Říhová

Uklízejte po svých psech. Po článku uve-
řejněném v minulém roce v Bousováku 
a týkajícím se apelace na pískaře o úklidu 
po jejich miláčcích se zdálo, že jsou ulice 
přece jen trochu čistější. V poslední době 
ale začíná jejich znečišťování ve větší míře 
znovu. Není přeci problém nosit s sebou 
igelitový sáček a v případě potřeby po pej-
skovi uklidit. Znovu tedy prosíme, udělejte 
vše pro to, aby naše město bylo nejen hez-
ké, ale také čisté. V. L.

Nabízíme zájezd do Holandska. Snad kaž-
dou ženu potěší květina, ať už jako dárek 
nebo jako výsledek její zahrádkářské snahy. 
Udělejte si radost a vyjeďte s námi od 26. 4. 
do 28. 4. 2019 do holandského květinového 
parku Keukenhof a kde kvete tisíce tulipá-
nů, narcisů a hyacintů.

Program:
1. den: Odjezd z Bousova ve večerních ho-
dinách.
2. den: Ráno příjezd na farmu, kde na vás 
čeká degustace holandských sýrů a vý-
robna dřeváků. Poté odjezd ke květino-
vému parku Keukenhof, kde následuje 9 
hodin individuálního volna k procházce 
po parku a přilehlých květinových lánech. 
Následně přejezd do Amsterdamu, krát-
ká procházka městem, možnost plavby 
po osvětlených kanálech. Odjezd do ČR 
kolem půlnoci.
3. den: Návrat do Bousova v poledních ho-
dinách.

CENA: 2 190 Kč.
Cena zahrnuje: Autobusovou přepravu, 1 
zavazadlo a 1 palubní tašku k přepravě, 
služby průvodce
Cena nezahrnuje: Vstup do parku (16 
euro), plavba po kanálech v Amsterdamu 
(15 euro), cestovní a úrazové pojištění.
Pro pořádání zájezdu je stanoven minimál-
ní počet účastníků zájezdu na 20 osob, ji-
nak bude zájezd zrušen. Zájemci se mohou 
do 17. 4. hlásit v infocentru v Kostelní ulici.

D. Říhová

V této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního 
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní ulici. 
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Pocta Dolnímu Bousovu
Vážená Rado Dolního Bousova,
předkládám Vám svůj příspěvek do časopisu Bousovák s tím, že jsem jej napsal k poctě a památce úmrtí pana Vynikala, který byl dlouho-

letým starostou města a na jeho nynějším pěkném vzhledu se pak ještě několik let podílel.
S úctou k Vaší práci se poroučí

Zdeněk Popelka. 

I když nejsem rodák, město Dolní Bousov mám rád,
proto jeho návštěvníkům chtěl bych průvodcem se stát 
a několik rad jim dát.

Při příjezdu od Rohatska do města
socha svatého Václava Vás vítá.
Hned na jeho okraji benzín prodávají,
a zde také nově vystavěné sídliště stojí.
Když se pak rozhodnete vjet do kterékoli ulice,
uvidíte jen dobře zhotovené chodníky a silnice.

Z druhé strany od Šrámkovy Sobotky
přivítá Vás prostor velký, různými budovami zastavěný
nyní však opuštěný a oněmělý.
Zde v nedávné minulosti ještě závod Strojtex vyráběl
vzduchotechnické výrobky a to velmi úspěšně
nejen ve prospěch města, ale i občanů mající práci v místě,
kde i velké zdravotní středisko se nacházelo 
a taky textil tkal a byl tam cukrovar,
na jehož bytí se nikdy nezapomene,
protože provedl výstavbu domů, dodnes zvanou Kolonie.
Dnes už to však zní jako pohádka,
že tam byla i vojenská posádka,
kde měli i civilisté
zaměstnání jisté.

Hned naproti také velké zemědělské družstvo bylo
na velkých plochách plodiny silo.
Nyní se tam vyrábí nápoje různé, ale alkoholické.

Další jízda se pro Vás stane zajímavá,
protože ji každé město k vidění nemá,
vjedete do nádherného, Lipky zvaného, stromořadí
kde vůně rozkvetlých květů vás omámí i svádí.
Při této jízdě míjíte dva menší rybníky,
kdy v pozadí se nachází rybník třetí, veliký,
ve kterém každý rok rybáři do sítí ryby loví.

Po následném přejetí železničního kolejiště
uvidíte nedaleko nejen krásné fotbalové hřiště,
ale i bousovské pohřebiště.
Před jeho vchodem jsou dobře udržované pomníky
obětí z první světové války a Němci postřílení občané – kříž veliký.

Jízda Vaše pokračuje kolem bývalého hokejového stadionu,
kde v minulosti hokejové družstvo, v němž byli i tři bratři Holí,
hrálo o postup do nejvyšší ligy s hokejovou holí.
Jen o kousek opodál stojí velký moderní dům, kde se i dobře vaří
což občané ke své spokojenosti využívají a seniorům se tam daří.
V objektu, který spatříte, když doleva odbočíte 
koupíte pak různé věci od hřebíků, televizorů až po sítě.
Zde vás obslouží vzorně rodina Hercíkova.
Pak nemůžeme minout dům ve stejné ulici,
kde jsou připraveni zasáhnout odvážní dobrovolní hasiči.

Nedaleko je pak nádraží, o kterém by každý vědět měl,
že to kdysi býval velmi důležitý dopravní uzel,
kde dnes mezinárodní rychlíky už nejedou, 
ale do všech stran vás motoráky rozvezou.
Další jízda vás přivede k místu, kde je rybník čtvrtý, vhodný ke koupání
a místo, kde pro zábavu občanů se různé akce pořádají,
které organizuje a o rybník se dobře stará firma Svoboda,
která výkopové práce provádí a prodejem stavebnin se zabývá.
Když pak pozvednete trochu svoje oči,
v dáli uvidíte krásné vzrostlé lesy,
kde se konají i mezinárodní autokrosy.

Ulice Dlouhá nyní pěkně opravená
přivede vás na velké a rozsáhlé náměstí,
které každá obec nemá.
Zde se nachází pošta a také velká škola,
ve které nejen děti místní, ale i z širokého okolí vědomosti čerpají.
Odtud není možné přehlédnout krásnou a opravenou radnici,
kde starosta je přítomen a to každý den,
u občanů za svou dobrou práci oblíben.

Z toho místa můžete spatřit velký a krásný kostel,
který byl také za peněžní příspěvky občanů vzorně opraven.
Z jeho věže pak uvidíte nejen velmi krásné okolí,
ale hlavně ucelený pohled na to nádherné náměstí,
který uzavírá stojící tam panny Marie socha
a nedávno odhalená busta T.G. Masaryka.
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Historik Karol Bílek – 80 let 
/Dokončení ze strany 1/

Byl dokonce prvním absolventem to-
hoto ústavu vůbec! A to díky té náhodě, 
že nastoupil do právě nově otevřené školy 
a navíc byl ještě prvním v abecedě jejího 
prvního absolventského ročníku. 

Ale to nebyl Karolův jediný primát. 
Na tuto školu byl přijat až po zásahu sa-
motné Kanceláře presidenta republiky. 
Správně za tím tušíte nějaký rodinný 
škraloup politický. Ostatně projevil se pak 
ještě několikrát. Už jako středoškolák vy-
sedával v soboteckém městském archivu 
a hrál s místními ochotníky. Praktikoval 
i ve státním archivu v Mnichově Hradi-
šti. Ostatně právě zde byl vedoucím ar-
chivu definitivně nasměrován na další 
studia historie a archivnictví. Ta se ode-
hrála na filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Po absolutoriu rychle vystoupal 
až na post vedoucího okresního archivu 
v Jičíně. Pak ale komunistický režim opět 

zasáhl. A z Karola se obratem stal hlídač 
autobusového nádraží (dokonce s pistolí 
v kapse!). Život tropí ale nejen hlouposti, 
i v komunistické dokonalosti byly přeci 
jenom mezírky. A tak bylo Karolovi záhy 
umožněno vést zastrčenou pobočku Lite-
rárního archivu Památníku národního pí-
semnictví dislokovanou v zbořeništi zám-
ku Staré Hrady u Libáně. Ale zámek, na-
vzdory osudu a systému, především však 
péčí místních nadšenců z trosek povstal. 
A Staré Hrady se staly populárním mís-
tem, kde pravidelně excelovaly osobnosti 
typu Alfréda Strejčka a kytaristy Štěpána 
Raka. Pro místní a znalce z okolí to byla 
normalizační oáza a zdejší zpravodaj ve-
lice žádaným periodikem. Karol konečně 
zase žil na plné obrátky. Jeho renomé rych-
le rostlo. Byl povolán do čela Pekařovy 
společnosti Českého ráje. Patnáct let byl 
jeho úspěšným předsedou. A při odchodu 
dokonce jmenován doživotním předsedou 

čestným. Nic však nekoná se věčně, ani sa-
metová revoluce nezachová se vždy vděč-
ně. Zámek Staré Hrady byl následně obcí 
prodán do soukromých rukou. Končí zde 
archiv, ne však Karolova aktivita v našem 
kraji. Vitální historik jede dál. Sobotecko 
se opět stává centrem jeho pozornosti. 
I v Bousově vystupuje v mnoha pořadech. 
Časopis Bousovák zásobuje pravidelně 
svými články. Otvírá nám v nich místní 
historii blízkou i dávnou, připomíná nám 
významné osobnosti, často neprávem po-
zapomenuté.

Dílo Karola Bílka je těžko změřitelné. 
Ty stovky článků nikdo nespočítá. Je to 
však především průběžná, mravenčí a sko-
ro detektivní práce sbírající střípky naší 
minulosti. Mezi publikacemi dominují tří-
dílné Malé dějiny Sobotecka. Vyhledáva-
nými jsou Sobotecký hřbitov a Sobotecká 
lékárna (zde je i významná stať o lékárně 
bousovské). Jeho studie Dolnobousovsko 
v literatuře a kultuře nejprve vycháze-
la na pokračování v Bousováku a pak se 
stala prvním svazkem edice Bousovská 
regionální knihovnička (BRK). Byl také 
spoluautorem monografie Dolní Bousov – 
moje město z roku 2000. V poslední době 
zaujal jeho projekt Modrá krev Sobotecka, 
ve kterém v devíti pořadech byly předsta-
veny snad všechny generace místní šlech-
ty. A sborník z toho cyklu vzešlý je další 
ozdobou regionální knihovničky. Karol je 
také ochotným rádcem amatérským vlasti-
vědným badatelům v celém okolí. Osobně 
to rád stvrzuji. V době vydání tohoto čísla 
budeme již mít v Bousově za sebou besedu 
o knize (učebnici) Vlastivěda Sobotecka 
autorky Olgy Bičišťové, u které byl Karol 
rovněž cenným pomocníkem.

Je to požehnání mít takového odborní-
ka, autora a dobroděje v dosahu. Sobot-
ka jej právem jmenovala svým čestným 
občanem. Ale i v Bousově se radujeme 
z jeho přízně. Budeme se těšit i nadále. 
Živijó!

Tomáš Grindl

Další  hromová rána do nejst ar ší 
bousov ské historie?

Nedávno se přišlo na to, že mnoha 
historiky opakovaná nejstarší písemná 
zmínka o Dolním Bousově nepatří k roku 
1330. Zpravodaj Bousovák o tom nedávno 

otiskl článek profesionálního historika 
turnovského muzea doktora Sajbta. Zprá-
va z roku 1330 se spolehlivě týká jakéhosi 
šlechtice Busa, možná Bohuslava a zá-

roveň známého hradu německých rytířů 
Bouzova na Moravě, což je určitě pravda.

