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Cena 10 Kč

Dvouměsíčník č. 1/2011

V pátek 11. února se v bousovské škole konal zápis dětí do první třídy.

zprávy

z radnice

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELST VA MĚSTA
Zastupitelé na svém prvním letošním zasedání dne
31. 1. 2011 mimo jiné projednali a schválili:
• Prodej nemovitosti čp. 128 v ulici Palackého s přilehlými pozemky panu Radku Valíčkovi.
• Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2011 o místních poplatcích (úplné znění najdete na úřední
desce www.dolni-bousov.cz).
• Uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže na akci „Zateplení budovy ZŠ“, společenstvím
TWINAKO Praha – CL EVANS Česká Lípa.
• Zřízení osadního výboru Bechov ve složení: předseda Aleš Pitro, členové Karel Bartoň ml., František
Klíma, Roman Dvořák, Radka Kasalová, Gabriela
Kacrová, Dagmar Hlaváčková.

• Odbor místního hospodářství MěÚ upozorňuje
občany, že 15. února byla splatná ½ ročního poplatku
za likvidaci komunálního odpadu. Druhá část poplatku
je splatná do 15. 8. Poplatek lze uhradit jednorázově ve
lhůtě splatnosti do 15. 2. Poplatky jsou ve stejné výši jako
pro rok 2009 a 2010, naleznete je na webových stránkách
města v sekci Městský úřad, záložka vyhlášky města,
Vyhláška č. 2/2008. Platbu lze provést bezhotovostně,
potřebné údaje získáte telefonicky na č. 326 396 257,
e-mailem na adrese: ved.mh@dolni-bousov.cz nebo
odbor.mh@dolni-bousov.cz.
Pavel KULA, tajemník MěÚ

SLOVO STAROST Y
Proč nebyl na víceúčelovém hřišti v Lipkách led
Časté dotazy občanů mezi vánočními svátky byly, proč
se nedělá led v areálu víceúčelového hřiště. Pro vytvoření
souvislé vrstvy ledu je potřeba ideální počasí, to znamená 4 - 5 dní holomrazů alespoň deset pod nulou a hlavně
nesmí sněžit. A to je ten hlavní důvod, proč se led neudělal. V době vánočních svátků sněžilo neustále. Parta kolem
Petra Nechánského st. byla připravena a ochotna ledovou
plochu připravit, ale počasí bylo proti. To jenom na vysvětlenou občanům. Stadión s umělým povrchem je víceúčelový, což znamená využití celoročně. Pokud bude příznivé
počasí (snad příští zimu), nebude nikdo bránit tomu, aby
se ledová plocha udělala.
Psí exkrementy
Prakticky každé ráno musejí děti jdoucí do školy a školky i občané přicházející na náměstí absolvovat slalom po
městských chodnících mezi psími exkrementy. Chtěl bych
apelovat na pejskaře, aby po psí potřebě exkrement sebrali
a uklidili. Pokud jdu se psem na procházku, tak je velmi
pravděpodobné, že vykoná potřebu. Proto bych se měl na
tento úkon vybavit. Vím, že košů na exkrementy po městě
moc není (jeden je na náměstí, druhý je v areálu fotbalového stadiónu). Důvod je prostý - pořízení těchto košů
a hlavně vybavení sáčky není levná záležitost. Pokud se
tyto koše doplní, tak prakticky druhý den jsou sáčky znehodnocené vinou vandalismu. Proto ještě jednou prosím
všechny pejskaře - nezhoršujte vzhled našeho města.
Z jednání zastupitelstva a rady města
Pokračuje rekonstrukce základní školy.V současné době
probíhá I.etapa v objektu staré školy (vedle haly). Ze sklepení byla odvezena zemina a suť, dojde ke zpevnění nosných pilířů, k očištění pískovcových stěn. Ve třídách v prvním a druhém poschodí a v bytě školníka byly oškrábány
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omítky na stěnách a stropech, vyřezáno stávající topení
a rozebrány stávající parketové podlahy. Sociální zařízení
pro žáky v této části školy bude zcela nové. Rozeběhly se
práce topenářské, instalatérské i elektrikářské. Práce v této
části školy by měly být hotovy do konce března.
S rekonstrukcí školy souvisí i demolice objektu č.p. 76
(stará pošta). Objekt byl vyklizen a předán k demolici,
která trvala zhruba tři týdny. Nyní se připravují základy,
ovšem mrazy práce zatím zastavily. Na místě staré pošty
bude vybudován nový objekt s třemi bytovými jednotkami
(v prvním a druhém patře) a zázemím pro potřeby školy
v přízemí.
Další akce související se školou je zateplení školy
a výměna oken, na kterou jsme získali dotaci 8,8 miliónu
korun. Dne 10. 1. 2011 proběhlo na MěÚ otevírání obálek uchazečů o dílo. Do soutěže se přihlásilo pět uchazečů.
Dne 18. 1. 2011 proběhl výběr dodavatele. Dva uchazeči
byli pro nesplnění zadávacích podmínek vyloučeni. Zbylí tři splnili zadávací podmínky. Dle posouzení nabídek
byla vybrána ta nejlevnější a nejlépe bodově ohodnocena
- Sdružení ZŠ DB TWI-CLE (sdružení firem TWINAKO
a CL-EVANS, nabídka 9,6 miliónu Kč). Na druhém místě skončila nabídka firmy Helios Bau (9,9 mil. Kč) a třetí nabídka firmy C-Bau (10,055 mil.Kč). Zahájení prací
po sepsání smlouvy by mělo začít v březnu. Se zateplením
školy bude souviset částečné nebo úplné omezení dopravy
ve Školní ulici z důvodu bezpečnosti žáků školy a občanů
(na chodníku bude stát lešení, musí být zajištěn bezpečný průchod žáků do haly a družiny). Prosím proto občany
(především řidiče) o trpělivost a shovívavost po dobu uzavírky, která by měla trvat patrně do konce srpna.
Další akcí, která by se měla rozeběhnout zhruba ve
druhém čtvrtletí, je vybudování sběrného dvora v lokalitě Malý pivák na Zahrádkách. Nejdříve musí proběhnout
výběr dodavatele stavby. Na tuto stavbu by měla navazo-

