100. Let založení nové školy
Naši milí občané, dne 9. 8. 2014 v obci Dušníky
proběhla oslava 100. let výročí nové školy. Byli
pozváni abiturienti, rodáci i bývalí rodáci. Při součtu
podpisů v prezenční listině, jsem získali čísla: 60
žáků 3 učitelé jmenovitě to byli paní učitelka
Moravcová, paní učitelka Chamrádová a paní
učitelka Laubová. Co se týče hostů, těch tu bylo
mnohem více. Podle odhadu a prezenční listiny
navštívilo akci přes 150 lidí. Byli jsme tím velice
potěšeni. Do obce na výročí 100. let oslav školy, byl
pozván i senátor MUDr. Hassan Mezian
s asistentkou. Senátor pronesl krátký proslov k
přítomným a abiturientům. Zmínil se, že takovéto
oslavy navštěvuje rád, že je potěšen pozváním na
oslavy. Po proslovu si senátor prošel areál školy,
muzeu kočárku pí. Nebeské, kde se také nechal
vyfotil. S radostí se posadil do staré lavice a shlédl
knížky. Mezi další významné hosty patřila zpěvačka
Ivana Andrlová, která nám zazpívala 3 nejznámější
písničky z pohádek, ve kterých si zahrála.
Doprovodného programu se ujal p. Zeman, který
měl připravené zábavné hry pro děti a rodiče. Byla
také ukázku hada, kterého si mohli děti i rodiče
pohladit či vyfotit. U focení chvilku zůstanu, celou
akci nám první řadě fotila pí. Líbalová, které měla
v tělocvičně připravené dobové kostýmy.
Abiturienti i návštěvníci se mohli nechat obléct do
dobového oblečení a nechat se vyfotit na památku.
Dále tu natáčela a fotila pí. Irena Nadvorníková a
regionální televize Litoměřicka. Na internetovém
portálu litoměřické televize můžete shlédnout
krátkou reportáž z oslav školy. V programu jsme
nezapomněli ani na ty nejmenší, pro ty byl postaven
skákací hrad, trampolína, cukrová vata. V areálu se
byly
vystaveny
fotografie
severočeských
amatérských fotografu Putovní kolíček, v čekárně
byla připravena výstavka fotek, z doby kdy se ve
škole ještě učilo. Mezi fotkami byly i fotky obce jak
vypadala před 30 a více lety. Tuto výstavku si
můžete prohlídnout do teď, fotky jsou stále
vystaveny. V odpoledních hodinách k poslechu a
tanci hrála kapela Legenda 7, která celou akci

končila v brzkých ranních hodinách. A bych
nezapomněla velké dík patří Dušnickým
dobrovolným hasičům, kteří se ujali příprav, úklidu
a hlavně celého občerstvení na akci. Proto bychom
touto formou chtěli velice poděkovat veliteli
hasičského sboru Romanu Pakandlovi a jeho týmu,
který se podílel na přípravách akce. Ještě jednou
velké dík. Poděkování si také zaslouží starosta obce
Stanislav Hodík a místostarostka Hanka Pakandlová
za výbornou organizaci a zrealizování celé akce. Dále
hromadně chceme poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravách, zaměstnancům OÚ, všem co se
zúčastnili jako hosté, abiturientům a také všem
ostatním.
Pro nás to byla velice úspěšně vydařená akce, na
kterou doufám všichni budeme vzpomínat ještě
dlouho.

Dobrovolní hasiči
V loňském roce oslavil sbor dobrovolných hasičů
v Dušníkách 120 let od jeho založení. Starostou
sboru je Roman Pakandl ml. a v současné době má
sbor 52 členů.
Hasiči jsou v naší obci jednou z nejaktivnějších
složek. Technicky zajišťují veškeré akce pořádané
obecním
úřadem.