Kdo byl tedy prvním majitelem (Dol-
ního) Bousova? A kdy, ve kterém roce? 

Jubilant Karol Bílek dostal 23. 3. čestnou průkazku do knihovny a několik darů s motivy 
knihovny a města. Foto R. Stránský
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Na tyto otázky turnovský historik neod-
pověděl, ani je žádný historik dosud aktu-
álně znovu nepřehodnotil. Co tedy víme 
o (Dolním) Bousově v desetiletích po roce 
1330? Zase se setkáme se slavným histori-
kem profesorem J.V. Šimákem.

Píše se rok 1352 a panský rod Michalo-
viců jmenoval nového faráře (dolnobousov-
ského) kostela

Mnozí ze čtenářů Bousováku znají 
zříceniny hradu Michalovice v údolí Jize-
ry v těsném sousedství Mladé Boleslavi. 
Náležel tedy roku 1352 (Dolní) Bousov 
k pozemkovému majetku staroslavného 
panského rodu Michaloviců erbu kolmo 
půleného zlatočerného štítu? Nejspíše 
ano, neboť šlechta dosazovala téměř vždy 
faráře do vsí i měst, které jim patřily. 
(I když samozřejmě nepočetné, ojedinělé 
výjimky existují.)

Dolní Bousov se v této souvislosti ob-
jevil v historických pramenech poprvé až 
v roce 1352, a to v soupise církevních „de-
sátků“. Platil poměrně málo – 3 groše roč-
ně. Víme s jistotou jen o existujícím kos-
tele, dnes svaté Kateřiny. Také dvě další 
pozdější písemné zmínky o Bousově mluví 
o dosazení farářů do kostela, kdy šlo o tzv. 
podací právo „vrchnosti“ jmenovat kněze.

Píše se rok 1361 a Bousovští odevzdáva-
jí platy cisterciáckým mnichům kupodivu 
v Oseku u Sobotky 

Nikdo ze slavných historiků včetně 
všeobecně oblíbeného a nanejvýše fundo-
vaného Karola Bílka nepochyboval o tom, 
že (Horní) Bousov svého času, roku 1361, 
patřil do pozemkového majetku cisterciác-
kého kláštera Hradiště nad Jizerou (dnes 
funguje na jeho místě známý pivovar Kláš-
ter). Zachoval se pergamenový svazek po-
vinností 23 usedlostí doslova v „Bousově“ 
se jmény jejich majitelů z doby okolo roku 
1400 a nám již známý historik J.V. Šimák 
(bez mrknutí oka?) usoudil, že jde o teh-
dejší Hornobousováky. Také se ví, že platy 
klášteru (např. slepice a vejce) „z Bouso-
va“ (podle názoru jmenovaného historika 
placené z Horního) měly být předávány 
nedlouho předtím (1361) v Oseku u Sobot-
ky. Jenže… 

Historici dnes nevědí, komu po onom 
„Sajbtem vygumovaném“ letopočtu 1330 
Dolní Bousov patřil. Totiž oba Bousovy se 
téměř až do konce 15. století nazývaly je-
nom Bousov (s jedinou výjimkou (!) zmín-
ky o Bousovci, nějakém z r. 1323, kde žil 

nižší šlechtic feudál Ctibor, pohnaný jako 
lupič před soud do Prahy). Profesor Karlo-
vy Univerzity J. V. Šimák a jiní historici se 
domnívali, že Horní Bousov se roku 1361 
nazýval tehdy jenom Bousov. 

Detektivní historická zápletka 
Co když však Dolní Bousov ve zvažova-

ném roce 1361 (a krátce poté) patřil do ma-
jetku cisterciáckého kláštera Hradiště? 
A naopak Horní Bousov nikoli, což by se 
však mýlila celebrita své doby, profesor 
J.V. Šimák.

Což když dávky (dolno)bousovských po-
daných pro klášter vozili z Dolního Bousova 
do Oseka na trasu dálkové cesty od Jičína 
po Mnichovo Hradiště se clem u Kněžmos-
ta? Nikoli „protisměrně“ nelogicky z Hor-
ního Bousova do Oseka!

Nesignalizuje 23 usedlostí z urbáře 
z doby okolo roku 1400 spíše rozsáhlejší 
Dolní Bousov nežli vždy menší Horní Bou-
sov? (pro který např. není v kupní smlou-
vě k roku 1497 uvedeno ani obligátní „ves 
celá“ ale jen dvůr). Mimochodem až v mi-
nulém století překročil počet domů v Hor-
ním Bousově číslo 60.

Ve kterém z obou Bousovů pěstovali kom-
ponentu pro výrobu středověkého inkoustu 
na objednávku klášterních mnichů?

Zastavme se u jedné povinnosti „Bou-
sovských,“ měli dodávat – jak stojí v perga-
menovém svazku povinnosti (historikové 
je nazývají urbáře) – ročně kromě sumy 
necelých 14 kop grošů (tedy 840 mincí), 
46 slepic a 600 vajec také 1 a 1/2 korce 
(tehdejší míry) máku, kteroužto povin-
ností byl pověřen nějaký podruh jménem 
Šimon. Ten mák pochopitelně sloužil jako 
přísada do některých pokrmů, ale mimo 
to jako komponenta k výrobě inkoustu. 
Nu a ten cisterciáčtí mniši potřebovali 
v našem kraji z gramotných lidí nepochyb-
ně nejvíce! (Mimochodem tehdejší daňo-
vé zatížení bousovských sedláků odhadem 
bylo v přepočtu na dnešní koruny několi-
krát nižší než dnes.)   

Michalovici, první známí majitelé Dolní-
ho Bousova

Podací právo v Dolním Bousově ne-
pochybně ve 14. století několikrát patřilo 
známému rodu pánů z Michalovic (dle 
hradu u Ml. Boleslavi) nebo jejich práv-
ním zástupcům, což by prakticky jistě 
mělo znamenat i michalovické pozemkové 
vlastnictví Dolního Bousova. Nemusí být 
náhodou, že Michalovicové podávali fará-
ře také do kostela v sousední vsi, ve Vlčím 
poli. Rod Michaloviců vystopujeme o pár 
desetiletí dříve také v Markvarticích, vzdá-
lených jen několik málo kilometrů od Dol-
ního Bousova. Octly se v nápisu na pečeti 
Ješka z Michalovic („Jesseko de Mychel-
sberg /et/ Marqvartic“) na listině z 18. lis-
topadu  roku 1281 pro komendu v Řepíně 
v blízkosti Bezna u Mladé Boleslavi (V Če-
chách jsou sice troje obce Markvartice, ov-
šem 0,9 km od kostela v našich Markvar-
ticích stával nedlouho před rokem 1300 
dřevěný hrad.).

Ovšem na rozhraní 14. a 15. století mi-
zejí staroslavní Michalovici z dějin Dolní-
ho Bousova a širšího okolí. Stopy šlech-
tických Michaloviců se slehly v krajince 
u středního toku říčky Klenice a noví po-
zemkoví majitelé obou Bousovů se mnoho-
krát vystřídali.

Na závěr k dějinám Bousovů promluví 
také archeologie 

Obdivuhodný profesor Karlovy Univer-
zity Josef Pekař, nehasnoucí celebrita čes-
kých historiků kdysi napsal:

„Písemné prameny historie nás opouštějí 
s obzvláštní radostí pro dobu, kdy historie 
začíná být nejzajímavější.“ 

Ano. O Bousovech teď víme, že na po-
myslnou šachovnici dějin obrazně naklu-
saly nové figurky z proměněných pěšáků, 
tím a taky nové možnosti koncovky his-
torických událostí, při nichž došlo k ob-
raznému matu dosavadních představ, ale 
třeba i k patu, málo osvětlenému období 
a dosud aktuálnímu otazníku historie 

Dnešní obec
První písemná zmínka (rok)

Název místa První majitelé
dřívější údaj

správná 
informace 

Dolní Bousov 1330 1352 Bausow Michalovicové (1352)

  Cisterciáci (1361, 1400)

Horní Bousov 1323 1323 Bousovec Ctibor z Bousovce (1323)

  Následovníci neznámí

Přehledné znázornění historických informací o Dolním a Horním Bousově ve 14. století
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Dolního Bousova ve 14. století, za doby 
Lucemburků. 

Nutno však dodat, že nejčerstvější 
představy o počátcích dějin obou Bouso-
vů od 8. do 13. století přinesla a podstatně 
zmnožila kupodivu archeologie. Za po-
sledních 50 let se podařilo zvýšit počet 
archeologických lokalit v Horním Bou-
sově z nuly na 15, v Dolním Bousově ze 
dvou hrnéčků a několika kamenných seker 
taktéž na 15 lokalit. (Dá se o nich dočíst 
v knize autora tohoto článku Archeologie 
kraje básníků, kterou roku 2017 vydalo Re-
gionální muzeum a galerie v Jičíně. Pozn. 

redakce: Kniha je ke koupi v infocentru 
v Kostelní ulici). Z poznatků archeologie 
vyplývají poznatky o počátcích obou Bou-
sovů, jakýchsi středověkých sourozenců, 
které budou na závěr tohoto článku popr-
vé předloženy čtenářům Bousováku. Sem 
s nimi.

Od dob Velkomoravské říše, již od pře-
lomu 8. a 9. století, nejstarší „Horní Bou-
sov“ zaujal místo nad bývalou kachní 
farmou na břehu dnešního Červenského 
rybníka. Přibližně od té doby existoval 
„Dolní Bousov“ v místech za koupalištěm 
u rozdvojky železnic za hřbitovem. Oba 

„nejstarší“ Bousovy zanikly ve 13. století 
za posledních Přemyslovců (v době krá-
lovství v pohybu, během společenskoeko-
nomické transformace, jak napsal brilant-
ní současný historik J. Žemlička) a jejich 
obyvatelé nejpravděpodobněji přesunuli 
svá obydlí do středů obou dnešních obcí, 
kde bydlí dodnes.

 Autor děkuje za cenné rady a připomínky 
PhDr. Josefu Žemličkovi (Praha).

Dr. Jiří Waldhauser CSc.
 archeolog

T rému umím sk r ý vat

Drobná hnědovláska s širokým úsměvem, 
která se nebojí ukázat své znalosti před tele-
vizními kamerami. Dnes si povídám s Eliš-
kou Hlaváčkovou z Dolního Bousova, která 
vyhrála první kolo vědomostní soutěže AZ 
kvíz Junior České televize a postoupila do su-
per finále. Tam skončila na místě druhém.  

Zuzana Zemanová

Eliško, kterou třídu navštěvuješ a kolik je 
ti let?

Chodím do sedmé třídy tady na základ-
ní škole v Dolním Bousově a je mi třináct 
let.

Jak tě to tak napadlo, zkusit soutěžit v te-
levizi, přeci jen, chce to dost velkou odvahu 
postavit se před kameru, a ještě před ní od-
povídat na otázky?

Doma jsem se s mamkou na AZ kvíz 
junior několikrát dívala a zkoušela jsem 
si odpovídat sama pro sebe. Docela mi 
to šlo, a tak jsem se přihlásila. Nejdříve 
se dlouho nic nedělo, ozvali se až po půl 
roce. Požádali mě, abych poslala fotogra-
fii, pětiminutové video, informativní do-
tazník a jaký si přivezu talisman. 

S kým jsi tedy do Brna na natáčení vyrazila?
Jela se mnou kromě rodiny také Natál-

ka Pitáková, moje kamaráda a spolužačka. 
Jednak aby mě podpořila, a pak jsem také 
musela mít s sebou nějakou náhradnici, 
kdyby se něco stalo a nemohla bych soutě-
žit. Naštěstí jsem vše zvládla. Natálka jela 
jako moje psychická podpora a držela mi 
všechny palce. 

