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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, jsme v polovině
roku 2019. Dovolte mi, abych vás poinformoval o tom, co se v našem městě
a v našich místních částech událo a co
se připravuje.
V polovině května byla dokončena
a předána stavba „Oprava místních
komunikací v Horním Bousově“. Práce
provedla firma COLAS CZ. V rámci
investiční akce z rozpočtu města byly
opraveny místní komunikace v okolí
budovy hasičárny, rybníčka na návsi,
komunikace vedoucí k autobusové
zastávce a oprava části komunikace
vedoucí do nové zástavby. Celkové náklady činí 2.091.351 Kč bez DPH.
Opravu odvodnění komunikace, vyčištění stávající dešťové kanalizace, výměnu či instalace nových navrtávacích
pasů vodovodních přípojek provedla
firma Miroslav Rejzek – voda, topení, plyn. I tato investice byla hrazena
z rozpočtu města ve výši 364.935 Kč
vč. DPH. Doufám, že tato investiční
akce přispěje ke zlepšení vzhledu obce
a ke zlepšení života občanů v Horním
Bousově.
V místní části Vlčí Pole pokračují
práce na opravě hřbitovní zdi. Práce
pokračují dle smlouvy o dílo. Termín
dokončení prací je stanoven do konce
července. Zeď se kompletně odstranila, byly vybudovány nové základy, pískovcový sokl pod budoucí zeď byl navrácen zpět. Po ukončení prací budou
pokračovat terénní úpravy v okolí hřbitova, bude vybudovaná nová plocha pro
kontejner na bioodpad. Práce provádí
firma Karel Hosa – ZETEZA.
/pokračování na straně 3/
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Střídání generací - Jaroslav Bernart (vpravo), první a dlouholetý fotograf života v Dolním
Bousově, symbolicky předal žezlo svému nástupci - panu Romanovi Stránskému.

Panu učiteli s láskou*
(*použit titul slavného britského filmu z roku 1967)

V úterý 27. května jsme se v jičínské
smuteční síni rozloučili s panem učitelem Jaroslavem Bernartem. Byl výraznou
pedagogickou osobností a jedním z mála
mužů vyučujících na 1. stupni základních
škol. V Bousově proslul také jako fotograf
a dokumentarista. Po řadu desetiletí zaznamenával dění v obci, svatby, vítání občánků. Byl jedním ze zakladatelů místního zpravodaje Bousovák, který letos vstoupil do 55. ročníku. Vždy vystupoval jako
důrazný bousovský patriot a vlastenec.
Pro mnohé z nás byl také úžasným kolegou a kamarádem. Tak jej většinou také
vnímám, proto mi dovolte občas důvěrněj-

ší tón. A dodávám, Jarda byl nedostižný
vtipálek, humorista a věčný rebel. Prostě
náš Járinek.
Narodil se 21. května 1941 v Dolním
Bousově, v domě čp. 5 na náměstí, hned
vedle radnice. Dům ten koupil jeho otec,
známý bousovský holič, krátce před 2.
světovou válkou a v přízemí zřídil svoji
oficínu. A v tomto domě pak Jarda žil se
svojí rodinou a ta zde působí do dnešních
dní. Malý Jára prožil své čtyři protektorátní roky s rodiči v napětí a obavách. Ale
po pětačtyřicátém se stal Bousov eldorádem kluků.
/pokračování na straně 4/
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schválené dotace činí 2.999.890 Kč. Dotace by měla pokrýt zhruba 70 % celkových
plánovaných výdajů. Realizace projektu
je plánovaná na přelom roku 2019–2020.
Cílem projektu je rozšíření prostorových
kapacit školy.

/dokončení ze strany 1/

Družstvo mladších žáků ZŠ Dolní Bousov, vítěz Florbalové ligy volného času. Leží Leoš Semecký, zleva klečí Ondřej Pilař, Ondřej Svoboda, Pavel Skála, David Zvěřina, zleva stojí Tomáš Folprecht, Jan Štolovský, Lukáš Olbrich, Simona Bůžková, Veronika Mayerová, Vojtěch
Grunt a Lukáš Jahoda.

Opravená střecha a fasáda školy na Běchově

Vítání občánků 4.5.2019 - Tereza Šrámová, Vojtěch Matějček,
Matěj Etrych

Účastníci videoworkshopu Paměť národa v Praze
Ročník 55 - číslo 3/2019

Květen - uctění památky obětí 2. světové války
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Současně probíhají práce na opravě
kříže s pískovcovým podstavcem. Práce
provádí ak. sochařka Michaela Mrákotová. Nová vstupní vrata vyrábí umělecký
kovář Pavel Kverek.
V místní části Bechov byly dokončeny
práce spojené s výměnou střešní krytiny
a klempířských prvků na budově bývalé
školy. Provedené práce byly hrazeny z rozpočtu města ve výši 485.000 Kč bez DPH.
Současně budova dostala i nový kabát.
Náklady na novou fasádu byly hrazeny
také z rozpočtu města ve výši 306.000 Kč
bez DPH. Kompletní práce provedla firma
Miroslav Kršík – pokrývačství a tesařství.
Budova je prakticky kompletně opravena.
Doufám, že bude i nadále sloužit pro kulturní a společenský život občanů Bechova
a Svobodína.
Nyní se přesuneme do našeho města, konkrétně do ulice Javorová za benzinovou pumpou. Práce na vybudování
nové místní komunikace pokročily i zde.
V měsíci dubnu byl položen finální asfaltový povrch a byly dokončeny chodníky.
Zbývá vybudovat prostor pro kontejnery na třídění odpadů, dokončit instalaci
lamp veřejného osvětlení a zbylé dokončovací stavební práce. Práce provádí firma
Svoboda – zemní práce. Doufám, že zbylí
vlastníci stavebních pozemků, kteří ještě
nezahájili stavby rodinných domků, se
budou chovat k majetku města obezřetně,
abychom nemuseli řešit nějaká poškození
a vymáhat poté náklady za případné způsobené škody.
V dubnu proběhlo výběrové řízení
na opravu chodníku v ulici V Lipkách
v části od železničního přejezdu směrem k náměstí. Město oslovilo firmy
COLAS CZ, STAVBY Koťátko a ZETU
Benátky. Nejvýhodnější nabídku předložila fa. ZETA Benátky v celkové výši
1.123.418 Kč bez DPH. Oprava chodníku bude hrazena z rozpočtu města. Staveniště bylo předáno v polovině května,
dokončení je plánováno do konce měsíce
června. Povrch chodníku bude asfaltový,
město současně vybuduje podél chodníku
nové veřejné osvětlení.
Další výběrové řízení proběhlo koncem dubna na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Dolní Bousov. Město oslovilo tři dodavatele těchto
www.dolni-bousov.cz

Město zpracovalo žádost o dotaci
na pořízení cisterny pro zásobování pitnou
vodou. Poskytovatelem dotace je opět Integrovaný regionální operační program
v rámci vyhlášených výzev Místní akční skupinou Český ráj a Pojizeří. Město
cisternu potřebuje pro případ krizových
situací nebo jako náhradní zdroj při zásobování pitnou vodou v případě havárií,
sucha atd. Jestli bude město s žádostí
úspěšné, se dozví zhruba za čtyři měsíce.

vozů pro hasiče – HAGEMANN a.s.,
Vesta Auto Corson s.r.o. a Auto Trutnov s.r.o. Nejvýhodnější nabídku podala
firma HAGEMANN a.s. v celkové výši
858 811 Kč včetně DPH. Část nákladů
na pořízení vozu pokryje získaná dotace
z Ministerstva vnitra ve výši 450.000 Kč
a získaná dotace z grantu Středočeského
kraje ve výši 300.000 Kč, zbylé náklady
budou hrazeny z rozpočtu města. Dodání
vozu je do 5ti měsíců od podepsání kupní
smlouvy.
V květnu proběhla oprava střechy márnice na hřbitově v Dolním Bousově. Střecha
byla již v havarijním stavu a ve větrném
počasí hrozilo další poškození budovy.
Práce provedla fa Ječný – Volf v celkové
výši 242.142 Kč s DPH. Náklady na opravu byly hrazeny z rozpočtu města.
Dotace a projekty pro následující období
Město Dolní Bousov bylo úspěšné s podáním žádosti o dotaci na obnovu části
veřejného osvětlení za úsporné LED osvětlení. Celkem bude vyměněno v našem
městě 186 svítidel. Poskytovatelem dotace
je Státní fond životního prostředí. Město
získalo dotaci v celkové výši 1.123.652 Kč.
Dotace pokryje 50 % vynaložených nákladů. Obnova proběhne do konce měsíce
září.
Další úspěšná žádost o dotaci se týká
základní školy. Město v lednu letošního
roku požádalo o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu na vybudování dvou jazykových učeben s vybavením v podkroví základní školy. Výše
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V dubnu proběhla pracovní schůzka
v místní části Střehom za účasti zástupců
památkového úřadu, města a projektanta veřejného osvětlení. Po prohlídce obce
byly domluveny podmínky, za jakých
může město obnovit a rozšířit stávající veřejné osvětlení tak, aby splnilo požadavky
památkářů. Nyní nebrání už nic k tomu,
aby byla zpracovaná projektová dokumentace. Obnova veřejného osvětlení je
plánovaná společně s projektem společnosti ČEZ na přeložku vrchního vedení
do země.
Město zadalo zpracování projektové
dokumentace na vybudování nového chodníku podél krajské komunikace od ulice
Kolonie k chodníku v ulici Tovární. Záměrem tohoto projektu je vybudování
komunikace pro pěší, zvýšení bezpečnosti chodců a bezpečné propojení této
lokality se středem města. Dokumentaci
zpracovala a předala městu Ing. Jiřina
Bukovská.
Další zpracovaná projektová dokumentace se týká budovy č.p. 186 na náměstí,
ve které jsou dvě třídy mateřské školky. Cílem projektu je vybudování tří bytových
jednotek v nevyužitém prostoru podkroví
budovy, výměna krovu a střešní krytiny.
Projektovou dokumentaci zpracoval Přemysl Těšínský.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm
žákům základní školy, kteří se podíleli
na úklidu a sběru odpadů všeho druhu
podél přístupových cest a komunikací
v okolí našeho města. Tato akce probíhá
v našem městě každoročně a je velice prospěšná pro vzhled města.
Miroslav Boček
starosta města
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Vždyť tady byly veliké německé trofejní a vojenské sklady. Každý
si tu našel svoji válečnou rekvizitu a partyzánské ra-ta-ta-ta znělo
denně okolím. Otcovo holičství bylo v roce 1950 převedeno pod
Komunál a nakonec zrušeno. Maminka byla od Jardova narození
nemocná a dost brzy zemřela.
Po bousovské základní škole Jarda zamířil do Lomnice nad
Popelkou na Pedagogickou školu pro budoucí učitele škol národních. Jarda dokázal celé hodiny vyprávět o spolužácích a spolužačkách z této doby nové svobody a volnosti. Ale už v 18 letech se
s maturitním vysvědčením v kapse stává kantorem se všemi úkoly
a povinnostmi. S nezbytnými housličkami nastupuje na svoji první
štaci do Kamenického Šenova, města sklářů. A po roce, jako každý
19letý hoch za našich časů, byl povolán na vojnu. Jardu to zaválo
do Týna nad Vltavou, kde vedle vojenského výcviku stihl kurz pro
promítače a knihovníky, snad první to jeho kontakty s kulturními
aktivitami. A po vojně přišla další učitelská místa. Nejprve Horní Police v okr. Česká Lípa. Připomínám, že oblast patřila kdysi
k Sudetům, tedy do území s převahou Němců, a ti byli po válce
většinou odsunuti. A následně tu bylo dosídlováno vším, co bylo
po ruce. Tedy pro mladého kantora opravdu křest ohněm.
Dva roky pak učil přímo v Dolním Bousově. A stihl zde vést
turistický a vodácký kroužek a založit časopis Bousovák.
Pak byl přeložen do Obrub, na klasickou jednotřídku. Zažil tu
čtyři roky idyly zapadlých vlastenců, kdy učitel je sám sobě panem řídícím a sousedky mu nosí vajíčka na přilepšenou. A kam
pan inspektor přijížděl pouze v době zrání vlašských ořechů
a děti mu jich s radostí nanosily do služebního automobilu celou hromadu. Ale počet žáků v Obrubech klesl na sedm a škola
byla uzavřena. Za působení v Obrubech prožil Jarda i historické
Pražské jaro, ale také zrádnou okupaci 1968. To už byl zkušeným
fotografem, filmařem a dokumentaristou. Jeho záběry patří k zlatému fondu historie Bousova. Dokonce s přáteli vydali zvláštní
okupační číslo Bousováka. Následné výslechy u StB ustál, dokumentační materiál většinou zachránil.
Rok pak Jarda učil v Horním Bousově. A pak byl tak trochu
za trest pro aktivity v roce 1968 přeložen do Března u Mladé Boleslavi. Ale osud mu byl opět nakloněn, setkal se zde s partou skvělých kolegů, legrace a recese byly na denním pořádku a Jarda opět
ve svém živlu.
Po sedmi letech působení ve Březně bylo konečně vyhověno
jeho žádosti o přeložení do Dolního Bousova, kde stále s rodinou
bydlel a odkud musel dojíždět. A opět připomínám, že jsme žili
v době normalizace, ve školství dost důsledné, ale ta naše kantorská sestava to zvládala s velikým nadhledem a s grácií. Jarda
na školních výletech s dětmi pravidelně stanoval, nejčastěji v oblíbených Drhlenách.
A konečně tu byl rok 1989. Vše, o čem jsme snili, bylo na dosah.
I v Bousově vzniklo Občanské fórum, naši kantoři byli v centru dění.
Jardova fotokronika je opět nedostižným dokumentem. Jarda v nové
situaci organizuje pro žáky poznávací a pobytové cesty do Itálie.
S Jardou jsem byl ve škole pospolu až do roku 2007, kdy odešel
definitivně do důchodu, protože 4 roky ochotně přesluhoval. 33
let působil v Bousově, celkem 46 let byl učitelem. Kantorem srdce,
se zdravým pedagogickým instinktem, který se nenechal deformovat žádnou zázračnou školskou koncepcí, navždy svůj.
Jako oficiální městský fotograf působil až do roku 2016, kdy
mu pan starosta při otevření zrekonstruované radnice za věrné
služby a dokumentační dílo veřejně poděkoval.
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Vyvrcholení projektu Příběhy našich
sousedů se přiblížilo. Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů
Český ráj se uskuteční v úterý 4. června
v kině v Mnichově Hradišti. Žáci a studenti z pěti základních a středních škol z oblasti Českého ráje včetně žáků ZŠ TGM
Dolní Bousov zde představí veřejnosti šest
pamětníků.