Obecním úřadem byla zřízena jednotka sboru
dobrovolných hasičů kategorie JPO V. Tato jednotka
zabezpečuje požární ochranu obce. Skládá se
ze členů SDH. Vyjíždí v případě potřeby k požárům
či jiným mimořádným událostem. V červnu 2013
pomáhala jednotka téměř celý měsíc při
odstraňování škod následkem povodní. Jednotka má
k dispozici požární automobil Avia a v letošním roce
k ní přibyl ještě druhý automobil s cisternou CAS
K25-Liaz.
Velkou chloubu sboru je družstvo mladých hasičů,
které funguje již 9 let. Družstvo má 13 členů a jejich
vedoucími jsou Denisa Šrettrová a Roman Pakandl
ml. Děti se zúčastňují okresních soutěží s docela
slušnými výsledky. Pokud by se i vaše dítě chtělo
stát mladým hasičem, rádi jej přivítáme. Více o
našem
sboru
naleznete
na:
www.sdhdusniky.webnode.cz

Proslov starosty na výročí 100. let školy
Krásné odpoledne Vám všem, vypadá to, že poslední dny jsem se nemodlil jen Já, ale i spousta z Vás, a přeje nám
krásné počasí. Vítám Vás, zde v areálu bývalé Obecné školy v Dušníkách, v současné době, má trochu
multifunkční zaměření protože slouží jako MŠ, Knihovna, Muzeum kočárků. Také jsme sem přestěhovali Obecní
úřad a postupně doděláváme kanceláře.
Scházíme se zde, abychom symbolicky oslavili 100. výročí postavení této budovy a otevření Obecné školy, kdy v
lednu 1914 byla tato otevřena a nastoupilo zde 42 žáků.
Obzvláště bych chtěl přivítat pana senátora za obvod Litoměřice a Slaný pana Mudr. Hasana Meziána, dále vítám
členy učitelského sboru, kteří na této škole působili a jsou to: paní učitelka Moravcová, paní učitelka Marie
Chamrádová, a poslední, je místní obyvatelka, učitelka paní Jitka Laubová která zde působila jako poslední, než
byla škola uzavřena, v letech 1994 až 1998. Chtěl bych za všechny žáky, Vás přítomné i ty nepřítomné, učitelům
poděkovat a předat symbolickou kytičku.
Dále vítám, Všechny přítomné abiturienty dušnické školy a děkuji, že jste přijali mé pozvání. Taktéž vítám všechny
ostatní, buď přímo pozvané, nebo zprostředkovaně, kteří dnes přišli do tohoto areálu.
Tuto akci jsme se rozhodli pojmout, jako sraz rodáků a přátel obce Dušníky. Proto byly rozeslány pozvánky i
lidem, kteří v obci kdy bydlili nebo třeba jen pracovali a sehnali jsme na ně adresy.
Trochu se vrátím do historie a udělám krátký exkurs ke školství v Dušníkách.
Ke konci 18 století byla zřízena v obci tak zvaná pokoutní škola, kam docházeli dítky ze sousedních osad Nížeboh
a Přestavlk. Roku 1783 domáhali se sousedé u c. k. Státní administrace v Doksenech, aby tu zřízena byla škola
normální, ale na postavení nové školy a vydržování učitele, nebylo peněz. Vystavěl tudíž dušnický příslušník a
zednický mistr Josef Sýkora s bratrem svým Leopoldem, tovaryšem zednickým, domek nyní číslo 41., kde od roku
1796 jal se vyučovati dítky ze zmíněných osad, ovšem se svolením vikariátu. Byla to škola nyní zvaná filiální
patřící ke škole v Budyni. Roku 1836 nastoupil úřad učitelský syn a dědic Josef Sýkora mladší, kde ve vlastním
domku do 31. července 1868 vyučoval. Jelikož byl domek nedostačující, postavili obce Dušníky, Nížebohy a
Přestavlky školu v Nížebohách, především proto, že zde měla být postavena nová fara a tak se posléze i stalo.
Škola tedy po dostavbě byla převedena z Dušník do Nížeboh, kde se 1. září 1868 započalo vyučovat. Dušnické
děti navštěvovali Nižebožskou školu až do postavení této nové školy v roce 1914.