Jací byli tvoji soupeři a kolik kol jsi vlastně 
absolvovala?

Všichni moji protivníci byli kluci. Nej-
dříve bylo první kolo, tam jsem porazila po-
stupně dva soupeře a dostala se tak do su-
per finále. Prvního partnera jsem v super 
finále také porazila, ale druhého již ne. 
Skončila jsem na druhém místě. I tak to byl 
pro mě velký úspěch a jsem spokojená. 

Uvažovala jsi také o přihlášení do jiné sou-
těže?

Ne, nad tím jsem nepřemýšlela, ale moc 
jsem si to užila. Uvažovala jsem, že třeba 
za rok bych se zkusila do AZ kvízu při-
hlásit znovu, ale pravidla AZ kvízu Junior 
umožňují účast dětí pouze do sedmé třídy. 
Takže už to asi nestihnu. 

Měla jsi velkou trému? Jak bys porovnala 
klasické zkoušení ve škole u tabule s vystu-
pováním v soutěži?

Trému jsem měla hlavně ze začátku. 
Jak se to pak rozjelo, tak ani ne. Zkouše-
ní u tabule je úplně něco jiného, tam vím, 
že mluvím jen před třídou, kdežto tady 
mě uvidí plno lidí, a tak je nutné, abych 
se celkově zklidnila a kontrolovala. Jsem 
člověk, který má trému, i když je naučený, 
ale dokáže ji dobře skrýt.

Jak se ti líbilo ve studiu, kdo všechno se 
na natáčení podílel?

Moderoval to Jan Adámek a byl velmi 
příjemný. Před začátkem si s námi povídal, 
aby nás uklidnil. Jinak se tam pohybovala 
velká spousta lidí – osvětlovači, zvukaři, 
kameramani, kostymérka aj. Celková at-
mosféra ale nebyla nijak napjatá. Natáčení 
trvalo celých pět hodin a všechno bylo ve-
lice zajímavé. Nejdříve mě paní maskérka 
nalíčila, učesala (úplně jinak než mamka), 
zkontrolovala, zda nemám na oblečení vi-
ditelné značky z důvodů reklamy a nasa-
dili mi mikrofon. Během kvízu mě několi-
krát přečesali vlasy a napudrovali obličej. 
Domů jsem si na památku přivezla soutěž-
ní modré triko s logem AZ kvízu. 

Dostali jste na začátek nějaké rady, než jste 
se postavili před kameru?

Velmi důležité bylo říct odpověď plynně. 
Pokud se nám to nepovedlo, přetáčelo se 
znovu a samozřejmě i se špatnou odpovědí, 
i když si třeba člověk už za tu dobu vzpo-
mněl, na odpověď správnou. Ze začátku se 
hodně přetáčelo, než jsme se to naučili. 

Co sis ze soutěže odvezla kromě velkého 
zážitku?

Vyhrála jsem stolní hru AZ kvíz, hru 
Horký brambor a dvě knihy. Jednu o his-
torii a druhou o vesmíru. Na všechny ceny 
už jsem se stihla podívat a moc se mi líbí. 
Určitě je využiji. Za odměnu jsme ještě 
po skončení natáčení jeli na pizzu. 
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Zpráva o činnosti  včelař ů 
v r.  20 18

Zima v roce 2017 byla mírná a pro včely 
příznivá. Ale na konci února přišly mrazy, 
které nepřály plodujícím včelstvům, neboť 
přišla o zdroj pylu z přírody. V 2. polovi-
ně března se příroda srovnala. Od dubna 
začalo velké teplo, všechno kvetlo, ale včel 
bylo v té době ještě málo. Zimní vláhový 
deficit pokračoval i na jaře, ale květová 
snůška byla průměrná. Tepla přibývalo, 
srážek dále ubývalo, ale tmavého medu 
se vytočilo více, jak světlého. Snůška byla 
místně značně nevyrovnaná. Teplo a sucho 
způsobilo, že vše rychle odkvetlo a včely 
byly bez pastvy. Ten, kdo včelstva hodně 
vytočil anebo včas nezačal krmit, tak mohl 
mít ke konci léta problémy s dlouhověkými 
včelami. Dlouhověké včely se nerodí, po-
kud je ve včelstvu nedostatek zásob. 

V loňském roce z iniciativy ZO ve Sla-
ném se uskutečnila preventivní kampaň 
proti moru včelího plodu nazvaná „Hr 
na mor“. Slánská organizace kampaň zajis-
tila organizačně a Středočeský kraj zaplatil 
vyšetření. Účast byla dobrovolná, ale počí-
talo se s tím, že se zúčastní včelaři z celého 
kraje, aby se odhalila případná ohniska. 
Za naši ZO se účastnilo několik členů. 
Odeslané vzorky nebyly postiženy morem 
včelího plodu. Hůř dopadla naše spřátele-
ná ZO ve Žďáru, kde byl mor nalezen.

Stav včelstev v našem spolku je celkem sta-
bilizovaný a pohybuje se okolo 700. Přehled 
za posledních pět let:

Rok 2014 – 680 včelstev
Rok 2015 – 708 včelstev
Rok 2016 – 734 včelstev
Rok 2017 – 655 včelstev
Rok 2018 – 685 včelstev

Počet členů spolku – přehled za posledních 
pět let:

Rok 2014 – 68 členů
Rok 2015 – 70 členů
Rok 2016 – 72 členů
Rok 2017 – 73 členů
Rok 2018 – 71 členů

Do našeho spolku se nově přihlásili:
Martin Kraj – Dlouhá Lhota
Přemysl Kynčl – Dolní Bousov
Tomáš Franěk – Veselice

Naše řady opustil přítel Josef Šolc ze 
Sukorad.

Zdravotní stav včelstev
Vyšetření zimní měli dopadlo dobře. 

Přeléčovat museli pouze ti, kteří měli více 
jak 3 roztoče na včelstvo. Přeléčení se pro-
vedlo nátěrem plodu s následnou fumigací. 

Schůzová činnost
V loňském roce se kromě výroční člen-

ské schůze konaly 3 schůze výboru rozšíře-

ného o důvěrníky. Těchto schůzí se pravi-
delně účastní asi 20 členů, tj. téměř třetina 
našeho členstva, což zaručuje i dobrou 
informovanost v celé naší organizaci. 

Na výborových schůzích jsme projednávali:

- léčení včelstev – jarní, letní, podzimní, 

-  nahlášení stavu včelstev v září – dota-
ce na zazimování,

-  výplata státního příspěvku,

-  běžné organizační záležitosti.

Naše organizace poměrně dobře fun-
guje díky práci důvěrníků v jednotlivých 
obcích. Bez jejich úsilí bychom nedoká-
zali zajistit léčení včelstev. Důvěrníků je 
celkem 18 a děkuji jim za jejich celoroční 
práci jménem nás všech. Jako ocenění je-
jich práce jim spolek opět zakoupil matky 
z vyššího chovu. 

Osvětová a kulturní činnost
Uskutečnila se jedna přednáška v rám-

ci VČS – přednášel nám přítel Moravec 
na téma „Ošetřování včel během roku“.

Spolu se včelaři ze Žďáru jsme se 10. 
června zúčastnili zájezdu do Chlumce nad 
Cidlinou k příteli Salajovi. Dopoledne byla 
návštěva kladrubského hřebčína, kde se 
nám všem líbilo. Po obědě nás přítel Salaj 
přijal ve svém provozu. Ukázal nám vytá-
čení a zpracování medu do sklenic. Pořád-
kem a čistotou provozu nás však zklamal. 

Za výbor ZO ČSV Dolní Bousov zpra-
coval 

Zdeněk Srb

Nejč tenější  k nihy v roce 20 18
Obecně lze říci, že nejčtenějšími auto-

ry v dolnobousovské knihovně byli autoři 
čeští. Nejoblíbenějším autorem byl Patrik 
Hartl, který má v první dvacítce hned 3 
knihy, stejně tak jako Radka Třeštíková. 
Již 5. rokem se v žebříčku nejoblíbenějších 
knih drží humorná Aristokratka Evžena 
Bočka a stálicí jsou také milé knihy loni 
zesnulé Marty Davouze (bývalé manželky 
Vl. Železného). Mezi Čechy se tak mezi 20 
nejpůjčovanějších knih propracovalo jen 
pár zahraničních autorů, často detektivek.

▸ Hartl, P. - Malý pražský erotikon (34x)
▸ Třeštíková, R. - Bábovky (17x)
▸ Hartl, P. - Okamžiky štěstí (16x)
▸ Hartl, P. - Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

(15x)
▸ Goffa, M. - Dítě v mlze (14x)
▸ Husemann, D. - Zloději hedvábí (14x)
▸ Jacobs, A. - Panský dům (14x)
▸ Rejfová, M. - Kdo jinému jámu kopá (14x)
▸ Thomas, R. - Kašmírový šál (14x)
▸ Třeštíková, R. - Osm (14x)

▸ Boček, E. - Poslední aristokratka (13x)
▸ Bryndza, R. - Dívka v ledu (13x)
▸ Davouze, M. - Dům v Bretani (13x)
▸ Ferrante, E. - Geniální přítelkyně (13x)
▸ Ludvíková, J. - Devět let natvrdo (13x)
▸ Mankell, H. - Italské boty (13x) 
▸ Mankell, H. - Švédské holínky (13x)
▸ Mlynářová, M. - Důchodkyně nestřílejte 

(13x)
▸ Tremayne, S. K. - Ledové sestry (13x)
▸ Třeštíková, R. - To prší moře (13x)
▸ Bryndza, R. - Temné hlubiny (12x)
▸ Bussi, M. - Černé lekníny (12x)

A jaké jsou tvé koníčky? Co máš ráda nebo 
ráda děláš?

Mám v oblibě muzikály, hodně čtu, pře-
devším fantasy literaturu a scifi. Taky se 
ráda podívám na akční film. Hodně hraji 

klasický i stolní tenis a moc mě baví cvi-
čení psů. Máme doma křížence labradora 
a německého ovčáka, ale ten je nepoučitel-
ný. Měl by být jen venku, ale je to takové 
zlobidlo, kdykoli jdu domů, doslova se tam 

nacpe se mnou. Je velký a má velkou sílu, 
takže vyhraje. Ale pár cviků umí a dou-
fám, že se naučí ještě další.
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V zpomínk y na Bousov 
– 1 .  část 

Pod tímto názvem budou v několika dalších číslech zpravodaje vycházet na pokračování 
vzpomínky pana Josefa Doškáře (nyní z Nového Boru) na mládí strávené v Dolním Bousově. 
Vzpomínky byly původně koncipovány jako dopis bývalým spolužákům a redakci zpravodaje 
je poskytl sám autor.

Dobrý den moji milí spolužáci,

ležím na lehátku, operovanou nohu 
mám na podložce a myšlenkami se vracím 
zpět k našemu setkání sedmdesátníků. 
Nejprve bych Vám chtěl poděkovat, že jste 
setkání zorganizovali. 

Kdykoliv přijedu do Dolního Bousova, 
vždy vzpomínám. Je to zřejmě tím, že žiji 
již delší čas (přes 50 let) mimo naše měs-
to. Při každé návštěvě dělám pravidelný 
okruh. Přijíždím od Horního Bousova, za-
stavím se na hřbitově u rodičů. Dále dělám 
okruh kolem kostela, přes náměstí, Příhon 
a vracím se zpět. Jedu okolo Anežky, za-
bočím doleva okolo Tallerovy vily k Pís-
kováku, zadem k nádraží okolo sokolovny 
a hasičárny zpět na náměstí do cukrárny. 
Dám si kafe a dívám se na budovu bývalé 
pošty, kde jsme bydleli. 