27. 5. 2016 Starosta města Mirek Boček děkuje Jaroslavu Bernartovi za celoživotní fotografické a dokumentační dílo.
Zemřel přesně v den svých 78. narozenin, i to je jistě nějaké
znamení nebo možná poslední jeho vůle. Je to jeden z nemnoha
novodobých pravých rodáků bousovských, protože se opravdu narodil přímo v Dolním Bousově, v domě svých předků, v sousedství bousovské radnice.
My učitelští kolegové jsme dosti zřetelně nahlédli i do jeho soukromí. Vždyť jsme žili tehdy velice pospolitě, proslulé bylo kantorské setkávání u Bernartů na zahradě, kdy se podávalo Jardovo
křupavé kuřátko z ohýnku. Vše v péči manželky Jany, strážného
to anděla Jardova. Byli jsme tak svědky zrání milých dcer Jany
a Moniky. Přišla pak i kupa vnoučat a pravnoučat, které měl Jarda
tolik rád. Koloběh života v ryzí podobě.
Tak běžel život jednoho z nás. Něco zvolna upadne v zapomnění, něco se stane legendou, jak už to bývá u lidí, kteří zanechali
zřetelnou stopu.
Jardo, pane učiteli, táto, dědo, díky za vše.
Tomáš Grindl

Odpadov ý sloupek
Méně plastu v přírodě?
Pomoci by mohly zálohy na PET láhve. Přestože Česká republika patří v třídění plastu k evropské špičce, spousta tohoto materiálu končí na skládkách či ve volné přírodě. Ve žlutých kontejnerech končí z deseti PET nápojových obalů uvedených
na trh přibližně jen sedm, které dále směřují k dotřídění a recyklaci. Za poslední léta bylo uvedeno na trh 55 tisíc tun PET
láhví, přičemž zhruba 16 tisíc tun skončilo na skládkách. Jednou z cest, jak situaci zlepšit, by mohly být vratné zálohy
na PET láhve. Výzkumy ukazují, že právě díky němu dosáhly
západní země až 98 procent míry zpětného odběru nápojových
PET láhví. Výhodou zálohového systému je to, dostaneme zpátky kvalitní, čistý materiál, připravený k recyklaci.
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Natočené vzpomínky byly zpracovány
jako rozhlasové či video reportáže. Tento
celostátní projekt bude mít svou prezentaci také v Bousově. Zde se na projektu podílelo devět žáků vyšších tříd – Martin Hofman, Kateřina Karnová, Lukáš Zvěřina,
Matěj Říha, Martin Pánek, Petr Bartoň,
Miroslav Buriánek, Ondřej Pilař a Vojtěch
Šimon. Žáci pod vedením paní učitelky
Mendlíkové odprezentují veřejnosti svou
práci ve čtvrtek 6. června od 18 hodin
v podkroví městské knihovny. Předmětem zájmu studentů byly pamětnice Marie
Krásová a Helena Koníčková. Přijďte si
poslechnout.
D. Říhová
Pozvánka na Pojizerský folklorní festival.
9. ročník Pojizerského folklorního festivalu, který se uskuteční v sobotu 29. června
na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou.
Celému festivalu předchází páteční beseda
s hostem v bakovském divadle od 19 hodin, kterým bude letos známý herec, pan
Josef Dvořák. Lístky budou v předprodeji
v bakovské knihovně od 3. června.
Sobotní festival začne pietním aktem
v Komenského sadech ve 13 hodin, odkud poté Žižkovou ulicí projde slavnostní
krojovaný průvod až na náměstí, kde bude
zahájen celý festival. Na podiu se postupně vystřídají folklorní soubory z různých
koutů České republiky. Formani ze Slatiňan, Šafrán z Jablonce nad Nisou, Kytice
z Prahy, Pozdní sběr a Kominíček z Malé
Bělé, Lidová muzika Pastelka z Mladé Boleslavi a soubor historického tance Villanella z Liberce.
Návštěvníci mohou během celého festivalu navštívit bakovské muzeum, součástí
bude také staročeský jarmark se spoustou
pochutin a rukodělných výrobků a nebude
chybět ani stánek pro děti s malováním
obrázků a Brick by Brick. Po festivalu se
účinkující sejdou v bakovském volnočasowww.dolni-bousov.cz

vém areálu, kam je zvána i veřejnost a kde
neformálně zakončíme celý den s pěknou
muzikou a písničkami.
Petr Hurt

Časopis od Ještěda k Troskám zavítal
do Sobotky. Časopis Od Ještěda k Troskám (OJKT), jinak též vlastivědný sborník pro Český ráj a Podještědí, se ve svém
prvním letošním čísle výrazně věnuje sou-

sední Sobotce. Najdete v něm především
obsáhlý článek z pera historika Karola
Bílka. A pak několik odkazů na významné osobnosti a počiny vztahující se k Sobotecku. No a také řadu klasických fotografií
Sobotky.
Náš časopis je asi jediným populárnějším
vlastivědným periodikem orientovaný
na celý Český ráj. Novodobě vychází nepřetržitě od roku 1994 a navázal na prvorepublikový sborník z let 1922 až 1938.
Proto letošní ročník nese úctyhodné číslo
XLII. Během těchto 42 činných let v něm
excelovala řada skvělých autorů a redaktorů. Současná garnitura si je plně vědoma závazku k této velkolepé tradici a dbá
o dobrou úroveň sborníku. Vycházíme 4x
ročně v nákladu 900 výtisků a v ceně 50
Kč/ks.
Časopis můžete v Bousově zakoupit v městském infocentru v Kostelní ulici. Vypůjčit
si můžete OJKT ve vaší městské knihovně,
zde najdete i všechna čísla minulá. Stále
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také trvá možnost pravidelné dodávky časopisu přímo do domu za zvýhodněnou
cenu formou předplatného. Kontakt na distributora snadno získáte v redakci vašeho
Zpravodaje či v infocentru.
T. Grindl
Sběr vynesl 50 tisíc Kč. Ve dnech 16. a 17.
dubna 2019 proběhl tradiční sběr starého
papíru. Opět se podařilo naplnit všech
pět kontejnerů. Žáci nahlásili 29 680 kg,
ale do sběrny bylo skutečně odevzdáno
25 680 kg. Již tradičně se nám několik tun
papíru někde zatoulalo. I přesto výtěžek
činí 51 360 Kč. Polovina z částky je určena
jednotlivým třídám, druhá polovina slouží
k zakoupení cen a diplomů pro žáky školy. Děkuji všem, kteří se zapojili do sběru
starého papíru.
K. Karnová

Publikace o našem regionu. Edice Bousovské regionální knihovničky (zkráceně
BRK) se letos rozroste o dva nové přírůstky. Nejprve bude v květnu vydán sborník
ke sto letům existence včelařského spolku
v Dolním Bousově. Ten bude slavnostně
pokřtěn 25. května během včelařského
dne. Autorem publikace je Milan Procházka a Zdeněk Srb. Koncem června nás čekají oslavy 100 let trvání Dolnobousovského sportovního klubu. K této příležitosti
je sestaven almanach mapující stoletou
existenci klubu. V publikaci je připomenuta i existence méně známých sportovních
odvětví při DBSK jako například cyklis-
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tický kroužek, odbor házené, sportovní
gymnastika a další. Autorem publikece
ja Miroslav Buriánek. Sborníky vydané
ke 100 letům existence včelařského a sportovního klubu v Dolním Bousově budou
od června k dostání v infocentru v Kostelní ulici.
D. Říhová
Letní kino. I o letošních prázdninách se
můžete těšit na filmovou projekci pod širým nebem. V pátek 12. července od 21:30
bychom vás chtěli pozvat na českou kome-

www.infocentrum.dolnibousov.cz
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dii Ženy v běhu. Věra (Zlata Adamovská)
se rozhodne splnit poslední přání svého
zesnulého manžela zaběhnout maraton.
Do běhu neváhá zapojit i své tři dcery (Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová,
Jenovéfa Boková), které mají úplně jiné
starosti než běžecký trénink. Ale maminka se nevzdává a přes veškeré komplikace
rodinnou štafetu dovede ke startu manželova vysněného maratonu.
V srpnu se prostřednictvím filmu ocitneme na koncertě kapely Queen v čele
s Freddiem Mercurym. Film Bohemian

Rhapsody mapuje raketový vzestup světoznámé kapely. Filmový hit plný legendárních písní pro vás chystáme na pátek 16.
sprna od 21 hodin.
Za příznivého počasí se budou filmy
promítat v zahradě u městské knihovny
a infocentra. Pokud máte možnost, tak si
přineste vlastní pohodlné sezení (židličky,
deky….). Konzumace donesených nápojů
je u nás v zahradě povolena. V případě
nepříznivého počasí se projekce přesune
do půdních prostor knihovny.
O. Třísková

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.