Obecní zastupitelstvo v Dušníkách, uváživši důležitost vzdělání a přihlédnuvši k výhodám pro žactvo i rodiče,
usneslo se dne 12. srpna roku 1911 podati žádost na zřízení samostatné dvoutřídní školy v Dušníkách. K tomuto
se musela obec zavázat, že bude ze svých obecních prostředků hradit všechny věcné náklady, spojený se řízením
a udržováním řádné školy, k tomuto přijalo obecní zastupitelstvo závazné prohlášení dne 11. 11. 1911.
Pro zajímavost, kolik dětí navštěvovalo školu v Nížebohách? V roce 1907/8, to bylo 202 žáků, z toho 70 z Dušník.
Po různých úředních procedurách, bylo uděleno první povolení usnesením c. k. Zemskou školní radou dne 5.
července 1912. Po dalších procedurách byla ustavena dne 13. ledna 1913 Místní školní rada z členů obecního
výboru. V únoru 1913 byly vybrány pozemky a odhadnuty náklady přibližně ve výši 60 tisíc K. Plány zhotovil
architekt a stavitel z Bohušovic Antonín Šťastný s podmínkou, že pokud mu bude zadána stavba tak plány zhotoví
zdarma.
Stavba byla Antonínu Štastnému zadána, když poskytl ještě slevu na stavbu. Postaví jí za 46 000 K. Materiál kromě
dřeva si obec dodala sama. Stavba počala 14. května 1913. Při hloubení základů a sklepů bylo vykopáno několik
lidských koster. Dle zápisů z dob napoleonských válek. Kolaudační komise proběhla 15. ledna 1914
Vyučování bylo oficiálně zahájeno 1. ledna 1914 a dítky šly poprvé do školy 2. ledna 1914 v počtu 42 žáků.
Svěcení školy vykonal vikář Charvátecký, důstojný děkan Matěj Dušek společně s farářem Nížebožským Fr.
Vondřičkou. Toto proběhlo v chrámu páně v Nížebohách a potom se šlo procesím z Nížeboh do Dušník. Konečné
náklady na výstavbu školy dosáhly částky 77 180 K.
A v podstatě nyní počíná historie této budovy, kde spousta zde přítomných započala své vzdělání. Škola působila
do roku 1977, kdy byla pro malý počet žáků uzavřena, a děti začali dojíždět do Roudnice nad Labem. Ještě byla
škola obnovena v roce 1994 – 1998, kdy zde učila již zmíněná paní učitelka a zároveň ředitelka Jitka Laubová.
Nyní bych Vás chtěl seznámit s tím, co Vás zde dnes čeká a nemine. Snažili jsme se připravit nějaký kulturní
program, i když si myslím, že nejdůležitější na celé dnešní akci je to, že jsme se tu takto sešli, ve spoustě případů
dochází k setkáním po řadě let dokonce i desetiletí. Každý z Vás si určitě najde někoho, s kým se rád posadí, nebo
projde po obci. A především, si se všemi těmi, které někdy poznáme, někdy i třeba nepoznáme, budeme moci
zavzpomínat na doby minulé nebo si popovídat o svých současných životech. Toto, je ta stěžejní myšlenka celého
dnešního odpoledne.

Takže k programu, po úvodu budete mít možnost, seznámit se s prostory školní budovy, mimo prostor učeben
školky, kde mají prázdniny a probíhá zde úklid a nějaké udržovací práce.
V prostoru tělocvičny je zřízen provizorní fotoateliér firmy „Foto Líbal“. Zde je možnost, aby se každý nechal
vyfotografovat třeba v dobovém kostýmu. Je možné se nechat vyfotografovat třeba s bývalým spolužákem a
podobně. V této souvislosti, bych Vás všechny chtěl požádat o spolupráci, chtěl bych vyfotit společné foto všech
přítomných abiturientů, popřípadě i společná fota jednotlivých ročníků jak zde navštěvovali místní školu. Když už
jsem u fotografií, tak v přilehlé, staré čekárně jsme vytvořili malou galerii fotografií ročníků, které jsme různě od
Vás sehnali, dále jsou tam i nějaké staré fotografie z obce. Takže kdykoliv se tam můžete jít podívat a prohlédnout
si tuto výstavku.