Náměstí bylo po dobu mých prvních 
18ti let moje hlavní základna. Podle vyprá-
vění vím, že když mi bylo 13 měsíců, tatí-
nek mě vozil po náměstí v kočárku a v mo-
mentě, když jsme byli v blízkosti Panenky 
Marie, přijelo gestapo a mého otce zatkli. 
Byl jsem poslední, kdo ho viděl živého 
(což si samozřejmě nepamatuji). Otec 
přežil válku v koncentračních táborech. 
5. 5. 1945 se dožil i osvobození Malé pev-
nosti v Terezíně. Maminka dostala zprávu, 
že si máme pro otce přijet do sanatoria, 
kam otce odvezli. Po válce bylo málo po-
honných hmot, takže pro tatínka jeli hasi-
či. Místo živého ho však přivezli mrtvého 
v zaletované rakvi (ani na tuto událost si 
nepamatuji) a na základě rozhodnutí Re-
volučního národního výboru byl tatínek 
pochován do společného hrobu padlých. 

Otec byl po válce vyznamenán Čsl. 
válečným křížem in memoriam a byl i in 
memoriam povýšen. V roce 1947 přijel 
do Sobotky Edward Beneš. Svaz pozůs-
talých po politických vězních mne, jako 
čtyřleté dítě „pověřil“ přivítáním. Byl jsem 
v delegaci, která pana prezidenta vítala. 
Mám doma fotku a tato událost proběhla 
i ve filmovém týdeníku. Shodou okolnos-

tí maminka v té době těžce onemocněla 
a odvezli ji asi na 2 měsíce do nemocni-
ce. Sestrám bylo v té době 12 let. Přijela 
sociálka a odvezli nás do dětského domo-
va v Samšině. Z tohoto domova jsme tři-
krát utekli. Dvakrát do Sobotky a jednou 
do Skuřiny. Vždy jsme byli vráceni. Asi 
po měsíci se to dozvěděli příbuzní a od-
vezli nás domů do Dolního Bousova, kde 
se o nás starala naše starší sestřenice.

Přibližně od této doby si na vše, co dále 
popisuji, již pamatuji.

V této době se pralo doma na valše. 
Ženy chodily prádlo máchat na rybník Pís-
kovák. Ten také sloužil jako místo, kde se 
plavili koně. Často se stávalo, že obě dvě 
činnosti probíhaly současně.

Po Bousově jezdily koňské povozy. 
Občas se objevil i žebřiňák, který táhly 
krávy. První traktor, který jsme jako kluci 
obdivovali, byl traktor značky Svoboda. 
Na boku měl velký setrvačník, do které-
ho jsme házeli nenápadně malé kamínky. 
Chvíli rotovaly společně se setrvačníkem, 
po chvíli však vylétaly ven. Traktor potom 
pracoval v JZD. Asi byl „odveden“. 

Na školku si moc nepamatuji. Pamatu-
ji si na první třídu, pana řídícího Kaluhu, 
který byl velmi přísný, používal ukazovát-
ko a vím, že Slávinu postavil do kouta, kde 
se strachy počůrala. Ve 2. třídě jsem utekl 
z náboženství, protože farář Formousek 
vyhrožoval ne trestem božím, ale rákos-
kou. Ve 3. třídě jsem zažil první nesprave-
dlnost. Jedna ze spolužaček mi řekla, že 
jsem vůl korunovanej. Já jí na to odvětil, 
že v tom případě je ona kráva nevydoje-
ná. Spolužačka toto neunesla a začala pla-
kat. Paní učitelka tento konflikt přenesla 
na půdu ředitele školy. Ředitel Reif mně 
dal poprvé pár facek. 

V této době jsem začal navštěvovat 
městskou knihovnu. Knihovníkem byl pan 
učitel Kaluha. Po krátké době mě ustano-
vil svým pomocníkem. Knihovna byla 
otevřená 2krát týdně a moji funkcí bylo 

zařazování odevzdaných knih do regálů. 
V té době se také vyřazovaly „zakázané 
knihy“. (Jednu jsem si ponechal, jmenova-
la se: „Severní tábory zvláštního určení“. 
Teprve pozdějším věku jsem pochopil, že 
to byla kniha o gulacích.)

Přibližně od 3. třídy jsem začal na-
vštěvovat družinu mládeže, kterou vedla 
vychovatelka paní Kaluhová. Naší hlavní 
činností zde bylo co nejdříve udělat úkoly 
a pak jsme si hlavně hráli různé hry a sko-
ro denně hráli fotbal, v zimě hokej, v létě 
jsme chodili plavat. Také jsme chodili 
do lesa na houby. Několikrát jsme zahlédli 
zmije i užovky. V potocích jsme lovili raky 
a v rybníčku, nedaleko lesa u Valešů, jsme 
chytali mloky i čolky. Několik jsme jich 
chytili do terária. V lískách pod Školniš-
ťákem jsme objevili několik stromových 
užovek. Dva roky jsme v družině pěstovali 
bource morušového. První rok úspěšně. 
Housenky se zakuklily a kukly byly pro-
dány do továrny na výrobu hedvábí. Hou-
senky jsme krmili listy moruší, které jsme 
denně trhali někde ve Vlčopolské ulici. 
Listy nesměly být mokré. Krmili jsme je 
i v neděli. Druhý rok nám housenky one-
mocněly žloutenkou a chcíply. Často jsme 
stáli u mapy světa a zadávali si zeměpisné 
otázky. To mne velmi bavilo. Zde jsme se 
také naučili hrát šachy. Ředitel Reif z nás 
udělal pětičlenné družstvo. Hráli jsme ně-
jaký okresní přebor. V okresním přeboru 
jednotlivců jsem se umístil na třetím mís-
tě. Reif hrál šachy rád, ale se mnou po ka-
ždé prohrával. Hrál je se mnou každý den 
po obědě, v družině mládeže. Prohrával 
celou dobu mé školní docházky (vyhrál 
snad za celou dobu 2krát).

Někdy ve třetí třídě jsme téměř všichni 
vstoupili do pionýra. Reif zakoupil fanfá-
rové trubky a stal jsem jedním z pěti pio-
nýrských trubačů (dalším byl Jirka Jeleček 
a Sláva Nosek). Hlavním trubačem byl Jir-
ka Jeleček. V té době byl také založen dět-
ský orchestr, ve kterém jsem hrál na velký 
buben. Založil ho pan učitel Forejtek. Or-
chestr však neměl dlouhého trvání. Ma-
minka rozhodla, že budu hrát na klavír. 
Chodil jsem ke slečně Linkové po dobu 
asi 3 let. Ale my jsme piano doma neměli, 
takže to byly vyhozené peníze. Potom pad-
lo další rozhodnutí. Budeš hrát na housle. 
Bylo to nutné, protože maminka počítala 
s tím, že nastoupím na pedagogickou ško-
lu, kde housle nebo piano byly povinné. 

Josef Doškář
Pokračování příště



www.infocentrum.dolnibousov.cz

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

Ročník 55 - číslo 2/2019 www.dolni-bousov.cz14

Pokusy pro v šechny
V rámci projektu „Čerstvý vítr z hor“ 

proběhl v naší škole webinář (webový se-
minář – forma online komunikace, která 
probíhá prostřednictvím internetu pou-
ze přes webový prohlížeč) pro kolegy 
z dalších zúčastněných škol. Připravili 
jsme si hodinu netradičních chemických 
a fyzikálních pokusů. Již od počátečních 
příprav jsme věděli, že cílem bude nejen 
poskytnout nápady pro projektová odpo-
ledne ostatním školám, ale hlavně použít 
vše ve výuce u nás, v Dolním Bousově. 

Po pečlivých přípravách jsme se pokusi-
li realizovat program ve všech třídách dru-
hého stupně a také ve čtvrtých a pátých 
třídách stupně prvního. Žáci se tak mohli 
doslova na vlastní kůži seznámit s vlast-
nostmi hluboce podchlazených látek a to 
se suchým ledem a kapalným dusíkem. 
Nechyběly ani chemické pokusy, které 
naopak teplo uvolňují při bouřlivých reak-
cích. Fyzika byla zastoupena také, ukázky 
levitace magnetu, vířivých proudů a mě-
ření velmi nízkých teplot byly sledovány 
s nefalšovaným zájmem. Zcela bezkonku-

renční co do oblíbenosti byla samozřejmě 
výroba a následná konzumace vanilkové 
zmrzliny. Doufejme, že jsme alespoň leh-
ce pootevřeli dveře do fascinujícího světa 

našich oborů a předali kousek nadšení pro 
objevování a bádání.

Mgr. Vendula Budínová

Naše škola se zapojila do projek tu 
Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů jsou vzděláva-
cím projektem organizace Post Bellum. 
Jsou určeny žákům osmých a devátých tříd 
základních škol a tercií a kvart víceletých 
gymnázií. Mají za úkol pod vedením svého 
učitele a za podpory koordinátora vyzpo-
vídat pamětníka, natočit jeho celoživotní 
vzpomínky, digitalizovat fotografie, pro-
zkoumat archivy a nakonec vytvořit roz-
hlasovou, televizní nebo psanou reportáž 
či dokument. Někteří podle příběhu kreslí 
komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužá-
ky, další se vydají do rozhlasu, kde jim 
redaktoři pomohou sestříhat nahrávku 
do rozhlasového dokumentu. Děti se také 
mohou zúčastnit video workshopu, kde se 
naučí základům práce s kamerou i tomu, 
jak natočený materiál sestříhat. Nakonec 
vystoupí před publikem a výsledky své prá-
ce představí veřejnosti a odborné porotě.

A jak jsme se k tomuto projektu do-
stali my? Projekt organizace Post Bellum 

nám není neznámý. Jeho dokumenty 
využíváme na naší škole při výuce mo-
derních dějin už dlouhou dobu. A když 
nás v prosinci loňského roku oslovil ko-
ordinátor pan Michal Šimek, prakticky 
jsme se nerozmýšleli. Paní ředitelka mi 
přeposlala návrh na spolupráci, a protože 
mě se tento projekt velice líbí, souhlasila 
jsem. Pan Šimek se v lednu sešel s paní 
ředitelkou Kateřinou Karnovou a panem 
starostou Miroslavem Bočkem. Aby se 
projekt mohl uskutečnit, musí s ním sou-
hlasit ředitel školy. Protože Post Bellum 
je nezisková organizace, musí se na rea-
lizaci projektu finančně podílet radnice. 
Finanční podpora celého našeho projek-
tu činí necelých třicet pět tisíc korun. 
Když byly vyřízeny formality, sešla jsem 
se s koordinátorem i já. Pan Šimek mi na-
stínil postup práce, dohodli jsme se, že 
zvládneme řídit dvě skupiny dokumen-
taristů a že budeme pracovat na výběru 

pamětníků. Předal mi také metodické 
materiály, které jsem musela prostudovat, 
abych si udělala představu o tom, v čem 
spočívá základ naší práce, jaké možnosti 
máme při zpracování získaného materiá-
lu a jak budeme postupovat. Posléze jsem 
projekt Příběhy našich sousedů představi-
la žákům. Zájem účastnit se ho projevi-
lo celkem devět žáků. Jeden osmák, šest 
žáků z 9. A a dva žáci z 9. B.

Koncem února se mladí dokumenta-
risté sešli s naším koordinátorem popr-
vé. Pan Šimek se dětí vyptal na to, co je 
vedlo k účasti na projektu, i já jsem měla 
objasnit, co mě k tomuto projektu přived-
lo. Vysvětlil dětem, co je čeká, jak budeme 
postupovat i to, že si způsob zpracování 
výpovědí pamětníků mohou zvolit sami 
podle svých schopností a možností. Žáci 
měli také možnost zhlédnout některé do-
kumenty svých vrstevníků a pohovořit si 
o nich. 
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Co je Post Bellum
Post Bellum (v překladu Po válce) je ne-

zisková organizace, která od roku 2001 vy-
hledává a nahrává vzpomínky pamětníků 
klíčových momentů 20. století. Založila ji 
skupina českých novinářů a historiků, kte-
ří se potkávali na tiskových konferencích 
a výročních pietních akcích a byli přesvěd-
čeni, že pamětníci musí dostat příležitost 
svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a de-
tailně.