Výstup Kotelskou strouhou byl náročný
Jedenáctý ročník Pochodu z Bousova
do Bousova se vydařil. Alespoň co se počasí a zážitků týká. Za nimi vyrazila necelá desítka účastníků. Zda ostatní odradilo
předchozí nevlídné počasí či lenost, těžko
říci. Přesun z náměstí k lesu u Schöftových
jsme plni sil zvládli rychle. Pak nás čekal
nejnáročnější úsek. Místo cesty po silnici
do Spařenců (Spařence – 1. ves lidí silně
se potících, 2. vyprahlá zem) jsme totiž
šli podél toku Kotelské strouhy. Spodní
část je snadná, potok teče širokým údolím
a navazuje jednu zákrutu na druhou. Pak
se již terén svírá do hlubokého zářezu se
strmými stěnami, voda zurčí přes několik
malých vodopádů a místy vystupují skály.
Závěrečnou část k rybníčku ve Spařencích
jsme raději obešli, protože to je hustě zarostlá divočina. Minuli jsme ostrožnu,
na které stávala ve 13. století tvrz, obdivovali Najmanův statek č. 1, který kolem
roku 1800 postavil tesařský mistr Josef
Havlík. Ten v té době stavěl i Vejpravův
statek v Přepeřích, který byl v roce 1930
zbourán. A pak jsme došli do Markvartic,
vsi lidí Markvartových (mark – hranice,
wart – strážce). Kostelem sv. Jiljí a nedávno obnovenou kostnicí, zaplněnou
lebkami a kostmi dávných obyvatel vsi,
nás ochotně provedl pan inženýr Bradna.
Kostel převzala od církve obec a je místem
mnoha akcí nejen místního dosahu.
Po občerstvení na lavičkách před zavřenou hospodou jsme vyrazili dál. Po zelené značce směr Sobotka, v lese jsme z ní
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odbočili vlevo a za chvíli minuli markvartickou hájovnu. A po pár stovkách metrů
jsme byli u Krocny. Oblíbený cíl mnoha
Bousováků stále střeží vytesaný drak, ale
les okolo se po těžbě změnil tak, že je vidět
do krajiny na Humprecht, Trosky, Mužský
a další místa Českého ráje. Pak jsme se
zastavili o bývalých lomů, v nichž firma
Horáček lámala v letech 1925 – 1926 kámen na stavbu silnice Dolní Bousov – Spařence. Odbočili jsme podél lesní školky

a otevřel se nám nádherný výhled na Bousov. Ten vznikl díky vykácení vzrostlých
stromů, které donedávna takovému pohledu bránily. Pokochali jsme se pohledy
do bousovského údolí a povzdechli, jaká
cesta nás ještě čeká. Ale zvládli jsme ji
v pohodě, dokonce jsme i zkontrolovali
nedávno zasazenou lípu svobody. A doma
na všechny čekal zasloužený pozdní oběd.
Miloslav Ječný

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Český ráj se uskuteční
v úterý 4. června 2019 od 17 hod. v kině
v Mnichově Hradišti. Žáci a studenti
z pěti základních a středních škol z oblasti Českého ráje (ZŠ TGM Dolní Bousov,
Gymnázium Mn. Hradiště, 1. ZŠ Mn.
Hradiště, ZŠ Kosmonosy a Komunitní
škola Volavec) představí veřejnosti šest pamětníků. Natočené vzpomínky byly zpracovány jako rozhlasové či video reportáže.
Rozhlasové reportáže se natáčely v Signál
rádiu v Mladé Boleslavi. Videoreportáže si
vytvářeli přímo členové týmů po konzultaci s odborníkem z Post Bella.
Zpovídané osobnosti svým vyprávěním
provedly naslouchající členy žákovských
a studentských týmů událostmi od 2. světové války přes dusná 50. léta, sovětskou okupaci roku 1968 a následující normalizaci až
po převrat v roce 1989. Běžný život na venkově, kolektivizace, znárodnění hospody,
nesouhlas se sovětskou okupací, ochrana životního prostředí, výslechy na StB ale také
obnova hospodaření na rodinném statku.
Josef Brož na vlastní kůži zažil německou okupaci i osvobození Rudou armádou.
Milada Kozderková zažila, jak její rodiče
museli po únoru 1948 vstoupit do JZD. Se

svým manželem jako zaměstnanci Československé lidové armády prožili sovětskou
okupaci v srpnu 1968 ve vojenském prostoru Ralsko. Marie Krásová vzpomíná, jak
její otec dodával potraviny partyzánům.
Po únoru 1948 bylo rodině zabaveno hospodářství. Helena Koníčková prožila, jak
po komunistickém převratu vzali jejímu
otci hospodu. Kvůli jejím aktivitám a postojům v době sovětské okupace v roce 1968
se její dcera nedostala na vysokou školu.
Václav Petříček se po maturitě gymnáziu z kádrových důvodů nedostal na vysokou školu a tak se vyučil zahradníkem.
Nakonec vystudoval přírodovědeckou
fakultu UK Praha a stal se uznávaným
odborníkem v oblasti ochrany životního
prostředí. Zdeněk Brožek se z vyprávění
dědečka – bývalého sedláka dozvěděl, jak
proběhla kolektivizace. Po roce 1989 se
mu podařilo restituovat dědečkův statek
a úspěšně navázat na rodinnou tradici.
Projekt Příběhy našich sousedů Český
ráj zajišťuje o.p.s. Post Bellum za finanční
podpory měst Mnichova Hradiště, Dolního Bousova, Kosmonos a Středočeského
kraje.
Příběhy našich sousedů je největší vzdělávací projekt Post Bellum. Je určený pro

Bousovští zahradníci

Zahradnictví je speciální obor zemědělské výroby a živnostenského podnikání. Schopný zahradník dokáže vyrobit 3
až 5x větší zisk než při polním pěstování.
Je to povolání náročné na fyzickou zdatnost, ale je i třeba přijmout nové pokrokové metody. Zahradník musí mít minimální
znalosti o půdě, meteorologii, výživě rostlin a ochraně proti chorobám a škůdcům.
Zahradnictví má tyto hlavní obory: zelinářství, květinářství, ovocnářství, vinařství, sadovnictví, pěstování subtropických
a tropických rostlin a ochranu rostlin proti
chorobám a škůdcům. Dnes máme dobře
organizované zahradnické školství. Jedná
se o školy učňovské, střední s maturitou,
vyšší odborné s titulem DiS a vysokoškolské s titulem inženýr.
V přehledu dolnobousovských zahradnic a zahradníků uvádím jen ty, které jsem
osobně znal nebo znám.

Pohled do kostela sv. Jiljí v Markvarticích
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Vyvrcholení projektu Příběhy našich sousedů
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Josef Novák
Narozen 1875. Byl zámeckým zahradníkem na zámku ve Vlčím Poli. V důchodu udržoval okrasnou zahradu u vily Božky paní Boženy Franke ve Lhotecké ulici.
Zemřel v r. 1960.
Josef Oumrt
Narozen 1889. Měl zahradnictví ve Vlčopolské ulici a vlastnil i malou ovocnou
školku. Zahradu předal panu Jaroslavu
Mackovi, který se oženil s jeho dcerou
Marií. Zemřel v roce 1969.
František Pauš
Narozen 1901. Původně měl zahradnictví u hřbitova, kde bydleli v malém
dřevěném domku. Po válce se přestěhoval
do domu u koupaliště a založil tam nové
zahradnictví. Pěstoval zeleninu a květiny
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žáky 2. stupně základních škol a studenty
středních škol a běží už sedmým rokem.
Týmy dětí se v něm učí poznávat naší moderní historii tak, jak je to baví – vyzpovídají pamětníka, natočí o jeho příběhu rozhlasovou nebo videoreportáž, jdou do archivu, vyhledávají si informace a svou
práci prezentují před publikem.
Výsledky práce jednotlivých týmů a jejich veřejné vystoupení v kině v Mnichově
Hradišti bude hodnotit tříčlenná porota
(učitel dějepisu, historik, novinář) Ze šesti zúčastněných týmů ze ZŠ a SŠ z oblasti
Českého ráje (Gymnázium a 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ TGM Dolní Bousov,
ZŠ Kosmonosy a Komunitní škola Volavec) budou vyhlášeni vítěz a tým na druhém místě.
Od roku 2012 do ledna 2019 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo v 86 městech už 661 základních a středních škol. Díky tomu se tak už přes 4200
žáků a studentů z tisícovky týmů mohlo
naučit, jak natočit a zdokumentovat příběh pamětníka. Za 7 let existence projektu
mladí dokumentaristé zaznamenali 1000
životních osudů.
Michal Šimek,
koordinátor projektu

a byl výborným vazačem květin. Zemřel
v roce 1986.
Jaroslav Macka
Narozen 1910. Převzal zahradnictví
po panu Josefu Oumrtovi ve Vlčopolské
ulici. Později koupil zahradu u hřbitova
po panu Františku Paušovi. Po smrti manželky se v r. 1964 z Dolního Bousova odstěhoval.
Ladislav Vodháněl
Narozen 1925. Byl absolventem zahradnické školy v Dětenicích, kde také
působil jako mistr odborného výcviku.
V důchodu vedl zahradnictví Českého
zahrádkářského svazu u hřbitova. Zemřel
v roce 2002.
Jindřich Hrdlička
Narozen 1935. Je absolventem zahradnické školy v Lomnici nad Popelkou.
Po škole pracoval jako instruktor při zaRočník 55 - číslo 3/2019
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hradnické škole. Od roku 1963 do roku
1971 vedl zahradnictví Komunálních služeb u hřbitova.

v Bezně a v podniku Sempra v Kosmonosích. Od roku 1992 je soukromým zahradníkem. Pěstuje hlavně jahody.

Dana Hrdličková
Narozena 1941. Absolvovala zahradnickou školu v Dětenicích. Pracovala u Komunálních služeb v Lomnici nad Popelkou. Po provdání pracovala s manželem
v zahradnictví u hřbitova. Zemřela v roce
1998.

Jana Odstrčilíková
Narozena v roce 1961. Je absolventkou
střední zahradnické školy v Kopidlně, kde
pracovala jako mistrová odborného výcviku. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí
květinářského oddělení v hypermarketu
Albert v Mladé Boleslavi. Je velmi dobrou
vazačkou květin.

František Nechanský
Narozen 1936. Jsem absolventem vyšší
zahradnické školy na Mělníce, Biologické
fakulty a Geologicko-geografické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Po maturitě
jsem působil jako technik pro veřejnou zeleň města Ostravy. Měl jsem pod správou
sady a parky, uliční stromořadí, hřbitovy,
koupaliště a krematorium. Devět let jsem
byl profesorem na střední zahradnické
škole v Kopidlně. Vyučoval jsem biologii,
nauku o prostředí rostlin, květinářství
a sadovnictví. V důchodu pěstuji sadbu
zeleniny a květin.