vat stavba kompostárny, která bude součástí sběrného dvora.V současné době je vytvořená projektová dokumentace.
Pro zlepšení prezentace města a zlepšení informovanosti občanů města a přilehlých obcí se připravují nové
internetové městské stránky.Ty stávající už svým obsahem
a vzhledem dosloužily a nesplňují požadované parametry. Doufám, že se vše stihne v prvním čtvrtletí letošního
roku.
Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu čp. 128
(budova pod poštou) jedinému zájemci, panu Valíčkovi
za 1,2 miliónu Kč. Objekt by měl být opraven, v horních
patrech budovy by měly být vybudovány bytové jednotky,
v přízemí dle dohody by měla být pizzerie. Tato budova
už několik let hyzdí vzhled v bezprostředním sousedství
náměstí. Město na opravu v současné době nemá prostředky, proto se rozhodlo budovu prodat.

Dopravní obslužnost v kraji
Určitě jste zaregistrovali informace z médií a tisku o zamýšlených změnách ohledně zajištění základní
dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. Středočeský
kraj pro rok 2011 snížil finanční prostředky na dopravu
o 25%. To mělo zapříčinit rušení spojů a zvýšení jízdného
od 1. 2. 2011. Díky absolutnímu chaosu, neinformovanosti
a neznalosti „odborníků z kraje“ se zvedla obrovská vlna
kritiky ze strany starostů celého kraje. Starostové ve svých
dopisech vyjádřili nesouhlasná stanoviska s rušenými spoji. V současné době probíhá intenzivní diskuse mezi obcemi a dopravci, jak postupovat vůči kraji. Vše zastřešuje
magistrát Mladá Boleslav, kde probíhají pravidelná setkání starostů s primátorem R. Nwelatim. O dalších postupech
a výsledcích budou občané informováni.
Miroslav BOČEK, starosta města

POZVÁNKA D O KNIHOVNY
„K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno,
k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.“
Francis Bacon

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme
k návštěvě Městské knihovny v Dolním Bousově.
Nabízíme:
✓ Půjčování knih a časopisů – knihovna je pravidelně doplňována o nové knihy
✓ Studování a četba knih a časopisů v prostorách
knihovny zdarma (bez registrace)
✓ Od 1. března káva či čaj během návštěvy knihovny
zdarma
✓ Poskytování informačních služeb zdarma
✓ Přístup na internet zdarma