Dále přejdu do prvního poschodí budovy, kde vlevo je umístěno muzeum kočárků místní sběratelky paní Markéty
Nebeské. Narazíte na Místní knihovnu, kde si neopomenu poznamenat, že byla knihovnou KH Máchy v
Litoměřicích vyhodnocena jako jedna z nejhezčích v okrese a před třemi měsíci jsme zde měli návštěvu z krajské
knihovnické rady. No a v pravé části budovy se dnes nachází obecní úřad. V zasedací místnosti se můžete posadit,
prohlédnout si alba z různých společenských akcí v obci, dále dokumentace stavebních činností, kde uvidíte, jak
se v čase obec postupně mění a zkrásňuje k radosti nás všech.
Dále tam najdete zrekonstruovanou autentickou katedru asi 3 různé školní lavice s různými starými učebnicemi.
Také se nabízí část sbírky pohádkových knížek a ještě možnost se posadit a sledovat buď fotografie, nebo nějaká
videa, například z vítání občánků. Pro děti tu je připraven skákací hrad, trampolína a zde vedle školy se mohou
posadit a něco si nakreslit, vybarvit a podobně.
V 16 hodin zde vystoupí taneční skupina Hopa a také nás navštíví herečka Ivanka Andrlová, kterou jistě všichni
znáte z princeznovských a jiných rolí. Od 17. hodin bude k poslechu a tanci hrát kapela pana Černého z Roudnice
nad Labem. Sedět, vzpomínat a povídat si tu můžeme, až třeba do ranních hodin.
A ještě bych chtěl prezentovat putovní výstavu fotografií několika severočeských fotografů s názvem „Putovní
kolíček, což napovídá způsob vystavení fotografií na šňůře připevněné kolíčky.
Už nyní budu končit, ale ještě bych chtěl trochu děkovat. Jak jsem se již zmínil, a jistě se všichni kdo do Dušník
přijeli po dlouhé době, přesvědčili či dnes ještě přesvědčí, že obec se nám za těch zhruba 25 let po revoluci pomalu
a jistě rozvíjí a doslova rozkvétá. Je potřeba poděkovat všem, kteří se na tom zasloužili. Jistě jsou to všichni
členové zastupitelstev, které zde působili, nebudu všechny jmenovat, ale zmíním alespoň starosty. Prvním je pan
František Bláha, který bohužel nedávno zemřel a již není mezi námi, dále je to pan Antonín Kyzlík, kterého tu
zatím nevidím a v neposlední řadě má malinkou zásluhu i moje maličkost.
Samozřejmě, starosta sám nikdy nic neudělá, musí mít kolem sebe tým lidí a to nejen zastupitelů. Takže já osobně,
bych chtěl nyní jménem Vašim, poděkovat za přípravu dnešních oslav všem, kteří se na tom podíleli, podílejí a
ještě minimálně zítra budou věnovat svůj čas a energii likvidaci a úklidu. Zde musím zmínit především místní
hasiče, kteří na přípravě strávili již spoustu času, někteří zde již několik nocí spí, aby to zde i hlídali. Také zmíním
zaměstnance obce, kteří připravovali především prostory budovy, a opravu a natření přední fasády a také úklid po
obci. Dále patří veliký dík Ing. Jaroslavu Haškovcovi, který věnoval ze své farmy vykrmeného vepře a panu Josefu
Fafejtovi, který zhotovil zabijačkové dobroty. Nesmím zapomenout ani na vynikající guláš z polní kuchyně od
paní Pískové, jak se říká, ten nemá chybu.
Teď již opravdu končím a přeji Vám všem krásné a příjemné prožití dnešního dne.