František Nechánský

Pavel Kverek
Narozen 1953. Je absolventem zahradnické školy v Kopidlně. Pracoval u ČSS

Pavel Nechanský
Narozen 1970. Je absolventem SOU
obor včelař-ovocnář a nástavbového studia
na střední zahradnické škole v Kopidlně.
Po maturitě pracoval v ovocné školce JZD
Jivina. Nyní se věnuje ve volném čase zahradnickým službám.
Pavla Valešová
Je absolventkou SOU obor zahradník v Kopidlně. Po škole pracovala jako
zahradnice u podniku Škoda v Mladé
Boleslavi. OD roku 2008 má soukromou
prodejnu květin v Dlouhé ulici v Dolním
Bousově.
František Nechanský

Oslav y 100 let založení
Dolnobousovského sportovního klubu
Vážení sportovní nadšenci, fanouškové,
pamětníci!
Dolnobousovský sportovní klub byl založen roku 1919. V letošním roce bychom
chtěli důstojně oslavit významné výročí klubu – 100 let od jeho založení. Pro
všechny členy klubu, fanoušky, pamětníky
a návštěvníky ze širokého okolí je připraven bohatý program v termínu 22.–23. 6.
2019. Oslavy jsou naplánovány dvoudenní,
protože klub chce, aby se v rámci programu prezentovala všechna mužstva klubu
– 5 týmů mládeže, dva týmy dospělých
a dva týmy staré gardy. Slavnostní zahájení je naplánováno na sobotu 22. 6. 2019
ve 13.00 hodin na fotbalovém stadiónu.
Sobotní program začíná v 9 hodin, nedělní program začíná v 10 hodin.
K výročí klubu připravujeme vydání pamětní knihy, která bude mapovat 100letou
historii klubu od založení po současnost.
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Kniha bude slavnostně pokřtěna při slavnostním zahájení. Klub v rámci programu
ocení pamětní medailí zasloužilé funkcionáře, bývalé a současné hráče. Dále bude
připravena škála pamětních propagačních
materiálů pro všechny návštěvníky této
akce. Pro děti je připraven bohatý program v rámci dětského sportovního dne.
Sobotní program bude zakončen zábavou
na fotbalovém stadiónu. Občerstvení bude
zajištěno po oba dva dny v celém areálu
fotbalového stadiónu.
V sobotu a v neděli budou mít návštěvníci možnost shlédnout výstavu o historii
klubu, která bude připravena v místní sokolovně.
V sobotním programu by měl být hlavním vrcholem zápas mezi starou gardou
nad 45 let proti Internacionálům ČR pod
vedením současného trenéra reprezentace
ČR Jaroslava Šilhavého.
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Nedělní program bude zpestřen zápasem mladší gardy nad 35 let proti staré gardě Dukly Praha. Soupeř dorazí ve hvězdném složení Vízek, Štambachr, Rada,
Bittengel, Fiala atd. Co jméno, to bývalý
reprezentant.
Tímto vás všechny zveme na tento
mimořádný víkend bousovského fotbalu
v jeho historii.
Sportovní klub k významnému výročí
nechal vyrobit několik pamětních suvenýrů, např. klubové šály, odznaky, vlaječky,
minidresiky, kšiltovky, hrnečky, podsedáky atd. Zájemci a fanouškové si jej mohou
zakoupit v klubu DBSK na fotbalovém stadiónu nebo objednat na klubové mailové
adrese mb.dbsk@seznam.cz.
Miroslav Boček
sekretář klubu

www.dolni-bousov.cz

Včelařský den
V letošním roce je to právě sto let od založení spolku včelařů na Dolnobousovsku
a u této příležitosti se konal 25. května
včelařský den v okolí městské knihovny
a na zahradách fary a kostela. Akce byla
určena jak pro včelaře, tak pro širokou veřejnost a hlavně děti, které si mohly na zahradě za kostelem vyzkoušet, jak vypadá
rok včelaře.
Na hlavním pódiu na zahradě u knihovny probíhala celý den hudební produkce
v podání lokálních kapel různých žánrů
od jazzového HB Tria z Turnova, přes
sobotecké bluegrassové Modré kšandy,
rockovou Medúsu z Mnichova Hradiště,
boleslavské folkové Kačery až po dolnobousovský K-Band. V průběhu odpoledne
vystoupil i smíšený pěvecký sbor Stojmír-Bendl z Bousova a Sobotky, který zazpíval několik krásných lidovek.
V přestávkách mezi hudební produkcí
probíhaly krátké úvody odborných včelařských přednášek pozvaných učitelů včelařství, které pak pokračovaly v podkroví
městské knihovny. V rámci programu bylo
předáno ocenění třem dlouholetým včelařům dolnobousovského spolku. Příteli Miloslavu Bartoňovi, který byl 30 let pokladníkem spolku, Milanu Procházkovi, který

byl dlouholetým jednatelem (cenu převzala v zastoupení jeho vnučka) a bývalému
předsedovi spolku Františku Šourkovi,
který je ve věku 92 let zároveň nejstarším
členem našeho spolku.
Ve včelařském stanu a v maringotce se
včelami za knihovnou, byly pod vedením
našich včelařů prováděny ukázky včelaření a zajímavé besedy.
Kostelní zahrada byla určena převážně
dětem. Probíhaly zde soutěže, kde si děti
mohly vyzkoušet, jak včelky bydlí, vyrobit
si svíčku z vosku, razítko, nazdobit medový perníček, vyzkoušet si opylování květů, zapotit se při vytáčení medu a mnohé
další úkoly. Každý soutěžící byl odměněn
perníčkem se včelkou či památeční skleničkou medu ke stoletému výročí. Na pódiu zde vystoupily divadelní soubory s pohádkami O pejskovi a kočičce v podání
turnovského divadla NAŽDILI a o Včelích medvídcích v podání brněnského souboru VĚŽ. Po skončení divadla pak byly
losovány sladké odměny a nakonec byly
všechny děti postupně svezeny pravým
Vilíkem – americkým vojenským jeepem
Willysem.
V neposlední řadě proběhla na kostelní
zahradě výsadba sedmi velkých medonos-

ných stromů. Tyto stromy zasadili sami
včelaři.
Aby nebylo vše tak jednoduché, přišel
nás také navštívit lokální mrak s poměrně
silným deštěm a větrem, který přibližně
hodinu a čtvrt sužoval všechny návštěvníky (a zejména pořadatele) včelařského
dne. Naštěstí kapely pokračovaly v produkci a tím udržely hodně lidí pod stany před podiem. Někteří návštěvníci se
schovali do galerie na včelařskou výstavu
a na včelařskou přednášku v podkroví.
Dětské návštěvníky pak zachránil ve včelařském stanu kouzelník pan Kaiser, který
vystoupil se svým nevšedním programem
a zamotal tak hlavu i nejednomu přihlížejícímu dospělému.
V průběhu celého dne děti stloukaly
včelařské rámky a mohly pomoct vybarvit
skutečné úly. V podvečer byly tyto dva úly
slavnostně předány dětem z přírodovědného kroužku, které v nových úlech budou
chovat městské včelky. Tím jsme položili
základní kámen městské včelnice, která
se bude (doufejme) v budoucnu rozšiřovat
a napomáhat popularizaci včelaření u nás.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
pořadatelům za nezištnou pomoc při organizaci a také návštěvníkům, že s námi
přečkali tu chvilkovou nepřízeň počasí.
Jiří Říha
jednatel spolku včelařů

Vnímají občané období sucha?

Téma, které je prakticky každý den
prezentováno ve všech dostupných médiích. Město Dolní Bousov jako vlastník
a provozovatel vodovodu investuje každý
rok nemalé prostředky (v řádu miliónů)
do oprav, údržby a modernizace majetku
vodního hospodářství tak, aby eliminovalo
ztráty a úniky pitné vody z vodovodní sítě.
Každý občan by si měl uvědomit, že tekoucí voda z kohoutku nemusí být za několik
let samozřejmostí. Nastává doba, kdy se
spotřebou pitné vody musíme vážně zabývat. Každý rok se do naší vodovodní sítě
připojí na základě žádosti několik desítek
občanů, město jim to za splnění zákonných
podmínek umožní, což všichni berou jako
automatikum.
Každý občan by měl začít u sebe a přemýšlet, jak začít šetřit s pitnou vodou ve své
domácnosti. Vyhlášené zákazy kropení, zalévání a napouštění bazénů z vodovodního
www.dolni-bousov.cz

řadu v letních měsících je jen špetkou toho,
co bychom měli začít respektovat.
Proč píši o tomto problému? Město má
svůj pramen v obci Střehom, což někteří
ani netuší. Pramen, který zásobuje pitnou
vodou všechny občany města, místních
částí a také obec Rohatsko. Vrt a jeho vystrojení je v nepřetržitém provozu od počátku 70. let minulého století. Pramen má
nějakou vydatnost, konkrétně 10 l/s. Více
prostě pramen nevydá. Jako provozovatel
máme schváleno Magistrátem Mladá Boleslav odborem životního prostředí maximální roční odběr pitné vody ve výši 187 000
m3. Podle našich statistických šetření,
která provádíme každý rok, spotřeba pitné vody neustále stoupá. V roce 2016 byla
spotřeba 141 900 m3, v roce 2017 154 025
m3 a v roce 2018 dokonce 179 392 m3. Jak
je vidět, jsme téměř na povolené kapacitě
roční spotřeby pitné vody. Už slyším ná-
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zor, ono si město nějak poradí. Ano existují možnosti, jak stav řešit. Nové vrty,
hlubší vrty, jsou to ale miliónové investice,
a hlavně nevyřeší stav, který je nyní. Další možností je skokové zdražení vodného,
což by se dotklo každého občana, který je
napojený na vodovod. Bohužel by to pocítili nejvíce ti, kteří se už dnes chovají ekonomicky a úsporně a s pitnou vodou šetří.
Doba zelených trávníků, plných bazénů
pomalu končí. Ano jsou oblasti v naší republice, které jsou už na tom tak kriticky,
že se voda občanům musí dovážet prakticky nepřetržitě. V této situaci zatím nejsme.
Proto apeluji včas na všechny občany, aby
se opravdu zamysleli a chovali se ke spotřebě vody tak, abychom se v dohledné době
nedostali do situace, že ráno z kohoutku
žádná voda nepoteče.
Miroslav Boček
starosta města
Ročník 55 - číslo 3/2019
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Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Bousov v roce 2018

Členové SDH zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok 2018
na valné hromadě konané dne 12. ledna 2019 v restauraci U sv.
Kateřiny. Sbor měl k 31. 12. 2018 celkem 65 členů – mužů, žen
a mládeže.
V roce 2018 byla dokončena II. etapa rekonstrukce hasičské
zbrojnice. I. etapa rekonstrukce byla realizována v roce 2009 – zapuštění garáží pro zvýšení světlé výšky a umožněno tak pořízení
nové techniky – CAS 32 T 815. Byla provedena výměna všech oken,
dveří a provedeno zateplení obvodového pláště. V II. etapě byly zrekonstruovány všechny tři byty v 1. poschodí. Aby úroveň bydlení
odpovídala 21. století. Vše se podařilo realizovat díky vstřícnému
přístupu vedení města k potřebám sboru a jednotky SDH.
Město získalo dotaci ve výši 450 000 Kč (od Ministerstva vnitra v rámci Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí) na pořízení nového dopravního automobilu
s přívěsem. Předpokládaná hodnota vozidla a přívěsu 1 mil. Kč.
Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu města.
V závěru ledna 2019 město podalo žádost o dotaci na pořízení
dopravního automobilu z Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS Středočeského kraje. V případě přiznání dotace
město získá dalších 300 000 Kč.
Od roku 2016 fungují webové stránky SDH na adrese www.
sdhdolnibousov.cz. O průběžné doplnění stránek zejména fotogalerie pečuje administrátor webu Zdeněk Jinoch.
Jednotka sboru se zúčastnila likvidace celkem 21 požárů nebo
technických zásahů (v roce 2017 to bylo9)! Členové sboru a jednotky asistovali při všech kulturních akcích města a sportovních
akcích Autoklubu.