Stěžejním projektem Post Bellum se 
proto stala Paměť národa, sbírka vzpomí-
nek konkrétních osobností, fotografií, de-
níků a různých archiválií z období totalit 
20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpraco-
vaných pamětníků a jako internetový ar-
chiv je přístupná široké veřejnosti (na ad-
rese www.pametnaroda.cz).

Zahrnuje především vzpomínky vá-
lečných veteránů z 2. světové války, pře-
živších holocaust, odbojářů, vyprávění 
politických vězňů, představitelů disentu, 
příběhy novodobých vojenských veteránů, 
představitelů národnostních menšin, ale 
také těch, kteří se stali součástí represiv-
ních složek totalitních režimů – Státní 
bezpečnosti, KGB a jiných.

Strategickými partnery a spolutvůrci 
Paměti národa jsou Ústav pro studium to-
talitních režimů a Český rozhlas.

Kromě zaznamenávání vzpomínek pa-
mětníků se Post Bellum snaží také o to, 
aby se jejich příběhy dostaly do povědomí 
širšího publika.

Tým Post Bellum sdružuje více než 
dvacet zaměstnanců a stovky spolupracov-

níků, kteří pracují na rozšiřování sbírky 
Paměť národa, zajišťují finanční prostřed-
ky a chod organizace, koordinují vzděláva-
cí a osvětové projekty pro děti i dospělé, 
pořádají výstavy, vydávají knihy, organizu-
jí společenské akce. 

Deset let na vlnách Českého rozhla-
su vysílají Příběhy 20. století. Podporují 
u žáků i studentů zájem o moderní dějiny 
i o vlastní kořeny prostřednictvím zážitko-
vých workshopů i rozsáhlého vzdělávacího 
projektu Příběhy našich sousedů. Každý 
rok vyhlašují největší dokumentaristickou 
soutěž v ČR a na Slovensku. Stále hledají 
nové cesty, jak téma atraktivním způso-
bem přiblížit veřejnosti, jak rozproudit 
společenskou debatu o demokratických 
hodnotách. 

Ingrid Mendlíková

Prvním naším úkolem bylo vytipovat 
pamětníky. Hledali jsme takové osoby, 
jichž se dějinné události dotkly osobně. 
A protože životní příběhy lidí, o nichž 
jsme věděli, že by měli k našemu tématu co 
říci, tedy paní Picková z Horního Bousova 
a pan Žáček, původem z Obrub, už byly 
zpracované žáky jedné mladoboleslavské 
školy, rozhlíželi jsme se dál. Pamětníkem 
může být i člověk, který zažil například sa-
metovou revoluci, ale my jsme chtěli, aby 
bylo o čem vyprávět, aby životní příběh 
našeho pamětníka byl příběhem obyčej-
ného člověka, který se v životě musel vy-
rovnat s různými ústrky a nespravedlností 
a který přesto dokázal žít plnohodnotný 
život. Nakonec jsme se dohodli na dvou 
pamětnicích, bývalých učitelkách, paní 
Marii Krásové z Bechova a paní Heleně 
Koníčkové z Dolního Bousova. Paní Ma-
rie Krásová pochází z Kněžmosta, jako je-
denáctiletá zažila, jak po nich, po dětech, 
stříleli prchající němečtí vojáci, pamatuje, 
jak jim komunisté během kolektivizace vy-
vlastnili majetek a jak měla jako dcera ku-
laka problém dostat se na vysokou školu, 
zažila osmašedesátý a prověrky v období 
normalizace. A s velkou radostí přivítala 
události v roce osmdesát devět. Paní He-
lena Koníčková bude vyprávět o tom, jak 
jejímu tatínkovi zabrali hospodu, jaké pro-
blémy měla po roce 68, jak bylo znemožně-
no její dceři studovat na vysoké škole i jak 
spolu se svým manželem a dalšími lidmi 
spoluzakládali občanské fórum v Dolním 
Bousově.

Koncem března dojde k prvnímu se-
tkání pamětnic s týmem dokumentaristů. 
Děti si musí vyposlechnout celý životní 
příběh pamětnice, popřípadě si ho nahrát, 
aby si mohly připravit otázky, na které bu-
dou pamětnice při dalším setkání odpoví-
dat. Oba týmy se také musí rozhodnout, 
jaký způsob zpracování dokumentu zvolí. 
Mohou si vybrat videozáznam, zvukový 
záznam, mohou zpracovat pouze psaný 
medailonek, mohou vytvořit komiks. Po-
kud zvolí video či audio záznam, musí ho 
nejprve nahrát celý a postupně ho sestří-
hat tak, aby měl dvanáct minut. S tímto 
formátem pojedeme do Prahy do paláce 
Lucerna za odborníkem z Post Bellum, 
který dětem doporučí, co vybrat. Konečná 
verze videa může mít totiž jen pět minut, 
zvukový záznam je tříminutový. Zvukový 
záznam pomáhají upravit střihači z roz-
hlasu a musí k němu být vytvořen po-
drobný scénář, podle kterého lze v ukázce 
hledat. Součástí dokumentu, který bude 
po vytvoření umístěn na stránky Post Be-
llum – Příběhy našich sousedů, je také psa-
ný medailonek o pamětníkovi a dostupné 
historické fotografie. Ty musí být naskeno-
vány v určitém formátu, aby je bylo možno 
využít i jinak, například na plakáty a pro-
pagační materiály. Pokud bychom se roz-
hodli ke zvukovému záznamu, bude nám 
poskytnuta také potřebná technika. Po-
kud bychom měli zájem, můžeme navštívit 
také příslušný archiv, můžeme pracovat 
s různými dokumenty, můžeme využít 
různých metodických materiálů.

Projekt každé školy vzniká zároveň 
s projekty dalších škol. Většinou vzniká 
v dané lokalitě několik projektů najednou. 
Ten náš je zasazen do oblasti Českého 
ráje, účastní se ho ještě ZŠ Kosmonosy, 
Škola v roubence, z.s, Olešnice 17, ZŠ So-
kolovská Mnichovo Hradiště a Gymnázi-
um Mnichovo Hradiště.

4. června se všech šest týmů sejde 
v Mnichově Hradišti a odprezentují své 
práce. Odbornou porotou bude vybrán nej-
zdařilejší dokument. Slavnostní přehlídky 
by se měli zúčastnit zástupci školy i obce, 
ale samozřejmě jsou vítaní také rodiče 
i všichni, které tato problematika zajímá. 
Během června budou oba naše dokumen-
ty představeny také veřejnosti v Dolním 
Bousově.

Ačkoli se zdá, že začátek června je ještě 
daleko, my se musíme pustit do práce co 
nejdříve. Nemáme představu o tom, kolik 
času nám zabere samotné zaznamenávání 
výpovědí a především kolik času budeme 
potřebovat na zpracování dokumentu. 
Mezi členy obou týmů jsou velice šikov-
ní žáci. Doufám, že je práce na projektu 
bude bavit, že si dokáží rozdělit úkoly, že 
si dokáží připravit scénář, otázky, že do-
káží dobře motivovat obě pamětnice, že si 
budou umět poradit i s technickou strán-
kou věci, že se naučí odlišit věci podstat-
né od méně podstatných a že jim práce 
na projektu přinese nejen nové poznatky 
a zkušenosti s prací v týmu, ale také zába-
vu a pocit, že přispěli dobré věci.
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Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Komiksy:
 Batman. 1. díl, Já jsem Gotham
 The amazing Spider-Man. Hříchy minu-

losti
 Deadpool. 1. díl, Mrtví prezidenti
 Flash. 1. díl, Když blesk udeří dvakrát
 Garfieldova show č. 2 

Krimi:
 Už mě vidíš? (S. J. Bolton) Konec 19. stol. 

– londýnskými ulicemi obchází vražedný 
přízrak – Jack Rozparovač. Nikdy není 
dopaden. Začátek 21. stol. – Rozparovač 
se vrací, jen tentokrát nevraždí laciné 
prostitutky, ale dobře situované ženy 
středního věku.
 Sestry (B. Minier) V květnu 1993 se po-

licista Servaz účastní vyšetřování dvojná-
sobné vraždy – sester oděných v šatech 
k prvnímu svatému přijímání. O 25 let 
později je Servaz přivolán k dalšímu 
záhadnému úmrtí. Podaří se najít sou-
vislost mezi oběma případy a dopadnout 
vraha?
 Chladnokrevně (R. Bryndza) Chladné 

londýnské ráno. Velký kufr, který vypla-
vila Temže. Detektiv šéfinspektor Erika 
Fosterová už tuší, že je uvnitř nečeká pří-
jemné překvapení.  

Romány:
 Kde spí lufťáci (I. Devátá) Veselé vzpo-

mínky známé české herečky a spisova-
telky na chvíle odpočinku. Kniha vzpo-
mínek na blízké, rodinu, přátele a kolegy, 
kteří zrovna byli lufťáky.
 Pražské jaro (S. Mawer) V létě roku 

1968, v roce Pražského jara, se dva stu-
denti Oxfordu rozhodnout projet stopem 
Evropu. Navštíví také Československo – 
zemi, ze které se Dubčekův „socialismus 
s lidskou tváří“ usmívá na svět kolem. 
 Stojednaletý stařík, který se vrátil (J. Jo-

nasson) Alan si se svým přítelem Juliem 
užívá bezstarostný život. A právě, když 
se začínají nudit, rozhodnou se na po-
čest Alanových narozenin uspořádat si 
výlet balónem. Řízením osudu však pilot 
balónu zůstane na zemi…
 Rytíři z Vřesova (F. Niedel) Píše se rok 

1310 a do Čech přijíždí mladičký Jan Lu-
cemburský. Země je rozpolcená. Na jed-
né straně přívrženci Jindřicha Korutan-
ského, na druhé stoupenci Jana. Zde jsou 
hrdinové spíše ti, jejichž příbytky a tvrze 
se rozpadly v prach, jejichž životy upadly 
v zapomnění.

K nižní dar y
Každý rok pro Vás v knihovně zapí-

šeme a připravíme k vypůjčení cca 1000 
nových knih. Většinu z nich zakoupíme 
z rozpočtu knihovny, ale nezadatelnou 
část z celkového přírůstku knih tvoří dary 
od našich čtenářů a nejen od nich. A proto 
bychom některým z nich chtěli touto ces-
tou poděkovat. 

Děkujeme paní Markétě Tomičové (ro-
zené Folprechtové), díky ní jsme význam-
ně rozšířili fond historických romancí, kte-
ré jsou mezi našimi ženskými čtenářkami 

velmi oblíbené. Jednalo se vždy o knihy 
vydané v posledních 5–10 letech.

Dále bychom chtěli poděkovat sestrám 
zesnulého pana Ing. Ludvíka Koníčka – 
paní Jiřině Simkové a Karle Klepáčové, 
které nabídly do našeho fondu celou jeho 
knihovnu. Z této nabídky jsme pro naše 
čtenáře vybraly zejména sadu nových knih 
v anglickém jazyce. 

Poděkování patří i pozůstalým po panu 
Karlu Šebkovi, kteří též darovali jeho 
knihovnu do našeho fondu. V tomto pří-
padě jsme pro vás vybraly zejména detek-
tivky a thrillery vydané v posledních pěti 
letech. 