Vaše knihovna se nachází na adrese: Kostelní ul. 141,
Dolní Bousov, cca 50 m od náměstí.
Otevírací doba:
Úterý 12 – 18, Středa 15 – 18, Čtvrtek 12 -18,
Pátek 10 – 14.
Roční registrační poplatek: pracující 100 Kč;
děti, důchodci, ženy na mateřské a studenti 50 Kč;
senioři nad 70 let zdarma.
Webové stránky knihovny:
www.knihovna.dolnibousov.cz
Na setkání s Vámi se těší Vaše knihovnice:
Olga Třísková a Dita Říhová

krátce

z bousovska

Předjarní kulturní kalendář: 1. 1. 1921 se narodil na Prachově známý přírodovědec, znalec a sběratel
motýlů, dlouholetý dobšínský a dolnobousovský učitel František Kropáček. 6. 2. 1901 se v Dobšíně narodil
motocyklový závodník Jaroslav Frček. 16. 2. 1921 se narodil dolnobousovský kulturní pracovník František Stránský. 17. 2. 1791 zemřel majitel kosteckého panství Antonín Vratislav Netolický. 25. 2. 1881 se v Přepeřích narodil
významný právník Václav Tomsa. 7. 3. 1651 zemřel
majitel kosteckého panství Heřman Černín z Chudenic.
16. 3. 1921 zemřel dolnobousovský ředitel školy, kronikář a odborný spisovatel Jan V. Smrž.
Karol BÍLEK
Noc s Andersenem 2011. Milí přátelé dětských
knížek, když se po dočtení poslední večerní pohádky

zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co
dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou Malá
mořská víla, Ošklivé káčátko i Cínový vojáček opustit
stránky knih a spolu s vámi prožít noční pohádkové
dobrodružství. Koncem března se naše knihovna opět
připojí do celosvětové akce pro děti – Noc s Andersenem
v knihovně. Účast na této akci si v bousovské knihovně
pečlivým čtením vysloužilo zatím 29 dětských čtenářů.
Dita ŘÍHOVÁ
Sportovní ples. V sobotu 29. ledna 2011 pořádal
Dolnobousovský sportovní klub jako každoročně
sportovní ples. K tanci a poslechu hrála výborná skupina
VÍKEND. Letošní ples jsme zpestřili dvěmi vystoupeními.
Nejdříve vystoupila děvčata z Gymnastické školy Martiny
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Wudiové z Mladé Boleslavi, čerstvé mistryně České
republiky ve sportovním aerobiku v kategorii do třinácti
let. Po desáté hodině byla zaplněná sokolovna svědkem
Ohnivé show v provedení slečny Lucie. Myslím, že podle
reakce návštěvníků byla vystoupení přijata velmi kladně.
Děkuji všem organizátorům plesu za přípravu, děkuji
všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly. Tímto
bych vás chtěl pozvat na 92. Maškarní karneval, který
se koná 5. března 2011, hraje opět skupina VÍKEND.
Doufám, že pestrost a rozmanitost masek bude jako
každý rok velká.
František JEČNÝ
Statistika evidence obyvatel. Oddělení evidence obyvatel Městského úřadu v Dolním Bousově v roce
2010 evidovalo: 94 přihlášených občanů k trvalému
pobytu, 41 narozených dětí, 63 trvale odhlášených občanů, 25 zemřelých občanů, 228 žádostí o vydání nového občanského průkazu, 20 žádostí o vydání osvědčení
o státním občanství České republiky, 14 žádostí o výpis
z Rejstříku trestů, 54 úředně ověřených podpisů a opisů listin. Počet obyvatel k 31. 12. 2010 byl celkem 2499
(Bechov -114, Dolní Bousov -1996, Horní Bousov -179,
Ošťovice -19, Střehom -26, Svobodín - 61, Vlčí Pole 104). Počet obyvatel k 31. 12. 2009 byl 2486 (Bechov
-113, Dolní Bousov -1982, Horní Bousov -177, Ošťovice -20, Střehom -28, Svobodín -56, Vlčí Pole -110).
V roce 2007 to bylo 2408, v roce 2008 2436. V průběhu roku 2010 tak v Dolním Bousově přibylo třináct
obyvatel.
Marcela JELÍNKOVÁ
Zápis do mateřské školy v Dolním Bousově na
školní rok 2011/2012 bude v úterý 5. dubna 2011 dopoledne (10.00-11.00) a odpoledne (14.00-15.30) v kanceláři vedoucí učitelky Šedinové v mateřské škole v Dolním
Bousově. K zápisu se dostaví jeden z rodičů (nemusí mít
dítě s sebou). Přinese rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz. U zápisu dostane přihlášku a dotazník, vše vyplní a vrátí zpět do mateřské školy nejpozději do 15. dubna
2011. Přijímány budou děti podle kritérií, které obdržíte
při zápisu. Nalézt je také můžete na webových stránkách
základní školy (www.dolnibousov.cz/zs).
Marie ŠEDINOVÁ
Žáci 6. třídy bousovské základní školy obohatili stránky Zpravodaje Magistrátu města Mladá Boleslav
- odboru životního prostředí svými kresbami na téma
Příroda v zimě. První místo získala Denisa Skálová,
jejíž kresba je na titulní straně Zpravodaje, na 2. místě
se umístil Jakub Orlický a 3. místo obsadila Veronika
Kirajnová. Všichni ocenění převzali z rukou Ing. Jana
Jihlavce, vedoucího odboru životního prostředí,
věcný dar.
Radka NECHANSKÁ
Zápis dětí do první třídy se uskutečnil v Základní
škole T. G. Masaryka Dolní Bousov v pátek 11. února
2011. Na seznamu dětí, které jsou ze spádových obcí
dolnobousovské základní školy, bylo 44 jmen. Již před
zápisem bylo na základě informací od rodičů jasné, že
deset dětí nastoupí do první třídy jinde nebo žije jinde,
než v místě trvalého bydliště (Dolní Bousov a spádové
obce). Ze čtyřiatřiceti dětí byl čtyřem povolen odklad
školní docházky již při zápisu. Třem dalším (dvě dívky,
jeden kluk) byla doporučena návštěva pedagogicko
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psychologické poradny, která by měla stanovit, zda je
dítě dostatečně připravené ke školní docházce. Do první
třídy tedy bylo zapsáno 27 dětí, které mohou doplnit
tři výše uvedené (poradna odklad pouze doporučuje,
rozhodnutí je vždy na rodičích). Patnáct jich je z Dolního
Bousova, po dvou z Přepeř, Rohatska a Bechova a po
jednom z Dobšína, Kamenice, Horního Bousova, Obrub,
Domousnic a Rabakova. Výraznou převahu budou mít
dívky, kterých je sedmnáct, zatímco kluků je deset.
Miloslav JEČNÝ
Maškarní průvod, 2. ročník, se bude konat
v sobotu 5. března. Zahájení bude ve 14 hodin na
dolnobousovském náměstí, odkud za doprovodu hudby
Mix Muzik Bakov (pět muzikantů) projde průvod
městem. Akci pořádá Obec baráčníků Dolní Bousov
a Město Dolní Bousov. Pořadatelé zvou především masky
všeho druhu, nejen masopustní. Po skončení průvodu si
můžete chvíli odpočinout a večer vyrazit do sokolovny
na tradiční karneval, který pořádá Dolnobousovský
sportovní klub.
Dana KARÁSKOVÁ
Tradiční Hasičský bál se konal v soboru
5. února 2011 v sále dolnobousovské sokolovny. K tanci
a poslechu hrála skupina REFLEX z Bakova nad Jizerou,
která hrála na našich plesech i v předešlých letech. Velitel
SDH Dolní Bousov Pavel Nechanský všechny srdečně
přivítal a zahájil ples. Milým zpestřením na začátek
bylo předtančení dvou tanečních párů z taneční školy
RYTMUS Bakov nad Jizerou. Standardní tance nám
skvěle předvedli Lenka Kopalová z Obrub a Tomáš
Turek z Bakova nad Jizerou, latinskoamerické rytmy
Monika Žapková z Dolního Bousova a Petr Melčák
z Chudíře. Účast na plese byla velká a zdálo se, že se
všichni velmi dobře baví, protože zde panovala veselá
a milá nálada. Součástí plesu byla samozřejmě bohatá
tombola, kterou připravily členky našeho sboru.
V tombole jsme měli připraveno přes 500 cen. Děkujeme
touto cestou všem sponzorům i jednotlivcům, kteří do
tomboly přispěli. Děkujeme též panu Pavlu Turkovi
(členovi našeho sboru) za krásné pozvánky a vstupenky,
které pro nás nechal vyrobit. Děkujeme všem, kteří
pomáhali při přípravách plesu a v neposlední řadě
„Hotelu Helikar“ z Kosti, který zajišťoval občerstvení.
Všichni jsme si ples určitě užili (každý samozřejmě po
svém) a my věříme, že za rok 4. února 2012 se v místní
sokolovně sejdeme alespoň ve stejném počtu jako letos.
Děkujeme za účast a podporu SDH.
Za výbor SDH Dolní Bousov
Radka NECHANSKÁ
Máčala cup, již 19. ročník fotbalového turnaje
se uskutečnil 25. prosince 2010. Turnaje se zúčastnilo
sedm týmů z Dolního Bousova a okolí (Čedok DB,
Bernard DB, Celtik DB, Inter DB, Lokomotiva Prcalda
DB, SK Sobotka, Sokol Libáň). Hrálo se systémem
každý s každým 1x10 minut. Vítězem se stalo poprvé
v historii mužstvo Interu DB, druhé místo obsadilo
mužstvo SK Sobotka a třetí místo si vybojoval tým
Celtic DB. V plném proudu jsou již přípravy na jubilejní
20. ročník tohoto turnaje a všechny letos zúčastněné
týmy projevily zájem startovat.
Petr NECHÁNSKÝ ml.