4. 2. Výjezd k likvidaci požáru kostela v Libáni.
17. 2. Účast velitelů družstev a velitele jednotky na školení pořádané HZS Mladá Boleslav.
18. 2. Účast starosty sboru na Valné hromadě 10. okrsku pořádané na Rohatsku.
17. 3. Likvidace požáru v Horním Bousově.
22. 3. Likvidace požáru za prodejnou Průmyslového zboží.
24. 4. Likvidace požáru mlýna ve Střehomi.
17. 4. Vozidlo T 815 bylo odvezeno do ATS Jičín na opravu motoru a řízení
17. 4. Bylo instalováno nové svolávací zařízení pro členy JSDHO
FIREPORT.
20. 4. Výjezd k dopravní nehodě Petkovy, vyproštění vozidla z příkopu.
21. 4. Proveden sběr železného šrotu, sebráno téměř 9 tun.
25. 4. Výjezd CAS 25 k požáru elektrického zařízení v Obrubcích.
26. 4. Likvidace požáru starého skladiště na nádraží v Dolním
Bousově.
30. 4. Asistence při pálení ohně „Čarodějnice“.
8. 5. Likvidace požáru na Rabakově.
20. 5. Účast členů jednotky při čištění městského koupaliště.
2. 6. Okrsková soutěž v Dobšíně. Účast družstva mužů, žen a mládeže.
8. 6. Bylo provedeno přeladění vysílaček výjezdových vozidel
v Mnichově Hradišti.
16. 6. Účast družstva mužů v netradiční soutěži v Dobšíně (4. místo).
22. 6. Výjezd k likvidaci spadlého stromu v Horním Bousově.
24. 6. Výjezd k dopravní nehodě u Skyšic.
30. 6. Účast na soutěži Vlčopolská kapka.
9. 7. Likvidace požáru slámy v Dlouhé Lhotě.
21. 7. Účast na soutěži v požárním sportu v Kozodírkách.
23. 7. Likvidace lesného požáru v Bechově.
4. a 5. 8. Asistence při MR Autokrosu na Rachvalách.
12. 8. Likvidace požáru lesa a trávy v Sukoradech.
14. 8. Likvidace lesního požáru Kamenice.
20. 8. Likvidace požáru trávy U křížku.
1. 9. Účast na soutěži v PS na Brodku (3. místo).
13. 9. Likvidace lesního požáru na Veselici.
21. 9. Odstranění spadlých stromů po silném větru D. Bousov.
22. 9. Odstranění spadlého stromu Horní Bousov.
28. 9. Odstranění spadlých větví Domousnice.
6. 10. Asistence při oslavách 100. výročí vzniku ČSR.
17. 10. Likvidace požáru chalupy v Řitonicích.
24. 10. Kontrola hasicích přístrojů.
10. 11. Účast starosty a jednatele sboru na shromáždění představitelů SDH okresu.
1. 12. Asistence při kulturní akci Mikuláš 2018.
8. 12. Likvidace následků dopravní nehody na náměstí T.G.M.
v Dolním Bousově.
19. 12. Den otevřených dveří pro děti MŠ Dolní Bousov.

Dále je uveden výčet nejdůležitějších akcí pořádaných SDH
a zásahů JSDHO v roce 2018:
13.1. Proběhla valná hromada.
20. 1. Zvaní na hasičský ples.
22. 1. Byly pokáceny stromy ve dvoře hasičské zbrojnice, které
svým vzrůstem již překážely provozu hasičské techniky.
25. 1. Proběhla příprava tomboly na hasičský ples.
27. 1. Uspořádán hasičský ples v sokolovně.
1. 2. Zahájeny stavební práce na rekonstrukci bytů.

Pavel Kula, starosta SDH
Ročník 55 - číslo 3/2019
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Zápis do mateřské školy
Ve dnech 4.–5. 4. 2019 proběhl zápis
do základní školy. K zápisu se dostavilo
celkem 67 dětí. Z nich bylo 47 dětí přija-

Péče o zuby
Místo učebnice českého jazyka si
ve čtvrtek 2. května 2019 žáci 3. B připravili na lavice své zubní kartáčky. Již podruhé
přišla dentální hygienistka paní Pastorková

to k základnímu vzdělávání, 11 dětí má
odklad školní docházky a 9 dětí nastoupí
jinam. Děti celým zápisem provázela afric-

ká zvířátka a pomáhala jim splnit rozmanité úkoly, které by měl každý budoucí prvňáček zvládnout před nástupem do školy.
Na všechny přijaté děti se těší jejich nové
paní učitelky, Mgr. Vladimíra Nocarová
a Mgr. Zdeňka Skálová. Kateřina Karnová

dětem ukázat, jak se správně čistí zuby. První hodinu si všichni zopakovali základní
informace o chrupu a zubní hygieně a společně si vyplnili křížovku. Podrobně si prohlédli nástroje, které používá zubní lékař.
Někteří dostali i rukavici a roušku, které
patří k nezbytnému vybavení zubního léka-

ře či dentální hygienistky. Druhou hodinu
si děti po malých skupinkách vyzkoušely
správné čištění zubů. Domů odcházely nejen s omalovánkou a malým dárečkem, ale
i s informacemi, jak pečovat správně o svůj
chrup a proč je důležité pravidelně navštěvovat zubního lékaře.
Jitka Ječná

Deváťáci uchovávají historii

V pondělí 29. dubna se sedm žáků, kteří
pracují na projektu Příběhy našich sousedů,
zúčastnilo zajímavého video workshopu.
Konal se v sídle organizace Post Bellum
v paláci Lucerna v Praze. Každý tým měl
svého lektora, který s našimi dokumentaristy probral jejich "výběrku", tedy sestříhaných 12 minut z celkového, asi hodinu a půl
dlouhého záznamu. Obě skupiny dostaly
pochvaly za svou práci. Lektoři s dětmi
prošli detailně jejich dokument, doporučili, co ještě sestříhat, jak postupovat, kam
vložit hudbu, kam přidat komentář i to,
jak využít různé zvuky, fotografie a další
materiály. Prošli s dětmi jejich scénáře, archivní fotografie a dokumenty, poslechli si
připravenou hudbu. Po skončení jsme se vydali na Václavské náměstí, došli si na oběd
a pak jsme nasávali atmosféru jarní deštivé
Prahy plné našich i cizích turistů.
Ingrid Mendlíková

Nejlépe si vedli mladší žáci

V letošním ročníku Florbalové ligy volného času (www.flvc.cz) startovala tři družstva ZŠ Dolní Bousov – elévové, mladší
a starší žáci. Nejlépe si vedli mladší žáci,
kteří soutěž vyhráli.
Elévové hráli čtyři jednotlivé turnaje,
na kterých skončili třetí, druzí, druzí a první. Všechny čtyři turnaje odchytal Vít Bartko, hráli Přemysl Kynčl (3/12 – turnaje/
branky), Jakub Černohorský (4/31), Štěpán
Pilař (3/16), David Zoufalý (4/6), Patrik Niems (4/15), Adam Lorenc (4/9), Jiří Veselý
(4/42), Marek Veselý (4/9), Dominik Jirků
(1/5) a David Varečka (1/8). Vedoucím
družstva na turnajích byl Jiří Veselý.
Mladší žáci odehráli pět turnajů a závěrečné play off. Po turnajích bylo pořadí: 1.
ZŠ Dolní Bousov – 27 bodů, skóre 71:28,
2. SCP Český Dub – 22, 73:45, 3. TJ Sokol
www.dolni-bousov.cz

Hodkovice – 13, 61:65, 4. DDM Liberec –
12, 57:79, 5. SK Hodkovice – 11, 60:61, 6. ZŠ
Osečná – 5, 57:101. Šestý turnaj se hrál formou play off. Nejprve jsme porazili Liberec
10:3, ve finále pak Český Dub 7:1 a obhájili
první místo z dlouhodobé soutěže. V jejím průběhu jsme prohráli pouze jednou.
Na všech šesti turnajích byl v brance Leoš
Semecký. V poli hráli Ondřej Pilař (6/22),
Vojtěch Grunt (2/14), David Zvěřina (6/4),
Ondřej Svoboda (6/4), Lukáš Olbrich (6/9),
Lukáš Jahoda (6/6), Pavel Skála (6/6), Tomáš Folprecht (5/3), Martin Rejzek (2/3),
Simona Bůžková (4/5), Veronika Mayerová
(3/3), Jan Kriško (1/4), Lukáš Oudrnický
(1/0), Jan Štolovský (1/0) a Adam Horčička
(1/0). Vedoucím byl Jiří Pilař.
Starší žáci dlouho bojovali o první místo, ale nestačili na Český Dub a skončili
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po šesti turnajích druzí: 1. SCP Český Dub
– 33 bodů, skóre 99:35, 2. ZŠ Dolní Bousov – 27, 83:59, 3. DDM Liberec – 18, 61:55,
4. TJ Sokol Benátky – 6, 42:73, 5. TJ Sokol
Hodkovice – 6, 35:98. Po dvou turnajích
odchytali Miroslav Buriánek, Adéla Ružanská a Leoš Semecký. V poli nastupovali Jiří
Zmatlík (2/17). Lukáš Zvěřina (3/8), Ondřej Pilař (5/5), Adam Bárta (6/14), Lukáš
Jahoda (2/3), Lucie Hercíková (4/0), Simona Ružanská (5/0), Simona Bůžková (5/1),
Vojtěch Grunt (2/8), Martin Rejzek (3/6),
Veronika Mayerová (5/5), Pavel Zoufalý
(3/0), Lukáš Olbrich (4/8), Richard Sladký
(1/4), Jan Kriško (1/1), Matěj Říha (2/2)
a Jan Štolovský (1/1). Vedoucími byli Jiří
Pilař a Petr Ružanský.
Miloslav Ječný
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Lidové
tradice v MŠ

Jak je již zvykem, děti z mateřské školy se loučí se zimou „vynášením Morany“.
V letošním roce se průvod všech pěti tříd
vydal směrem ke Klenici, kde za přednesu
říkadel slavnostně vhodily zapálenou Moranu do vody. A tím se rozloučily se zimou.
Po přivítání jara se těšily na velikonoční koledu, kdy tradičně každá ze tříd navštívila
ostatní děti a zaměstnance z MŠ, vedení základní školy, školní jídelnu, Radnici, DPS
a místní obchodníky, aby jim řekly velikonoční říkadlo, které se v letošním roce naučily a popřály pěkné nadcházející svátky
Velikonoc. Jak se slavili Velikonoce v dobách našich babiček a prababiček, s tím se
mohly děti seznámit na předvelikonočním
školním výletu v Polabském národopisném
muzeu v Přerově nad Labem. Na závěr měsíce dubna nás čekal další tradiční průvod
a to Čarodějnický, městem se opět linuly
čarodějnické básně a říkadla.
Eva Jirků

Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:

Krimi:
 Lovci ohně (M. Kallentoft) Z průmyslové oblasti se šíří kouřová mračna. Jenomže pach spáleniny nepřichází pouze
z hořící továrny. Před Malin Forsovou
leží na zemi ohořelé tělo jakési ženy...
 Elitní sniper (S. McEwen) Tálibán unese
mladou americkou pilotku a chce za ni
od armády výkupné. Přitom talibánský
vůdce dívku znásilní. Gil Shannon se
přes prezidentův zákaz pro dívku vypraví s týmem armádních specialistů z útvarů SEAL a Delta Force...
 Tichý zabiják (V. Kutscher) Berlín
1930. Smrt zbožňované herečky Betty
Winterové přivádí kriminalistu Gereona Ratha do berlínských filmových ateliérů.