Jak se dělá k niha
Páteční čtenářský klub (který navště-

vují druhostupňové děti) o pololetních 
prázdninách vyrazil do Rožďalovic, kde 
nás čekala návštěva Muzea klasického kni-
hařství doplněná výtvarnou dílnou. Pod 
odborným dohledem Diany Motyčkové 
jsme si sešili a tiskařskými razítky ozdo-
bili zápisníčky. Celou dobu nás v muzeu 
pečlivě sledoval reportér David Bernardy 
z České televize, který natáčel reportáž 
o muzeu do dětského zpravodajského 
pořadu Zprávičky.  Po návratu z výletu 
následoval v knihovně program na téma 
„Jak se dělá kniha“. Během výtvarné díl-
ny jsme si vyzkoušeli, jak se kniha ručně 
váže, v knihovně jsme se na vznik knihy 
podívali nejprve z pohledu spisovatele (po-

kusili jsme se napsat první kapitolu vlastní 
knihy), poté z pohledu nakladatelského 
redaktora (hlasovali jsme, který z textů by 
stál za vydání), vyzkoušeli jsme si i práci 
grafika (tvořili jsme grafický návrh knižní 
obálky) a na závěr jsme se zamýšleli nad 
propagací naší nové knihy. 

V neděli 3. února jsme si mohli naši 
návštěvu v Muzeu klasického knihařství 
prohlédnout očima Davida Bernardyho, 
jehož reportáž „Knihařská dílna v Rož-
ďalovicích“ byla právě tento den odvysí-
lána v již zmiňovaném pořadu Zprávičky 
(na reportáž se můžete podívat v archívu 
internetového vysílání České televize).

Za čtenářské kluby 
Olga Třísková
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O  sk r y tém rozměru domov iny
Navštívil jsem se slavičími úkoly mno-

ho krajin. Byly krásné, romantické. Orlic-
ké Záhoří, kde se mladá řeka vine po státní 
hranici, podtékající kované můstky z časů 
dřívějších sklářů. Červenohorské sedlo 
Jeseníků v podzimu táhnoucích křídel při 
odchytech ptáků na světlo. Znám louky 
u říčky Klejnárky za Starým Kolínem, kde 
po noci v síti viselo dvacet rezavých sla-
víků, a z hlavy mi nikdy neodejde soutok 
polské Prosny s ohromnou Wartou, kde 
se zpěv jednoho slavíka dotýká s druhým. 
Znám skvostný soutok Jizery s Labem při 
městu Káraný v slavičím kraji a znám mís-
to pod Bakovem, kam Kněžmostka dotek-
la ztratit jméno. Není však jiného, který 
by dýchal, jak kotel při Klenici. Krajina 
Dolnobousovska není obrazem bez chy-
by, našlo by se jich dost, nejde však tolik 
o malebnost jako o nálady. Nezměrný po-
tenciál, nadbíhající každému, kdo sem pat-
ří. Ve správnou chvíli, na správném místě! 
A tato pravda neplatí jenom pro přírodu. 
My ji ale teď ponechme právě tam.

Se zvýšeným úsilím jde Červenský ryb-
ník stále obejít. Udělal jsem to, když jsem 
monitoroval hnízdění slavíků modráčků. 
A v půlce severozápadního břehu jsem 
se kus od plotu v mokřině zastavil. Jsou 
tady pořád z těch pradávných let! Netra-
dičně bílé květy devětsilů. Urostlé, kom-
fortní, fotogenické. A když jsem se vracel 
po druhém břehu, připojený v protisměru 

k naučné stezce, z odumřelého kmene olše 
se ozývalo ťukání. Jsem tady právě včas, 
dnes už vzácný strakapoud malý slaví ná-
mluvy „bubnováním“. I on přežívá z časů 
dávných, ještě nevyhynul. Jste-li v obra-
ze a víte, jak složité to divoké organismy 
v přírodě mají, vede vás to k úkloně. Ne, 
ještě jsme o vše nepřišli, pořád je čas utí-
kat za obdivem i myslet na ty po nás! Udr-
žet refugia, vážit si. 

Je tolik drobných míst, kde lze životu na-
bídnout ruku. I v krajině Dolnobousovska. 
S každou čerstvou vycházkou věřit v to štěs-
tí, že se něco někde potká v nejpříhodněj-
ším čase a my to zažijeme. Že tisíce bledulí 
provoní na chvilku bezlistý prastarý les a já 
do těch míst znovu vedu Bedřicha Ludvíka 
s chotí, aby ztratili dech. A že toho za ka-
merou zažil dost. Jdeme pak ke splavu za li-
povou alej, abych se znovu postavil do míst, 
kde jsem se před kamerou ztrapnil. Kdyby 
mi tehdy snad nepředhodil: „Pane Kverku, 
na první dobrou!“ – určitě by se to nesta-
lo. Šel jsem jim pak ukázat mezi Bousovy 
místo, kde jsem v létě za prázdninových 
nocí chytal slavíky. Vyprávím o tmavých 
místech v zemi, otiscích dávného osídle-
ní a sotva do pole vkročím, nesu zlomek 
hrnce v hliněné vlnovce. Čekal tam asi, až 
bude potřeba sáhnout po důkazech. 

Jindy už sám, odjel jsem ke Křižánku 
za lesní nahrávkou ptačího hlasu. Poled-

ní slunce se korunami protáhlo na cestu 
až do kaluže, a netrvalo dlouho a slétli 
batolci duhoví. Nádherní babočkovití mo-
týli, většinu života trávící v korunách. Co 
člověk už ale přeci nedokáže, vrátit k nim 
pana učitele Kropáčka s tím jeho kolem 
a krabicí na motýly. Vracím se přes kopec 
Vlčopolák a vidím, že po dešti kameni-
vo brázd zase už vystoupilo. Mám doma 
nádherný křišťál, co jsem tu jako kluk na-
šel, a nedá mi se tam nepodívat. Acháty, 
záhnědy i jaspis od pluhu omlácený – ano, 
ta zem je pořád stejná! 

Dívám se na obzor, kde stávala Semtín-
ská lípa a je mi jasné, že časy přeci jen 
jdou. Viděl jsem onu spoušť v roce dva 
tisíce, právě odtud, kdy jsem si uvědomil, 
že už se našel ten, kdo stromu stromů 
všechno ve chvíli spočítal. Zastavuji ještě 
u čapího stožáru a myslím na lidi, kteří 
jsou v napětí. Přežili ptáci cestu po Afri-
ce, nezabili je snad lovci v Libanonu? Uvi-
díme. A možná, že až zpravodaj vyjde, že 
už tam čápi budou zase stát. Co je jasné 
ale už teď – kdo bych chtěl přijít – letoš-
ní vítání ptačího zpěvu bude v sobotu 4. 
května od 7 hodin v Obrubech u rybníka 
(okraj pískovny). Projdeme zajímavé okolí 
a budeme i kroužkovat. Vycházka je do-
polední, za každého počasí a parkovat lze 
poblíž.

Pavel Kverek 

Rozmar y počasí a co s t ím
Sucha, povodně, bouře, požáry a dal-

ší živelné pohromy se staly běžným je-
vem současné doby. Jsou součástí každo-
denních zpráv ze všech oblastí planety 
Země. Jsou tak časté, až se zdá, že nám 
jaksi zevšedněly. A my jsme přemírou 
různorodých informací tak nějak otu-
pěli, abychom mohli přežít duševně 
zdraví. Rozumově se dá vysvětlit všech-
no: Vlastně se nic tak hrozného neděje, 
vždyť i ve starých kronikách se píše, že 
byly velmi suché roky, ničivé požáry, ze-
mětřesení… 

Když se na problém s počasím podívá-
me vědecky, například z hlediska geologie 
a historie, vidíme, že naše lidská staletí, 
ba tisíciletí, jsou tím nejmenším úsekem 
v běhu času planety Země.

Rozmary počasí velmi těsně souvisí 
s lidskou činností. Už to, že se z pravě-
kého lovce stal zemědělec, začalo ovliv-
ňovat krajinu. Přeměna území na pole 
a pastviny pokračovala kácením lesů 
kvůli zvýšené potřebě dřeva: na topení, 
jako stavební materiál, jako palivo pro 
hutnictví a později i výrobu páry a elek-
třiny. Tím, že lidé v novověku přestoupi-
li k jiným zdrojům energie (ropa, uhlí, 
plyn), se problém s životním prostředím 
nezlepšil, naopak, všechno dění se urych-
lilo. Zdá se, že my lidé potřebujeme stále 
víc: dolujeme rudu, nerostné suroviny, 
dokud v zemi jsou, a zdá se, že nám je 
jedno za jakou cenu (např. těžba urano-
vé rudy pomocí koncentrované kyseliny). 
Ale zdroje nejsou nekonečné a navíc ne-

stačí našemu rychlému tempu. Třeba hlu-
binné zdroje vody se v zemi ukládaly sta 
tisíce let. Teď přijde společnost, která za-
čne vodu stáčet do lahví a prodávat. Tato 
vzácná voda, která by měla „patřit všem“, 
je za několik let vyčerpána. Připadá mi, 
že my lidé stále jen bereme, ale nevracíme 
– a tím velmi porušujeme křehkou rovno-
váhu. Zákon rovnováhy je přitom jedním 
ze základních zákonů, na kterých je svět 
založen. Funguje od fyzických záležitostí 
(dýchání, přijímání potravy a vyprazdňo-
vání) až po duševní děje (za vykonanou 
práci náleží odměna).

Nedivme se tedy, že se příroda snaží 
narovnat (třeba bouřemi nebo zemětřese-
ním) to, co jsme narušili. Měli bychom 
se především snažit přírodu pozorovat 
a tím se naučit, jak s ní spolupracovat. 
V žádném případě ale s přírodou nelze 
bojovat…
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Naši předkové měli mnohé správně od-
pozorováno. Velkou moudrost můžeme vi-
dět v lidových rčeních: Kdo seje vítr, sklidí 
bouři – Co zaseješ, to sklidíš. V praxi to 
znamená: Když postavíš tepelnou elektrár-
nu, vyrobíš sice elektřinu, ale zničíš si ži-
votní prostředí smogem, kyselými dešti, vy-
čerpáním ložisek uhlí atd. Když scelíš malá 
políčka do velkého lánu, vypěstuješ sice víc 
pšenice, ale narušíš koloběh vody v přírodě, 
napomůžeš erozi půdy a zajistíš menší pest-
rost rostlinných a živočišných druhů. Když 
poletíš na dovolenou letadlem, výrazně si 
zkrátíš čas a útrapy cestování, ale budeš se 
také výrazně podílet na devastaci ozonové 
vrstvy, podpoříš skleníkový efekt a zane-
cháš silnou uhlíkovou stopu.

Doby, kdy lidstvu stačil jen výměn-
ný obchod, jsou dávno pryč. A málokde 
ve světě si lidé tak palčivě uvědomují potře-
bu ochrany životního prostředí nás všech, 
jako v „západních zemích“. To, co se dělo 
u nás před 50 lety, se děje dnes ve velkém 
v Africe, Indii, Číně. Průmyslová výroba 
se z Evropy přesouvá právě tam, protože 
dovedou vyrobit zboží za bezkonkurenčně 
nízké ceny. Za jakou cenu… Kvůli ekono-
mice je trvale a ve velkém ničeno životní 
prostředí: voda, vzduch, půda. Možná si 
řeknete: Co je mi po tom, co se děje v Indii 
a jak to můžu já změnit?