ZALOŽENÍ OSADNÍHO VÝBORU BECHOV
Na začátku bych se chtěl zmínit o tom, co nás vedlo k založení osadního výboru. I naše vesnice se pomalu
rozrůstá a bylo by škoda, aby jí nebyla věnována patřičná péče a veškeré aktivity spočívaly pouze na bedrech
členů hasičského sboru. Rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva města Dolní Bousov, kam jsem se
bohužel nedostal. Nebudeme si nic nalhávat, ale i díky
přístupu některých obyvatel k volbám do městského
zastupitelstva.
Oslovil jsem několik občanů Bechova, kteří mají
chuť pro vesnici pracovat, obětovat trochu svého volného času a rozhodli jsme se založit osadní výbor. Kdo
jiný než zdejší obyvatelé by měl vědět, co je na vsi nejvíce zapotřebí. Poté jsem si dovolil svolat veřejnou obecní
schůzi, která se konala v pátek 21. 1. 2011. Za účasti pana
starosty a přibližně 40 obyvatel Bechova byli představeni
budoucí členové osadního výboru a většina zúčastněných tuto sestavu schválila. Píši většina, protože i u nás
na vesnici jsou lidé, kteří nejsou naši činnosti nakloněni.

Členy osadního výboru tedy jsou:
A. Pitro, K. Bartoň ml., F. Klíma, R. Dvořák,
R. Kasalová, D. Hlaváčková, G. Kacrová. Na zasedání zastupitelstva města dne 31. 1. 2011 byl náš osadní
výbor schválen. Od jeho činnosti si slibujeme zlepšení komunikace s MěÚ Dolní Bousov, především
při navrhování a následné realizaci požadavků obyvatel naší obce. Také očekáváme, že se Bechov dostane do hlubšího podvědomí obyvatel města a obcí pod
něj spadajících. A to jak společenskými akcemi, které
zde pořádáme, tak naším zapojením do rozvoje celého
našeho regionu.
Osadní výbor bude zasedat v co možná nejkratší době po zasedání zastupitelstva, kterého se předseda výboru nebo jeho zástupce bude jako host
zúčastňovat. Dále pak dle potřeby. Těším se na dobrou spolupráci s panem starostou i se všemi členy
zastupitelstva.
Aleš PITRO

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Celorepubliková akce s názvem „Březen - měsíc
čtenářů“ se konala pod tímto mottem loni poprvé.
Centrem zájmu knihovníků je nově čtenář a čtení, tedy
ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý
čtenář knihy, časopisu, aktivní uživatel knihovny i ten,
který v ní zatím nikdy nebyl.
Rádi vás proto uvítáme v příjemném prostředí
bousovské knihovny a nabídneme k zábavě i studiu z více
než 12 tisíc titulů knih, 36 titulů časopisů a periodik
a přístup na internet zdarma.
V rámci této akce jsme pro Vás připravili několik
zajímavých kulturních akcí pro velké i malé:

• Pátek 11. března (18.00) - Beseda Paměť stromů
• Úterý 22. března (17.00) Cestopisná beseda s Jiřím Márou
• Pátek 25. března (18.00) Noc s Andersenem (1. skupina výherců)
• Pátek 1. dubna (18.00) Noc s Andersenem (2. Skupina výherců)
• Webové stránky knihovny byly přihlášeny do
celorepublikové soutěže Biblioweb 2011 (tak pro
ně hlasujte na webu nebo alespoň držte palce.
Dita ŘÍHOVÁ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 SE VYDAŘIL A
Tak už zase přišel jejich čas, nejen koledníků, ale
i kostýmů, které je pro ně třeba připravit, vyžehlit, přešít,
spravit a spoustu jiných věcí udělat, aby mohli vyrazit do
ulic a pozornost lidí vzbudit.
Letošní Tříkrálová sbírka byla v naší Oblastní Charitě
povolena od 1. do 14. ledna 2011. Již 1. ledna mohli
někteří naši občané prokázat svou solidaritu příspěvkem
do pokladničky našim nejaktivnějším koledníkům.
Slavnostní Jízda králů, poprvé v sedlech koní, však
proběhla v Sobotce a v Dolním Bousově přesně v den
svátku Tří králů, ve čtvrtek 6. ledna. Celkem se v ulicích
od 1. do 9. ledna vystřídalo 26 skupinek koledníků,
spousta z nich byla tvořena i dětmi. Především dětským
koledníkům patří letos zvláštní poděkování. Děti byly
vytrvalé ve zpěvu i v náročném terénu Českého ráje. Jako
poděkování pro ně připravila naše organizace zábavnětvořivá setkání. Děti si zde ověřily své znalosti a celkový
přehled o Tříkrálové sbírce a našem Domově, měly

možnost shlédnout DVD z 15. výročí a zasoutěžily si.
Vyzkoušely si obrázky pomocí decoupage (ubrouskové
techniky) a ti nejmenší skládali a domalovávali
betlémy.
Rozpečetění pokladniček a sčítání finančních darů
proběhlo jako již tradičně na městských a obecních úřadech spřízněných městeček a obcí z okolí. Kasiček bylo
celkem 24. Pověření pracovníci úřadů a zástupci naší
Charity společně sčítali a zapisovali průběžně výsledky.
Po rozpečetění i té poslední kašičky jsme mohli konstatovat úctyhodných 96 354 Kč. Tato vykoledovaná částka
bude použita na zakoupení nouzových tlačítek pro přivolání pomoci ke klientům Charitní pečovatelské služby
Sobotka. Dále pak k zakoupení a instalaci koupelnového kolejnicového zvedáku v Domově pokojného stáří
v Libošovicích. Tento záměr bude podpořen koledníky
z Farní charity Mladá Boleslav, kteří na tento účel vybrali
krásných 66 968 Kč.
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Obec

TS 2009 Kč

TS 2010 Kč

TS 2011 Kč

0,00

11 111,00

7 871,00

Dolní Bousov

7 343,00

10 319,00

16 034,00

Libošovice

8 262,00

14 695,00

10 851,00

0,00

3 868,00

3 414,00

Mladějov

4 563,00

2 909,00

4 486,00

Osek

1 977,00

2 391,00

1 393,00

Řitonice

1 190,00

1 523,00

1 307,00

Samšina

8 996,00

8 081,00

7 280,00

Skyšice

5 434,00

6 642,00

6 012,00

Sobotka

37 463,50

29 660,50

33 015,00

0,00

5 285,00

4 691,00

75 228,50

96 484,50

96 354,00

Březno

Markvartice

Židněves
Celkem

Naše organizace věří v lidskou solidaritu, která se sice
někdy s obtížemi hledá, ale o to větší radost přináší, je-li
nalezena. A my ji letos nalezli už pojedenácté. Proto patří

velké díky všem, kteří nejsou lhostejní k osudu druhých.
DĚKUJEME!
NAJMANOVÁ, BRUCHOVÁ