Romány:

Třída Berušek s paní učitelkou Ryklovou vítá jaro.

Bude z něho někdy olympionik?
Zdeněk Víšek se sportu s názvem taekwon-do věnuje od druhé třídy. Jako všichni začínal bílým páskem, který po prvních
zkouškách ozdobil žlutým proužkem. Dnes
je z něho sedmák, a jak se postupem času
zlepšoval, dosáhl na modrý pásek s červeným pruhem (pásky jsou v barvě bílá, žlutá,
zelená, modrá, červená, černá, mezistupně
mají proužek barvy vyššího pásku). Trénuje dvakrát týdně ve škole GE-BAEK Mladá Boleslav u trenéra Vavrušky, držitele
5. danu (nejvyšší je 7. dan). Cvičí sestavy
i bojová umění Masugi, tréninky se konají ve Sport centru Sparing. Samozřejmě se
účastní několikrát do roka i soutěží, které
probíhají jak v základních sestavách, tak
i v boji Masugi. Ten Zdeňka baví víc a získává v něm medailová umístění. Na otevřeném Mistrovství České republiky byl
předloni druhý, vloni první. Letos v březnu
obsadil na Czech open třetí místo, přestože soutěží ve vyšší váhové kategorii do 45
kilogramů. A to je jeho současná váha jen
32 kilo. Dobrá umístění získal i v nižších
pohárových soutěžích, z nichž má několik
Ročník 55 - číslo 3/2019
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zlatých medailí. Taekwon-do ho baví, dosahuje v něm dobrých výsledků a byl vybrán
do střediska talentované mládeže v Praze. A protože tento sport je od roku 2000
i na programu olympijských her, možná je
v něm skrytý budoucí olympionik.
Zajímalo mě, jak se Zdeněk ke svému
sportu dostal. „Když ještě máma pracovala
ve vývařovně, potkala trenéra, který jí popsal,
co taekwon-do obnáší. A ona se rozhodla mě
do oddílu přihlásit. To jsem chodil do druhé
třídy.“ Co tě na tomto sportu zaujalo? „Hlavně to, že je to bojový sport, v němž jsou nejen
různé sestavy, ale s chrániči i přímý boj.“ Co ti
taekwon-do přináší? „Hlavně vylepšuje moje
chování, protože k němu patří i dobré vztahy
k ostatním. Když máme větší pásek, tak mladším a méně zkušeným pomáháme. Pomohlo
mi to i ve škole, protože ke mně mají spolužáci
větší respekt.“ Jaké máš sny v souvislosti se
svým sportem? „Chtěl bych v něm pokračovat a v budoucnu získat černý pásek. Taekwon-do mě baví a je to můj oblíbený sport.“
Miloslav Ječný
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 Dobro v tobě (L. Ohlsson) Lékařka Marianne se přišla vyrovnat se svou minulostí na pobřeží Nového Zélandu. Její
vybudovanou bublinu prolomí chlapec,
který se objeví na pláži. Křehký, syrový
příběh o zranitelnosti dětské duše, potřebě přátelství i zodpovědnosti za své činy.
 Grófka (L. Horňáková-Civade) Z pařížského nádraží vyjíždí v roce 1988 vlak
do Prahy a odváží skupinu mladých
lidí z Československa, kteří na pozvání
spřátelené komunistické mládeže pobývali ve Francii. Ana si ale jen vyzvedne
pas a do vlaku ke zděšení ostatních nenastoupí.
 Hodiny z olova (R. Denmarková) Román
inspirovaný pobyty v Číně. Český podnikatel, jeho manželka a dospívající dcera, ruský diplomat, francouzský literát,
americká studentka kaligrafie... Krize
středního věku, vyhoření nebo puberta.
 Konec světa se prý nekonal (P. Ouředník)
Ouředník proniká chatrnou konstrukcí
naší doby a bujaře odmontovává šrouby.
Ve 111 kapitolách nabízí čtenářskou procházku po jedné civilizaci.

Druhý víkend v k větnu, kup
si knihu jednu! (nebo dvě?)
Šestá sezóna čtenářských klubů v Dolním Bousově pomalu končí, a tak nastal
opět čas odměnit se. Prima odměna je výlet, a pro čtenáře je v květnu cíl jasný — veletrh Svět knihy v pražských Holešovicích.
Tentokrát vyrazily dvě skupiny čtenářů,
první v pátek 10. května, druhá o den později. Skupiny byly věkově smíšené, v pátek
převažovali druhostupňoví členové klubu,
v sobotu zase ti mladší. Cíl byl ovšem jasný a společný po oba dny — vidět a prožít
co nejvíc, okouknout novinky, promluvit
si s oblíbenými nakladateli, koupit si nějakou knihu pro radost, případně si ji nechat
podepsat.
Hned „na startu,“ před odjezdem, dostali výletníci pracovní list „alfabox.“
V něm měli do políček s předepsanými
písmeny vyplňovat pojmy vztahující se
k veletrhu. Mohli na něm pracovat po celou dobu akce. Cestu jsme strávili převážně čtením, povídáním a také plánováním
besed a workshopů, které na Světě knihy
navštívíme.
Po přesunu do Holešovic a nezbytném
„okroužkování“ vstupními náramky nás
pohltil Průmyslový palác. Společně jsme
si prošli vstupní prostory, domluvili čas
a místo srazu, a čtenáři se vydali po dvojicích za svými čtenářskými zájmy. Někteří
procházeli knižní stánky jeden po druhém, jiní dali přednost besedám s tvůrci

komiksů či populárních knih z edice České televize, další zaujaly prakticky zaměřené workshopy — bylo možné vyrobit si
například záložku. Velká část dětí přijela
s plánem, jakou knihu si chtějí koupit.
Bylo třeba nalézt to správné nakladatelství
a posléze i knihu, případně se zeptat. Naši
čtenáři to zvládali s lehkostí, na sraz přicházeli s rozzářenými tvářemi a jeden přes
druhého se chlubili svými úlovky.
Kolem poledne nastal čas trochu se
občerstvit. Bylo na každém, jak to provede, nabízela se řada klasicky zásobených
stánků, ale i tradiční pokrmy z Latinské
Ameriky, jež tematicky doplňovaly letošní
ročník knižního festivalu.
Díky samostatnosti dětí si na své přišly
i klubové tety, navštívily autorské čtení připravované knihy Tomáše Zmeškala a společně s dětmi také besedu s Klárou Smolíkovou. Ta probíhala ve velikém stanu před
Průmyslovým palácem, který naštěstí unesl i pořádnou dešťovou přeháňku. Po skončení besedy zbývala poslední čtvrthodina
na vše, co jsme do té doby nestihly, a nastal čas vydat se na zpáteční vlak. Cesta
plná sdílení dojmů, focení a pročítání
„úlovků“ uběhla rychle. Před bousovským
nádražím jsme se loučili s tím, že v následujícím týdnu si ve čtenářských klubech
všechno dopovíme.
Jana Vlachová

Naučná literatura:
 Sloni žijí do sta let (M. Zikmund)
 Kniha radosti (Dalajláma, Desmond
Tutu) Rozhovory a myšlenky dvou velkých mužů o tom, jak být šťastný v dnešním proměnlivém světě.
 Domov bez harampádí (J. Becker) Uklízecí kniha, která počítá i s dětmi!
 Polévky z Svatojánu (E. Francová)
www.dolni-bousov.cz

Čtenářský klub opět navštívil výstavu Svět knihy v Praze.
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Přírodou Dolnobousovska
+ Dolnobousovský region
Zpravodaj města Dolního Bousova

Nikdy jich tolik nebylo!

Běží jaro, ptáci žijí svou největší příležitost, tlačeni zákonem o přežití, pojďme
ještě i tentokrát zejména ke slavíkům.
Dolní Bousov – město na Klenici se
stává v republice pomalu ale jistě jejich
„hlavním městem“, že by snad až mohlo
vyměnit ve znaku onu siluetu s ratolestí
za slavičí. Město si zaslouží být v tomto
tématu nejznámějším. Když jsem přebíral
ocenění České společnosti ornitologické,
jeho jméno nejednou zaznělo.
Přijeli před nedávnem do Slavičího háje
lidé, kteří se v náročném kurzu vzdělávají v ornitologii, byl jsem jim pro ten čas
na chvíli lektorem. Předpověď na večer
byla opravdu příšerná, přichystáni jsme
byli na nejhorší. Poslední z přijíždějících
vyprávěli o lijáku nad Boleslaví, směřujícímu k Bousovu. Ztratil se ale na půli
cesty a my mohli zahájit několikahodinovou večerní sešlost. Slavíci zpívali a chytit
do sítě se podařilo toho z nejopatrnějších,
hned při kraji parku. A bylo to příhodné.
Slavíkem byl totiž ptačí veterán, který pamatuje ještě výstavbu sběrného dvora a zánik původních hnízdišť. Vrací se mnoho
let hnízdit „do nového“ a mně letos před
lidmi posloužil, abych doložil šetrnost
kroužkování. Od roku třináct s ním kroužek z hliníku pod hlavičkou Národního
muzea v Praze a jedinečným alfanumerickým kódem odlétá z Bousova do Afriky
a k hnízdění se navrací zpět.
Nikdy kolem obou Bousovů slavíků nebylo, co letos! A odráží to stav po celé republice, a nejenom tam. Zrovna jsem přijel
z Polska, kam s týmem jezdíme od roku
osm a i tam je obraz potěšující. Zatímco
z volné krajiny Česka ptactvo horentně
mizí, po křovinách, co zbyly, je k hnízdění
místa ještě dost. Na poslední expedici jsme

posbírali drobné přístroje – geolokátory,
umístěné na hřbetě slavíků jako batůžek,
a jakmile budou přečtené zápisy dat, staneme „v obraze“. Projdeme totiž absolvovanou
cestu příletu proti proudu času a ocitneme
se v zimovištích. Tam, kde kroužkování
málem za sto let nebylo schopno pokročit
a vnést dostatek světla do problematiky!
Bylo mým obrovským snem na přelomu
století, když jsem četl studie od německých kolegů z oblasti Odry o zpěvech obou
příbuzných slavičích druhů vzájemně se
v máji v krajině prolínajících, podívat se někam podobně a zažít totéž.
Toho se mi dostává na jiném místě –
šikmo Evropou směřující hybridní slavičí
zóny v Polsku, při soutoku svobodných
řek Prosny a Warty. Nechce se po týdnu
terénů nasedat k cestě nazpátek. Přál bych
si v této vysoké škole poznávání předmětu specializace sedět co nejdéle. A s duší
obdivovatele od vody ani v noci za odpočinkem k penzionu neodcházet. Nemít
nikdy dost koncertu dvou tolik odlišných
repertoárů, mluvit o nich k studentům třeba až z Francie. Žasnout nad rozmanitostí
okolní, objektiv ostřit nad chrpami, nad
tím nádherným kýčem pro mnohé z malířů, když máky se kolem rozsvítí! Nedoměrné koncerty cvrčků hned potom, co deště
odejdou a slunce onu placatou veleširou
louku zahřeje. A pak zase naskočit do auta
s kapalným dusíkem a přes málem jediné
kopce jejich země u našich hranic zamířit
k Boleslavi. Zabrzdit v Kněžmostě, nechat
vychladnout motor a doufat, že u vzpomínek nad sběrem fotek to s chladnutím nebude tak rychlé. Že mi vydrží nejméně zas
po celý rok do odjezdu.
Mohlo by se zdát třeba některým, že
psát v Bousováku o koutech vzdálených je