Všechno souvisí se vším. Subtropické 
deštné lesy, plíce světa, mizí také kvůli 
pěstování olejných palem. Palmový olej je 
součástí většiny potravin a běžné kosmeti-
ky, protože má dobré chuťové vlastnosti, 
a vlastnosti, které prodlužují trvanlivost 
výrobků. Já jako zákazník si mohu vybrat, 
jaké výrobky chci kupovat, jaké výrobce 
tedy v závěru podpořím. Nedávno jsem 
viděla billboard s nápisem: Změň to, co 
změnit můžeš. Jsme u jednoduché věci: 
Když chceš změnit svět, začni u sebe. 

Proto, když si jednou za čas chci po-
chutnat na smažených brambůrkách, vy-
beru si české, takové, které jsou smažené 
na slunečnicovém oleji. 

Státy, které sousedí s oceánem, se často 
zbavují odpadu tak, že vyjedou na volné 
moře a tam prostě odpad zanechají své-
mu osudu. Dříve se tak ukládal třeba ra-
dioaktivní odpad. Ani netušíme, jak velké 
množství (zatím) uzavřených kontejnerů 
s „časovanou pumou“ na dně oceánů leží… 
Zbytek odpadu, zvlášť plast, který se ne-
potopí, přemílají mořské proudy tak dlou-
ho, až z nich je plastová drť. Tou se živí 
ptáci, ryby… Máte ještě chuť na „mořské 

plody“? Co mohu udělat já? Omezit množ-
ství mnou používaného plastu (jednorázo-
vé nádobí, lahve, brčka, vatové tamponky 
na plastových tyčkách, mikrotenové sáč-
ky apod.). Třídění odpadu k recyklaci by 
mělo být samozřejmostí. 

Počasí u nás, ve střední Evropě se mění. 
Není to jen tím, že se historicky střídají 
teplá a chladnější období. Globální otep-
lování je skutečnost. Jasně nám to ukazuje 
příroda nejen výkyvy počasí, ale tím, jak 
některé rostlinné a živočišné druhy ubýva-
jí a jiné se expanzně šíří. 

Třeba hrdlička zahradní se k nám roz-
šířila z Turecka už kolem roku 1950, při-
čemž její původní vlastí je Indie a Čína. 
Do tehdejší doby naši pradědečkové mohli 
slyšet jen cukrování hrdličky divoké (...
hrdliččin zval ku lásce hlas... jak líčí K. 
H. Mácha v Máji), která zůstává tažným 
druhem.

Někteří ptáci zkouší neriskovat nebez-
pečí a raději zůstanou přes zimu (někte-
ří jedinci čápa bílého), jiní už nelétají až 
za moře, ale jen o něco málo jižněji (špač-
ci, Itálie).

Některé druhy postupují naopak z jihu 
směrem k severu, a tak u nás mírnou zimu 
přečká bez problémů třeba teplomilný pa-
vouk křižák pruhovaný nebo různé druhy 
vos. Týká se to i větších živočichů, napří-
klad šakal obecný trvale žije v nedalekých 
Milovicích.

Rostliny mají menší schopnost pohybu, 
než živočichové. I kdyby byly lidmi přestě-
hovány ze suchých a horkých oblastí na se-
ver, v řadě případů by je nešlo zachránit 
(jiné půdní a světelné podmínky, absence 
speciálních druhů opylovačů atp.). Pro-
to tiše dochází k vymírání mnoha druhů 
rostlin, a jsou to ztráty nenahraditelné, 
protože každá rostlina je nějakým způso-
bem užitečná (ať už jako léčivka nebo jako 
zdroj potravy). 

Člověk není majitelem planety Země, 
ale pouhým hostem, kterému byla propůj-
čena k užívání. Péče o ni je pomyslnou 
štafetou, kterou jsme převzali od svých 
předků a jednou ji předáme našim dětem. 
Každý jeden z nás přispívá, ať chce nebo 
nechce, k úrovni jejího stavu. A každý 
z nás má zodpovědnost za svůj díl.

Pavla Bartková
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MDŽ na Bechově

Pomalu již tradicí se na Bechově stává 
oslava svátku všech žen – MDŽ. Letos 
jeho již 4. ročník proběhl v naší škole 
v sobotu 9. března. Sešlo se kolem čtyři-
ceti osob – a to nejen žen. Většina přišla 
v dobových kostýmech. Pro ženy bývá 
uchystána květina, kterou všem s přáním 

hezkého svátku předává Aleš Pitro. K po-
hoštění nechybí chlebíčky a zákusky za-
koupené SDH Bechov. V minulých letech 
byl květinou červený karafiát a ke kávě 
šunkový chlebíček a žloutkový věne-
ček, aby bylo přiblížení starým časům 
co největší. Letos byla květinou gerbera 

a v pohoštění byla také mírná změna. Je 
pravda, že spoustu dobrot přinesou samy 
ženy. Součástí akce bývá také kulturní 
program. Na klávesy hraje již tradičně 
Kačenka Pitrová. Potom to bývají bás-
ničky, které si kdo pamatuje ještě z „dob 
minulých“. Letos si básničku připravila 
i Verunka Nováková. 

V předchozích ročnících proběhly také 
scénky, většinou s budovatelským téma-
tem. Například „Krmička vepřů“, „Trak-
torista“, „Soudružka z kraje“ (Eva Bernar-
dová). Ale dorazily i „folklorní zpěvačky“ 
(Míša Kasalová, Radka Kasalová). Letos 
byla oslava beze scének. Faktem je, že se 
v tento den schází spousta žen různých 
věkových kategorií, které si mají co sdě-
lovat a toho využívají při tomto posezení. 
Jednou letošní novinkou byla tombola. 
Musím podotknout, že byla zvláštní, pro-
tože ceny v ní sloužily spíše k pobavení. 
No posuďte sami: koš plný hub, cesta 
ke štěstí, sada kol či lovecká výbava. Je 
na každém, jestli uhodne, jak ve skuteč-
nosti uvedené ceny vypadaly. Závěrem 
musím napsat, že se oslava MDŽ vydaři-
la, všichni si to užili a hlavně se pobavili. 
Bude na co vzpomínat.

Eva Bernardová
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Dolnobousov sk ý spor tov ní k lub
Sportovní klub vstupuje do roku, kdy 

oslaví 100 let od svého založení. Toto vý-
znamné výročí chce klub důstojně oslavit. 
Přípravy jsou v plném proudu. V zimní 
přestávce se nic podstatného v klubu neo-
dehrálo. Klub tradičně uspořádal sportov-
ní ples a maškarní karneval.

Dne 9. 2. 2019 proběhla volební valná hromada sportovního 
klubu. V rámci rozpravy předseda klubu František Ječný zhodno-
til činnost klubu za rok 2018. Poděkoval zejména všem trenérům 
za jejich obětavou činnost při výchově mládeže. Činnost a výsled-
ky všech mužstev zhodnotili samotní trenéři. Hospodaření klubu 
přednesl sekretář Miroslav Boček.

Další bodem programu byla volba nového výboru pro období 
2019 – 2023. Pro nové období bude řídit klub výbor v tomto slo-
žení: předseda: František Ječný, sekretář: Miroslav Boček, hospo-
dář: Marcela Bočková. Členové výboru: Václav Zumr st., Miroslav 
Buriánek, Luděk Hruška, Luděk Holub.

Tématem diskuse byla příprava oslavy 100 výročí založení 
sportovního klubu, která se bude konat 22. 6.–23. 6. 2019. Podrob-
ný program se teprve tvoří. Všichni fanoušci budou včas informo-
váni ve zpravodaji a na webových stránkách klubu.

A-mužstvo
Zimní příprava A-mužstva začala počátkem ledna. V rámci 

přípravy sehrálo mužstvo několik přátelských utkání s mužstvy 
vyšších soutěží na hřištích s umělým povrchem. Mužstvo do jar-

ních bojů půjde prakticky beze změn v kádru. Cílem je udržet se 
v horních patrech tabulky I. A třídy.

Vrchlabí – Dolnobousovský SK „A“ 2:1, branky: Klíma; Kos-
monosy – Dolnobousovský SK „A“ 0:1, branky: Tomíček; Hrádek 
nad Nisou – Dolnobousovský SK „A“ 3:1, branky: Klíma;  Nová 
Paka – Dolnobousovský SK „A“ 3:8, branky: Klíma 3x, Tomíček 
2x, Vynikal, Stejskal, Kasal; Jiskra Višňová – Dolnobousovský SK 
„A“ 5:1, branky: Tomíček; Sokol Chotětov – Dolnobousovský SK 
„A“ 2:1, branky: Šolc Michal.

B-mužstvo
Zimní příprava B-mužstva probíhá souběžně s A-mužstvem. 

Bohužel účast na trénincích není dobrá a ukázalo se to i v příprav-
ných utkáních. Soutěž okresního přeboru začíná na konci března, 
proto přátelská utkání byla naplánována až na závěr přípravy. Cí-
lem je hrát pohledný fotbal a setrvat v horních patrech tabulky.

Dolnobousovský SK „B“ – Sokol Březno 1:7, branky: Tomíček; 
Dolnobousovský SK „B“ – Dlouhá Lhota 11:4, branky: Šolc Jakub 
6x, Stejskal 2x, Kasal, Šolc Michal, Havel ml.; Dolnobousovský SK 
„B“ – AFK Nymburk 3:1.

Mládežnická mužstva tzn. dorost, žáci, starší přípravka, mladší 
přípravka a přípravka trénovala v domácích podmínkách po ce-
lou zimu. Využívaly prostory haly a hřiště s umělým povrchem. 
Některá mužstva si přípravu zpestřila několika halovými turnaji 
v naší hale nebo vyjela na turnaje do okolí.

Miroslav Boček

Stolní tenis
Regionální soutěže stolních tenistů se 

blíží ke svému závěru. Zbývá sehrát ně-
kolik posledních kol. V prosinci jsme ješ-
tě dohrávali v Horním Bousově, kde byly 
ve škole velmi specifické podmínky (hrálo 
se současně na dvou stolech ve dvou podla-
žích). Všichni soupeři tuto zvláštnost přija-
li s pochopením. Za velkou vstřícnost vel-
mi děkujeme panu Marku Mayerovi, který 
je pověřeným správcem uvedených prostor. 
Na konci roku jsme se však již těšili na ná-
vrat do tělocvičny v Dolním Bousově, kde 
jsou přece jen ideálnější podmínky. 

Ve 2. třídě regionálních soutěží hra-
je družstvo A. To se aktuálně pohybuje 
na 4. místě tabulky s bilancí 8 vítězství, 
2 remízy a 6 porážek. Bodové rozdíly 
s družstvy pod námi jsou však velmi 
malé. Soutěž také hraje o družstvo méně 
než na začátku, protože družstvo AŠ 
Mladá Boleslav E se před koncem roku 
odhlásilo. Nejlepším naším hráčem je 
jednoznačně Miloslav Štolovský. Daří se 
také Janu Nohovi.

Ve 3. třídě je družstvo B aktuálně na 6. 
místě tabulky.  Bilance je zatím 8 vítězství, 
2 remízy a 7 porážek. Družstvo výsledko-
vě „táhnou“ Miroslav Doubek a Milan 
Ungr. Dobře ale umí zahrát i ostatní.

Družstvo C ve 4. třídě zaujímá 7. místo, 
ke kterému vedlo 6 vítězství, 2 remízy a 10 
porážek. Nejvíce se daří Jaroslavu Pavliš-
tovi a Vladimíru Vitmajerovi.

Celkem se konalo již 5 bodovacích tur-
najů mládeže. Všech se zúčastnila Eliška 
Hlaváčková a o jeden méně má na svém 
kontě Aleš Pitro. Mládež je na turnajích 
rozdělována do výkonnostních divizí, od-
kud se postupuje a sestupuje. Oba si již 
přivezli za umístění mezi nejlepšími třemi 
medaile. Celkově je Aleš Pitro zatím na 17. 
až 18. místě a Eliška Hlaváčková na místě 
32. až 33. Do soutěží je v regionu zapojeno 
52 dětí ve věku od 8 do 17 let.