100. VÝRO ČÍ ÚMRTÍ JULIA PAŽOU TA
Pažoutové jsou na Sobotecku a Dolnobousovsku
velmi rozšířeným prastarým rodem. Však o něm vyšla
celá menší knížka (Miloslav Pažout: Vývoj českého rodu
občanského, Brno 1933). Jedna jeho větev žila v Horním
Bousově. Zde na chalupě čp. 24 hospodařili na přelomu 18. a 19. století Jan a Johana Pažoutovi. Měli chytrého syna Václava (1807-1888), který studoval pražskou
techniku, přednášel mu dokonce i rytíř František Josef
Gerstner (1756-1832), který zemřel u své dcery Gabriely
Pabstmannové na zámečku v Mladějově.
Václav si kromě geometrie a dalších technických znalostí oblíbil hlavně botaniku. O jeho životě a díle zatím
mnoho nevíme. Je pouze známo, že se věnoval zakládání zahrad, praxi vykonával i v císařském vídeňském
Schönbrunnu a působil na několika místech v Uhrách
(dnešním Slovensku a Maďarsku). Zde se také oženil
s Alžbětou Becziovou a narodilo se jim šest dětí, z nichž
vynikli dva synové: Julius August, narozený 13. května
1837 ve Svatém Petru u Komárna, a Adolf, narozený 9.
srpna 1841 v Drassburgu. V roce 1847 se Václav Pažout
vrátil do Čech a převzal rodovou chalupu v Horním
Bousově. Zde potom žila jeho dcera Barbora, provdaná
Svobodová.
Oba synové studovali. Mladší Adolf se stal knězem,
působil mj. jako farář ve Velimi a zemřel jako děkan
v Sadské 25. srpna 1906. Byl i literárně činný, přispíval
např. do časopisu Pastýř.
Nás však nyní více zajímá jeho starší bratr Julius.
Ten po studiích na gymnáziích v Mladé Boleslavi, Jičíně
a Hradci Králové navštěvoval do roku 1861 právnickou
fakultu pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity, ale stu-
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dia nedokončil z finančních důvodů. Snažil se uplatnit
jako novinář. Zde se projevoval vliv jeho přítele a krajana
Václava Antonína Crhy (1836-1905), rodáka z Kopidlna, s nímž v Hradci Králové i v Praze nějaký čas bydlel.
Pažout působil např. v redakci Pražských novin. Ovšem
své životní poslání nalezl až ve vznikajícím Zemském
archivu, kam byl přijat v roce 1865 na místo druhého adjunkta. Prvním adjunktem byl František Dvorský
(1839-1907) ze Sobotky, který na tomto místě vystřídal
Josefa Emlera (1836-1899), rodáka z Libáně. Ředitelem Zemského archivu byl od jeho vzniku v roce 1862
prof. Antonín Gindely (1829-1892).
Zemský archiv dostal v osobě Pažoutově skromného
vynikajícího pracovníka. Uměl číst staré, i cizojazyčné
rukopisy, uměl několik cizích řečí, znal historii, měl navíc
rovněž právnické vzdělání. A tak vyhledával, sbíral a opisoval prameny k českým dějinám nejen v domácích městských, šlechtických a církevních archivech, ale byl často
vysílán do zahraničí – Rakousko, Německo, Maďarsko,
Belgie, Francie atd. Podílel se na velkých edicích Zemského archivu, zvláště od roku 1884 na vydávání Sněmů
českých, pomáhal nezištně Gindelymu i Dvorskému
při práci na jejich knihách. V roce 1900 byl jmenován
zemským archivářem a v roce 1905 titulárním ředitelem
Zemského archivu. Po čtyřiceti pěti letech poctivé práce
odešel v prosinci 1909 do výslužby. Penze si však dlouho neužíval, zemřel právě před sto lety, 16. ledna 1911
v Praze na Smíchově.
Za připomínku stojí i literární dílo Pažoutovo. Největší jeho samostatnou prací byla edice Jednání a dopisy
konsistoře pod obojí způsobou přijímajících a jiné listiny