Přírodovědný kroužek
ve školním roce 2018–19
Zdá se to neuvěřitelné, ale kroužek má
za sebou už čtvrtý rok své existence. S kolegyní Lenkou Hejnovou jsme ho založily
proto, aby místní děti mohly trávit více
času v přírodě, v krajině, kde jsou doma,
Ročník 55 - číslo 3/2019
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ve společnosti svých vrstevníků. Když
děti přírodě lépe porozumí, najdou si k ní
vztah a nebudou lhostejné k jejímu osudu.
Jsme rády, že se nám tyto myšlenky stále
daří naplňovat.
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„mimo mísu“. Není. Všechny poznatky výzkumem posbírané přetavím do materiálu
k ukování klíče domoviny. Pro objevování
zdejšího. Krásy bezesporu obdobné, jen
více poskrývané. Aby přežila snáz. A když
je řeč o klíčích, jeden takový jsem v zimě
vyrobil. Je pro Dolní Bousov, pro slavíky
v Slavičím háji. Je k jeho symbolickému
jarnímu odmykání.
Chválíme slavíky a vlaštovky za chladna hynou. Lidé je nachází kolem hnízd
vysílené, na mnoha adresách pusto je
od příletu. Oteplení pro tyto lovce létajícího hmyzu tentokrát přišlo pozdě. Pozvedám symbolicky tyto dva druhy a ukazuji
na obdivnou rozdílnost přírody, ornitofauny v ní. Pak že to nemá bavit! Chodit
pročítat sbírky těch zákonů, kde mnohé
z nich tak snadno k aplikování na nás!
Pavel Kverek

Letos je do kroužku přihlášených více
než 40 dětí, proto jsou schůzky dělené
na dvě skupiny podle věku. Některé akce
jsou i společné. Pojďme si tedy přiblížit,
co konkrétně jsme v průběhu roku společně zažili.
Září jsme zahájili s pavouky.
S RNDr. Antonínem Kůrkou jsme se vydali do Břízek, kde jsme odchytávali hmyz
a pavouky a určovali jsme jejich druh.
Potom následovala beseda v podkroví
www.dolni-bousov.cz

knihovny spojená s promítáním komentované prezentace.
V říjnu jsme podnikli geologickou výpravu s panem Tomášem Grindlem do Příhrazských skal, na vrch Mužský a Drábské
světničky.
Jindy jsme se věnovali mravencům a navštívili jsme chlapce, který je doma chová.
Také jsme se zaměřili na sběr odpadků
na trase Dolní Bousov-Vlčí Pole a údržbu
Hořečkové louky ve Vlčím Poli.
Listopad začal ve znamení výlovu Červenského rybníka a pokračoval speciální
Martinskou degustační akcí, kdy děti se
šátkem na očích poznávaly podle chuti sušené ovoce. V blátě a prvním sněhu jsme
se určovali zvířecí stopy. Na konci měsíce jsme se věnovali vánočním přípravám:
vyráběli jsme lodičky z ořechových skořápek, pečený čaj, vinuté svíčky ze včelího
vosku a zdobili jsme perníky.
V prosinci jsme uskutečnili výlet do záchranné stanice a útulku Archa v Liberci. Předcházela mu kroužkem pořádaná
sbírka potravin pro zvířata. V Liberci jsme
navštívili nejen útulek a ZS, ale i Botanickou zahradu s mnoha expozicemi. Následovaly vánoční schůzky, na kterých si děti
vyzdobily keramické hrnky a vyrobily krmítka z arašídů pro ptactvo.

Leden jsme zahájili klasicky: konzumací perníkové chaloupky, kterou si děti
před Vánoci samy ozdobily. Chodili jsme
pravidelně doplňovat krmítka u školy,
knihovny a na Bakovce. Také k nám přijeli
z Muzea přírody Českého ráje se zajímavým programem o geologii.
V únoru jsme se vydali na dvoudenní
pobyt nazvaný Za sněhem do Horního
Maršova. Kromě ekologických aktivit
jsme podnikli také pěší čtyřkilometrovou
tůru na vrchol Rýchory. Zkušenost se závějemi sněhu v Krkonoších byla intenzivní
a velmi zajímavá.
Doma pak lesník pan Soběslav menším
dětem přichystal pěknou besedu o myslivosti a lesnictví.
Březen se nesl ve znamení úklidových
akcí. Uklízeli jsme trasy obou naučných
stezek i další místa v blízkém okolí. Aby
byl sběr odpadků atraktivnější, snažíme se
ho zpestřit i jinou činností – např. měřením průtoku pramene Na Horách. Čistili
jsme hnízdní budky, které jsme s dětmi
vyráběli a instalovali v roce 2016.
Koncem měsíce nás navštívila Eva
Cepáková z ČESONu se zajímavým programem o netopýrech. Také jsme se byli
podívat v lese ve Vlčím Poli na kvetoucí
bledule a lýkovce.

V dubnu jsme na Rachvalách vysadili
jubilejní lipku, navštívili jsme včelí farmu pana Křeliny v Dolánkách u Malé
Bělé a účastnili se výpravy na Kozákov
za polodrahokamy s panem Vítkem Preislerem. Už tradičně jsme soutěžili v Prachově na Zlatém listu. Naši nejmladší byli
na druhém místě, jedno družstvo mladších
dětí obsadilo ve velké konkurenci krásné
třetí místo, druhé družstvo mladších dětí
skončilo na sedmém místě.
Květen se ponese ve znamení květin.
Zkontrolujeme populaci sibiřských kosatců u Končin, podíváme se na orchideje
v Domousnicích a pojedeme na Českou
květnici k panu Ing. Bradnovi do Markvartic. Začátkem měsíce proběhla známá
ornitologická akce Vítání ptačího zpěvu
s panem Pavlem Kverkem.
V červnu se vydáme na výlet s ČSOP
Klenice za hvozdíkem písečným pod horu
Říp. Následovat budou závěrečné schůzky a těšení třeba na některou z prázdninových akcí. Všechny informace najdete
na stránkách Přírodovědného kroužku:
www.bousovsko.cz.
Pavla Bartková

Slavnostní
v ýsadba
jubilejní lipky
na Rachvalách
V sobotu 6. 4. jsme se sešli v 9 hodin před školou, bylo krásné jarní ráno. Průvodem jsme se vydali na Zahrádky a Rachvala.
V čele muži vezli na dvoukolce sazenici lípy. Byla tak vysoká, že
jsme museli dávat pozor, aby projela pod elektrickým vedením
a nezamotala se do korun stromů, které jsme míjeli. Na návrší
za městem, které bylo cílem naší cesty, jsme se krátce seznámili
s historií místa, se stoletou lípou, kterou tam naši předkové vysadili v dubnu 1919 na oslavu vzniku ČSR. Pan Tomáš Grindl
promluvil o výsadbě v roce 1989, o verších z árie Přemysla ze
Smetanovy opery Libuše (Ó, vy lípy, ó, vy lípy, rukou praotců zasazené...). Zazněla píseň, kterou naši předkové zpívali při výsadbě
v roce 1919 – Lípo naše, zelenej se, kveť... a nakonec jsme si zazpívali i s dětmi písničku od Svěráka a Uhlíře: Stromy.
www.dolni-bousov.cz

15

Ročník 55 - číslo 3/2019

Bousovák
Pak už došlo na samotné sázení pod
dozorem zkušené odbornice. Stromek
jsme museli vybalit z pěstební tašky, usadit v jámě, upevnit opěrné kůly, dosypat
zeminou, zalít a zabezpečit pletivem proti
okusu zvěří.
Děti si vyzkoušely několik lipových dílniček. V řezbářské dílně si mohly vytvořit
z brambor tiskátka pomocí formiček a natisknout si na papír různé vzory. V tiskařské dílně si mohly vybrat plátěný sáček
a ekologickou barvou si na něj otisknout jeden z mnoha motivů (lipový list, stromek,
lišku, motýla, květinu...). V perníkové dílně
si mohly ozdobit perníky ve tvaru stromků
a lipových listů bílou polevou. Poznávací
dílna byla zaměřená na poznávání přírodnin a sestavování trojvrstvých puzzle.
V přací dílničce mohl každý napsat „dobropřání“ lípě, naší zemi, planetě na papírový
lístek a připevnit ho na dřevěnou maketu
stromku. Jedna osmiletá holčička napsala
své přání ve verších: „Milá lípo, přejeme
ti, my jsme zatím malé děti, hodně zdraví,
samý květ, žij tu s námi tisíc let!“
Bylo připravené také občerstvení v podobě perníků a bábovky. K pití byl lipový čaj s medem či bez medu, lipový sirup
s vodou nebo lipová medovina.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří
dobrou náladou přispěli k pohodovému
a poklidnému průběhu celého dopoledne.
Děkujeme panu starostovi a pracovníkům
městských služeb, kteří se podíleli na přípravách a zdárnému průběhu celé akce.
Dík patří i studentům Hořického gymnázia a všem, kteří se podíleli na dílničkách
jako animátoři. Poděkování patří i řeční-

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Přírodou Dolnobousovska
+ Dolnobousovský region / Sport
Zpravodaj města Dolního Bousova

branky: Kubeček, Klíma O., Šolc Jakub;
Dolnobousovský SK „B“ – Dlouhá Lhota
4:0, branky: Šolc Michal, Šolc Jakub, Sítař, Ort; Dolnobousovský SK „B“ – Sokol
Řepov 2:5, branky: Tomíček, Stejskal; Dolnobousovský SK „B“ – Bělá pod Bezdězem
1:6, branky: Havel Petr ml.; Sokol Kosořice - Dolnobousovský SK „B“ 3:1, branky:
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Kasal Jakub; Dolnobousovský SK „B“ –
Akuma MB 4:8, branky: Koštíř 2x, Ježek,
Sítař; FK Zdětín „A“ - Dolnobousovský SK
„B“ 1:1, branky: Šolc Jakub
Jarní výsledky dorostu (I. A třída)
FK Brandýs - Boleslav - Dolnobousovský SK 6:0 (6:0); Dolnobousovský

SK - Kostomlaty 0:5 (0:2); FK Dobrovice
- Dolnobousovský SK 6:3 (2:1); SK Zeleneč - Dolnobousovský SK 3:0 (1:0); SK Benátky n. Jizerou - Dolnobousovský SK 2:1
(2:0); Dolnobousovský SK - Akuma MB
1:1 (1:1); Sokol Libiš - Dolnobousovský
SK 2:0 (1:0)
Miroslav Boček

X VIII. ročník fotbalového turnaje
starších přípravek

kům, fotografům a dokumentaristům. Vydařilo se i počasí. Doufejme, že děti, které
tvořily polovinu zhruba šedesáti účastní-

ků, nezapomenou a místní tradici budou
udržovat pro další generace živou.
Pavla Bartková

Dolnobousovský sportovní klub
Všechna mužstva
sportovního
klubu
zahájila jarní odvety
ve svých soutěžích. A-mužstvu se start moc
nevydařil. Z prvních
pěti utkání nezískalo mužstvo ani bod. B-mužstvo hřeší na nedostatek hráčů. Momentálně je několik hráčů zraněno nebo
nemají formu. Výsledky jsou nahoru-dolů,
každý zápas je jiná sestava. Tréninková
morálka zbytku mužstva není dobrá a podle toho také vypadají výsledky. Mládežnická mužstva hrají ve svých soutěžích
prim a dobře reprezentují klub i město.