Jan Jihlavec

Nemoc ov li v nila souboj o pr venst v í
Dvacátý ročník mezinárodní armwrest-

lingové soutěže, který se konal v sobotu 
23. února 2019 v Hluku, nebyl pro Fran-
tiška Živného příliš šťastný. Několik dní 
před ním onemocněl a startoval jen pro-
to, že se cítil zavázán sponzorům. Přesto 

v kategorii Masters nad 100 kilogramů 
skončil druhý, když nestačil na svého od-
věkého soupeře Dušana Tesaříka. Za nimi 
skončili tři Maďaři. Dobře si vedl Martin 
Konůpek, který mezi muži nad 105 kilo 
byl třetí na pravou ruku a v kategorii Sport 

Star (na pravačku bez rozdílu vah) obsadil 
desáté místo. Před ním bylo osm Maďarů 
a jeden Polák… Na své první mezinárodní 
soutěži startoval junior Josef Marousek. 
Ve váze nad 75 kilo byl třetí na levačku 
i na pravačku.
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„Boj s Dušanem nebyl jasný, vzdoroval jsem 
mu víc než před třemi měsíci. Více jsem ho 
udržel, ale on mě strhnul na startu. Vzhledem 
ke všem předcházejícím problémům jsem do-
sáhl maxima. V pátek mi odřekl řidič a musel 
jsem shánět do noci novou dopravu. Ve středu 
předtím jsem dostal horečku a zimnici a bolely 
mě klouby. Přemýšlel jsem, zda má vůbec cenu 
jet. Ale protože jsem dostal od pana Zetky pe-
níze na přípravu a účast, cítil jsem jako povin-
nost se zúčastnit. Ale jenom v Masters, muže 
jsem vypustil. Byl jsem rád, že jsem přežil cestu 
i start, protože mi bylo hodně špatně,“ hodno-
til svůj start Živný. „Asi by bylo lepší to zaba-
lit, ale už jen kvůli panu Zetkovi jsem musel jet 
a nějaký výkon udělat.“

Kromě Živného startovali na Golemo-
vě ruce ještě dva borci z bousovského klu-
bu pákařů. Zajímalo mě, jak hodnotil Živ-
ný jejich start. „Pepa Marousek startoval 
na první soutěži s mezinárodní účastí a vy-
bojoval dvakrát třetí místo. Takže výborný. 
Martin Konůpek v silné konkurenci borců 
z Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska 
také velmi slušný. Vždyť v každé kategorii 
startovalo nejméně pět cizinců. V kategorii 
bez rozdílu vah, kde se zápolí jen na pravač-
ku, byl nejlepším Čechem.“ Vítězové jednot-
livých kategorií dostali 300 euro, druzí 
dvě stě, třetí sto. V Masters pak jen pohá-
ry, medaile a diplomy. Golemova ruka se 
započítává do extraligy pákářů.

Ze zdravotních problémů se bousovský 
silák vyhrabal. Zajímalo mě, jaké má další 
letošní plány. „Přemýšlel jsem o Mistrovství 
světa v říjnu v Rumunsku. Nechtělo se mi 
v květnu na Evropu do Řecka, kam všichni 
poletí a to já nemohu. Ale ozval se mi ka-
marád vozíčkář, že by na soutěž jel autem 
a jestli bych nejel s ním. Když jsme spočítali 

celkové náklady na cestu a ubytování, vyšlo 
by to na nějakých padesát tisíc. Tak popro-
sím pana Zetku a další sponzory, jestli můj 
start v Řecku nepodpoří financemi. Na Mist-
rovství Evropy bych jel raději, než na Mistrov-
ství světa. Na něm jsem byl ve třech minulých 
letech a třikrát jsem byl v Masters třetí.“

V dalších měsících budou ještě dvě kola 
extraligy v Podivíně a v Novém Jičíně. Ta 
ovšem Živný vypustí, protože se chce dob-
ře připravit na květnovou Evropu. Po ní je 
v červnu Mistrovství republiky na Šuma-
vě. Tam by chtěl vybojovat nějakou medai-
li. S plným tréninkem ještě nezačal, zatím 
chodí každou neděli s ostatními pákaři. 
Zatím lehčí váhy, aby si záda a klouby 
odpočinuly a zvykly na pořádnou zátěž 
v posledních třech týdnech před Evropou. 
„Na Mistrovství světa chce jet Milan Hyršal, 
podle financí se ke startu na jedné akci roz-

hodne Ruda Stezka. Ono bez peněz to ne-
jde. Proto bych chtěl poděkovat Městu Dolní 
Bousov, které mi umožňuje využívat posilov-
nu v hale, panu Zetkovi, který mi sponzoruje 
všechno, panu Mirkovi Roháčkovi, který mi 
pořídil posilovnu a samozřejmě rodičům 
a doktorům. Rodiče jsou moje zlatíčka, kte-
rá mě po každé soutěži dávají dohromady. 
A doktoři mají zásluhu na tom, že jsem vůbec 
schopen takový sport stále ještě dělat. Vždyť 
už před patnácti lety mi ortopedi a neurolož-
ka říkali, že mám skončit. A jiní doktoři mi 
zase říkají, ať se při tom hýbu. Až to opravdu 
nepůjde, předám štafetu mladým.“

Mimochodem, František Živný splnil 
své předsevzetí dostat se s váhou z 220 kil 
pod dvě stovky. Když se naposledy oble-
čený vážil, váha ukázala rovných dvě stě. 
Bez oblečení by to bylo o něco méně…

Miloslav Ječný

CeNíK iNZeRCe
Občanská inzerce 
Zahrnuje krátké osobní oznámení občanů (kondolence, gra-
tulace k životním výročím, vzpomínka atd.) v obvyklém roz-
sahu 2 – 3 řádky po 60ti znacích – 50,- Kč.

Řádková inzerce
Jednoduchý řádkový inzerát a stručné nabídky prodejů, kou-
pí či pronájmů – 1 řádek nebo 40 znaků vč. mezer – 15 Kč. 

Plošná inzerce
1 strana (250 x 190 mm) 1 500,- Kč
1/2 strany (125 x 190 mm) 800,- Kč
1/4 strany (125 x 85 mm) 400,- Kč
1/8 strany (85 x 60 mm)  200,- Kč
sloupeček (60 x 80 mm) 150,- Kč
sloupec (120 x 80 mm) 350,- Kč

Sleva pro opakování inzerátu 
Opakování 2-3 x za rok sleva 15 %, 4-6 x za rok 20 %.

Podklady pro inzerci 
•	 texty nejlépe elektronicky nebo čitelně na papíře 

•	 fotky v min. rozlišení 300 dpi nebo originál fotografii   
  (nikoli tištěnou z PC) 

•	 formát doc, pdf nebo jpg

•	 platbu lze uskutečnit hotově při podání    
  nebo bezhotovostním převodem

Příjem inzerce nejpozději v den uzávěrky pro uveřejnění 
ve zpravodaji, který vyjde k 1. následující měsíc. 

Informace o inzerci získáte v infocentru, tel.: 322 312 001, 
e-mail: infocentrum@dolni-bousov.cz. 
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Společenská kronika
Poděkování 
Děkuji panu starostovi Bočkovi a paní Jelínkové za milé přání 
a krásný dárek k mým narozeninám.

Helena Baboráková, Bechov

Děkuji MÚ v zastoupení paní Jelínkové a pana Kubečka za přá-
ní, dárek a milou návštěvu u příležitosti mých narozenin.

M. Vacková

Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mému jubileu a fotba-
listům za dárek a milou návštěvu. Antonín Nepraš

Děkuji paní Jelínkové a panu Kubečkovi za blahopřání a dárek 
k mým narozeninám. Jindřich Hrdlička

Děkuji touto cestou panu tajemníku Kulovi a paní Jelínkové 
za blahopřání k mým narozeninám. Věra Lukášová

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2019 uplyne již 15 let od úmrtí našeho tatínka, dě-
dečka, tchána a strýce pana Františka Skramužského a 8. dubna 
2019 uplyne 10 let, kdy nás opustila naše maminka paní Alena 
Skramužská. Děkujeme za vzpomínku. Fejfarovi a Sokolovi 

Kulturní t ipy 
16. 3. Výstava iNCORReCT, Natálie Krišková; v galerii 
Na faře potrvá do 7. 4.
6. 4. Výsadba jubilejní lípy + program, na Rachva-
lách, přírodovědný kroužek
8. 4. Velikonoční výstava, v galerii Na faře potrvá 
do 18. 4. 
13. 4. Velikonoční tvoření s paní Pechánkovou, 
v knihovně, od 10-11 hod.
17. a 18. 4. Noc s Andersenem v knihovně, 18.00, pou-
ze pro přihlášené děti
20. 4. Pocta PeTlahvi; v galerii Na faře potrvá do 20. 5.
22. 4. Ukliďme svět – ukliďme Bousov, společná úkli-
dová akce se ZŠ
30. 4. Čarodějnický rej, 17.00, Na Školništi
30. 4. Pálení čarodějnic, Svobodín 
1. 5. Turnaj minižáků pod záštitou starosty města (18. 
ročník), fotbalové hřiště DB
4. 5. Vítání ptačího zpěvu s Pavlem Kverkem, od 7 ho-
din v Obrubech u rybníka (okraj pískovny)
4. 5. Autocross "Kosice Cup", závodiště Rachvala
8. 5. Fotbalový turnaj starých gard (10. ročník), fotba-
lové hřiště DB
15. 5. Den proti rakovině – sbírka, celý den prodej ky-
tiček po DB
18. 5. Pochod z Bousova do Bousova, 9.00, od ZŠ, 
vhodné i pro rodiny s dětmi 
21. 5. Historie 100 let včelařského spolku; v galerii 
Na faře potrvá do 29. 6. 
25. 5. Oslava 100 let včelařského spolku – koncerty, 
divadlo, přednášky, hry, soutěže; knihovna a zahrada 
za kostelem
25. 5. Pohár Formanka – hasičská soutěž na Bechově 
zařazená do seriálu soutěží Boleslavského poháru
31. 5. Noc kostelů, 20.00, koncert Veroniky Vildmano-
vé a prohlídka kostela Vlčí Pole

31. 5. – 1. 6. Česká květnice, Markvartice

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

a na plakátovacích plochách.

inzerce
 Pronájem zahradnictví. Nabízíme k dlouhodobému pronájmu 
pozemek bývalého zahradnictví v Dolním Bousově. Na pozemku se 
také nachází: zděné zázemí, skleníky, plechový přístřešek vhodný 
pro prodej výpěstků. Cena dohodou na tel. 605 54 26 62.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách a sle-
pičky Green Shell – typu Araukana. Stáří 14-19 týdnů, 
cena 159-209,- Kč/ks. 
Prodej se uskuteční: 16. 3., 14. 4., 19. 5. a 16. 6. 2019 
Dolní Bousov – u vlak. nádraží v 15.00 hod. 
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.

Informace: 
Po-Pá 9-16 hod. 

tel.: 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz.



Tradiční karneval Dolnobousovského SK navštívilo více než 100 účastníků v maskách a další bez masek. Foto R. Stránský

…který zahájil starosta Miroslav Boček a moderoval Josef Kodrik.Ondra Boček s partnerkou zpestřili ples města… 
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ZŠ – Pokusy pro všechny – dětem se samozřejmě nejvíce líbil pokus končící výrobou vanilkové zmrzliny.

Herečka Naďa Konvalinková na své besedě v DPS ochotně rozdá-
vala úsměvy i podpisy.V sokolovně se konal Večerníčkový karneval pro děti.