Sport

Nejvíce problematické je mužstvo dorostu, které je ve své soutěži v I. A třídě na posledním místě a sestup je asi nemine. Nicméně pod novým trenérským vedením se
účast na trénincích výrazně zvýšila. Hráči
si musí uvědomit, že pouze pravidelný trénink přinese lepší výsledky.
Jarní výsledky A-mužstvo (I. A třída)
Vlašim „B“ - Dolnobousovský SK „A“
2:1, branky: Tomíček; Dolnobousovský SK
„A“ - Sokol Pěčice 2:3, branky: Tomíček,
Koštíř; Lysá nad Labem - Dolnobousovský SK „A“ 3:0; Dolnobousovský SK „A“
- Mnichovo Hradiště 0:2; Jawa Divišov
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- Dolnobousovský SK „A“ 1:0; SK Union
Čelákovice - Dolnobousovský SK „A“ 1:2,
branky: Koštíř, Tomíček; Dolnobousovský SK „A“ - Sokol Luštěnice 1:0, branky:
Klíma Ondřej; Dolnobousovský SK „A“
- Český Brod „B“ 2:0, branky: Tomíček,
Šolc Jakub; Dolnobousovský SK „A“ - Čáslav „B“ 1:0, branky: Sedláček; TJ Záryby - Dolnobousovský SK „A“ 1:2, branky:
Koštíř, Tomíček
Jarní výsledky B-mužstvo (Okresní přebor)
Čechie Čejetice - Dolnobousovský SK
„B“ 5:2, branky: Najman, Šolc Jakub; Dolnobousovský SK „B“ – Doubrava „A“ 3:2,
www.dolni-bousov.cz

Již po 18. se 1. května uskutečnil na dolnobousovském stadionu fotbalový turnaj
starších přípravek (tentokrát hráli hráči
ročník narození 2008 a mladší). Starosta
města Dolní Bousov Miroslav Boček, pod
jehož záštitou se turnaj koná, přivítal 10
mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Skupina A – DBSK, TJ Sokol Luštěnice, SK Benátky n. J., OFS MB 09, TJ Sokol
Luštěnice, SK Kosmonosy „bílá“. Skupina
B – TJ Sokol Všejany, FK Dobrovice, SKP
Mladá Boleslav, AC Sparta Praha dívky,
SK Kosmonosy „červená“. Ve skupinách
hrál každý s každým. První dvě mužstva
ze skupin postoupila do zápasů o 1 až 4
místo. Mužstva na dalších místech hrála
o celkové umístění proti stejně umístěnému mužstvu z druhé skupiny.
Domácí borci ve skupině A postupně
porazili po dobré hře první tři soupeře,
pouze v posledním zápase ve skupině remízovali s Kosmonosy. V semifinále na-

razili na FK Dobrovice, které s velkým
přehledem přehráli. Ve finále jsme se
utkali s neporaženým ze skupiny „B“ s TJ
Všejany. Finále jsme zodpovědným výkonem vyhráli a zaslouženě si odnesli první
místo v turnaji. Všichni domácí hráči zaslouží velkou pochvalu za odvedené výkony a chuť vyhrát každý zápas.
V individuálním hodnocení si cenu pro
nejlepšího brankáře turnaje odnesl Jan
Heindrych z TJ Sokol Všejany, nejlepším
střelcem byl s 12ti brankami bousovský
Vojta Karn a nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen dobrovický Michal Čumpelík.
Hrací čas zápasů: 1x17 min, počet hráčů: 5+1
Sestava DBSK: Jonáš Andlt, Filip Koliáš, Kuba Černohorský, Přéma Kynčl, Vojta Beitl, Vojta Karn, Patrik Niems, Honza
Vozka, Hynek Táborský, Tomáš Hozák,
Marek Veselý
Trenéři: Milan Hrdý, Jiří Veselý

Výsledky jednotlivých zápasů DBSK ve skupině:
Dolnobousovský SK – TJ Sokol Luštěnice 3:2, střelci: Vojta Karn, Patrik Niems,
Vojta Beitl
Dolnobousovský SK – výběr OFS Mladá
Boleslav 2009 5:0, střelci: Vojta Karn 2x,
Patrik Niems 2x, Honza Vozka
Dolnobousovský SK – SK Benátky nad
Jizerou 5:0, střelci: Vojta Karn 3x, Marek
Veselý, Filip Koliáš
Dolnobousovský SK – SK Kosmonosy
„bílá“ 4:4, střelci: Vojta Karn 2x, Vojta
Beitl, Honza Vozka
Semifinále:
DOLNOBOUSOVSKÝ SK – FK Dobrovice 5:1, střelci: Vojta Karn 3x, Marek
Veselý, Patrik Niems
Finále:
DOLNOBOUSOVSKÝ SK – TJ Všejany 2:1, střelci: Vojta Karn, Vojta Beitl

Májov ý turnaj star ých gard
Ve středu 8. 5. 2019 od 11. hodin se
konal jubilejní 10. ročník turnaje starých
gard. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva.
Domácí garda, dále Libáň, Dětenice, to
jsou tradiční účastníci a poprvé se představila na turnaji stará garda z Rožďalovic. Hrálo se 2x20 min., každý s každým.
Rozhodčím celého turnaje byl Josef Vlčko. Počasí celému turnaji přálo, i fanouškové si na stadión cestu našli. Turnaj byl
nejvyrovnanější za poslední roky, čemuž
odpovídaly i výsledky utkání.
Vítězem turnaje se stala stará garda
Dolního Bousova, s bilancí jedné výhry
a dvou remíz. Druhá skončila garda Dětewww.dolni-bousov.cz

nic, třetí místo obsadila garda Rožďalovic
a čtvrtá skončila Libáň.
Výsledky turnaje:
SG Dolní Bousov - SG Dětenice 2:2,
branky: Kobrle, Vacek; SG Dolní Bousov
- SG Libáň 2:1, branky: Kobrle, Dajč; SG
Dolní Bousov - SG Rožďalovice 0:0; SG
Rožďalovice - SG Dětenice 2:1; SG Rožďalovice - SG Libáň 0:2; SG Dětenice - SG
Libáň 3:1
Pořadí turnaje:
1. SG Dolní Bousov 4:3
5b.
2. SG Dětenice
6:5
4b.
3. SG Rožďalovice
2:3
4b.
4. SG Libáň
4:5
3b.
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Nejlepším brankářem byl vyhlášen Karel Hospodka z Rožďalovic. Nejlepším
střelcem se 2 brankami se stal Tomáš Vondráček z Libáně. O nejlepším střelci rozhodl penaltový rozstřel, protože po skončení turnaje měli tři střelci na kontě dvě
branky. Nejlepším hráčem byl vyhlášen
Jiří Antoš z Dětenic.
Za domácí mužstvo nastoupili:
Urban – Kosina Jiří, Novotný, Konstantin Fed., Dlask, Nechánský, Boček, Kobrle, Havel Petr, Šouta, Dajč, Havel Jakub,
Vacek, Hruška Luděk, Rejzek, Chrpa Pavel
Ročník 55 - číslo 3/2019
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Kulturní tipy

Poděkování
Děkuji starostovi Bočkovi a paní Jelínkové, sportovnímu klubu,
Panu Nechánskému a obci baráčníků za blahopřání k narozeninám.
Václav Doškář

21. 5. – 31. 6. Historie 100 let včelařského spolku, výstava v galerii Na faře

Děkuji panu místostarostovi Kubečkovi a paní Urbanové za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
J. Řeháček, Vlčí Pole

22. 6. XV. výroční oheň T.O. Krásná divoška

8. 6. Motocross "Pěnička Cup", závodiště Rachvala
22. 6. Dětský den, 15.00 –19.00, na fotbalovém stadionu

Dne 16. března 2019 nás navždy opustila Milena Dlasková. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří maminku znali a vyjádřili nám
soustrast s jejím odchodem.
Miloš a Jindřich Dlaskovi

22. 6. – 23. 6. Oslavy 100. výročí založení Dolnobousovského sportovního klubu
28. - 29. 6. Fichtl Mazec (závod fichtlů 24 h), závodiště
Rachvala

Vzpomínka
Naše velká rodina 14. června vzpomene na 4. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky Vlasty Králové. Vzpomínají děti
Olda, Véna, Naďa s rodinami.

29. 6. – 6. 7. Šrámkova Sobotka 62. ročník, festival českého jazyka, řeči a literatury

Dne 12. července 2019 uplyne již 15 let od úmrtí pana Jaroslava
Ježka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka a děti se svými rodinami

12. 7. Letní kino v zahradě, 21.30, promítáme Ženy
v běhu

Dne 3. 7. 2013 nás navždy opustila paní Marie Svobodová a 20. 7.
2001 pan František Svoboda. Stále vzpomínají
syn s rodinou.

12. – 14. 7. Pure Energy Festival, závodiště Rachvala

13. 7. Bousovská neckyáda, 15.00, rybník Pískovák
20. 7. Autocross "Radeč Cup", závodiště Rachvala

Dne 5. července tomu budou dva roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička paní Květuše
Mládková. S láskou a úctou vzpomínají a všem za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

V sobotu 25. května se konala oslava 100 let od založení včelařského spolku v Dolním Bousově. Součástí slavnostního odpoledne byly soutěže pro děti motivované životem včel a také několik, hojně navštívených, dětských představení (foto níže).

1. 7. – 30. 8. Panenky Barbie jako princezny, výstava
v galerii Na faře
Aktuální informace a podrobnosti najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.

Je to tři roky, co 30. 6. zemřela naše maminka, paní Božena Kyzivátová. Vzpomínají
syn Jiří a dcera Miluše s rodinami.

I letos jsme zabodovali!

Také letos skončila naše škola v mezinárodní internetové soutěži „Lidice pro 21. století“ mezi nejlepšími. Žáci naší školy obsadili
třetí místo, mezi základními školami jsme byli druzí. Této soutěže
se zúčastňujeme pravidelně od roku 2009. Letošního ročníku se
zúčastnilo 145 základních a středních škol a 2 282 soutěžících.
Témata letošních slohových prací byla velmi zajímavá – U nás
doma se vypravuje a památná místa v našem okolí (pro žáky
od deseti do patnácti let) – O mrtvých jen dobře a Vlastenectví
nebo vlastizrada (pro žáky nad patnáct let). Součástí soutěže byl
také jako každoročně test. Odpovědi na otázky hledaly děti na internetu. Jako ocenění jsme získali vstupenky zdarma až pro 50
žáků do Památníku Lidice se vzdělávacím programem a publikace Památníku Lidice. Letošního ročníku se zúčastnili všichni žáci
od páté do deváté třídy a všichni si zaslouží veliký dík. V této

soutěži mohou žáci zúročit to, co znají, mohou zúročit své zkušenosti z práce s internetem. Účast v soutěži jim také dává pocit, že
udělali něco navíc a že získali nové zkušenosti i vědomosti.
Soutěž Lidice pro 21. století nás zaujala svým obsahem. Z praxe víme, že téma druhé světové války obecně žáky velmi zajímá,
a myslíme si, že je nutné připomínat si události, které se dotýkají
českých dějin a přinášejí svědectví o tragice a hrůzách války. Navíc naši žáci určitě uvítali elektronickou formu soutěže a možnost
pracovat s internetem. Soutěž přináší potěšení i nám, učitelům.
I nás obohacuje novými poznatky a zkušenostmi. Se slohovými
pracemi, dějepisným testem a počítačem letos dětem pomáhaly
paní učitelka, Vladěna Drbohlavová, Jaroslava Konývková, Ingrid
Mendlíková, Vladimíra Nocarová, Helena Pánková, Zdena Skálová a další učitelé.
Ingrid Mendlíková
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www.dolni-bousov.cz

Hasičský ples v sokolovně a SDH na čarodějnicích.
www.dolni-bousov.cz

Předání úlů přírodovědnému kroužku.
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