téže strany se týkající z let 1562–1570, která vyšla roku
1906. Navázal v ní na starší edici Klementa Borového
(1838-1897). Soustředil a zpřístupnil v ní velmi cenné prameny k náboženským dějinám Čech z 16. století.
Českým dějinám 15.–17. století se věnovala také většina
jeho odborných i populárních článků a studií. Uveďme
alespoň několik titulů: Bouře selské v severních Čechách
v letech 1625–1631 (Světozor 1867), König Georg von
Böhmen und die Concilfrage im Jahre 1467 (Archiv für
Kunde österr. Geschichtsquellen 1869), K dějinám oltáře
sv. Lukáše v týnském chrámu pražském (Památky archeologické a místopisné 1873), Oesterreich im Reformationszeitalter 1526–1617 (in: T. Tupetz: Oesterreichische
Geschichte für das Volk 1879), Šest milostných listů
z roku 1679 (Český lid 1900), K dějinám statků dříve
purkrabských, nyní zemských (Zprávy Českého zemského archivu 1906) a další příspěvky v Časopise Českého
muzea aj. Na konci života začal psát Vzpomínky na léta

ve službě královského českého zemského archivu strávená 1865–1909, ale smrt mu je nedovolila dokončit. Jsou
uloženy v jeho osobním archivním fondu v pražském
Národním archivu, část byla otištěna v Národních listech
12. března 1911. Obsáhlý Pažoutův nekrolog publikoval jeho mladý kolega ze Zemského archivu Josef Borovička (1885-1971), pocházející rodově ze Spařenec, ve
Zprávách Zemského archivu Království českého 1918 (s.
30-38).
V tomto krátkém jubilejním článku mohla být uvedena jen základní fakta o životě a díle skromného českého historika a archiváře Julia Augusta Pažouta. Na řádné
zhodnocení jeho osobnost dosud čeká. Zvláště důkladná rodopisná studie může přinést zajímavé poznatky
o celém rodu.
Julius August Pažout si zaslouží, aby na něho náš kraj
nezapomínal.
Karol BÍLEK

INFORMACE O CHYSTANÉM SVÁTKU STROMŮ
V pátek 11. března 2011 budeme mít příležitost
nahlédnout do života stromů. V prostorách zrekonstruované dolnobousovské fary se od 18 hodin s posluchači podělí o své zážitky vzácní hosté – Marie Hrušková
a Bedřich Ludvík. Protože jsem byl zprostředkovatelem
setkání, je tak trochu i mojí povinností téma besedy přiblížit. A nejen to! Protože se s panem režisérem znám,
přidám i to, kdo nás tehdy seznámil.
„Paměť stromů“ je název jejich společné knihy
a využit je i pro naše předjarní posezení. Stejně se jmenoval i televizní cyklus, kterým diváky provázel Luděk
Munzar. S Bedřichem Ludvíkem se herec podílel i na
seriálu o rozhlednách a o pramenech řek. Známé jsou
i další počiny jako cyklus o využití dřeva, v poslední
době též seriál o pražských věžích, kde téma doprovodil
Viktor Preiss. Profesorka Marie Hrušková je uznávaným
znalcem v oboru a než se o ní košatě rozepisovat, odkáži
zájemce třeba na knihu Kult stromů v zemích Koruny
české, kde pro úvod oslovila botanika Václava Větvičku.
Bedřich Ludvík je současně písničkářem, a tak téma
bude mít i hudební doprovod. A doufám, že zazní tak
nějak navíc i seriálová píseň Zpět k pramenům! Ta jež zněla z boleslavského rádia v čase našeho putování
k pramenům Klenice. A právě Klenice nás tehdy seznámila, protože pramen nakonec nenavštívila jen výprava, zorganizovaná pro rádio, ale později i kamera České televize. Veselých historek z natáčení by byla řada,
pošetřím je však na jiné setkání. Zmíním věc jinou

- smutnou a pokud nemáte zkušenost z prostředí natáčení, budete třeba udiveni. Pro pořad Toulavá Kamera
se totiž připravují materiály v rozpětí tří až čtyř minut.
Málokdo ale tuší, kolik je za tím vynaloženého úsilí,
kolik cestování. V čase, kdy už jsem ve svém počítači
připomínkoval zaslanou pracovní verzi, neustálým přehráváním jsem si ji zamiloval. Trvala bezmála pět minut,
podkreslena byla nádhernou hudbou režiséra Ludvíka.
Nedaleko soutoku, na předměstí Boleslavi, uvízl v záběru vlajících trav ve vodě dokonce i rozměrný „sprostý
kosočtverec“, vysprejovaný na pilíři mostu. Nevěřil jsem,
že něco takového paní Iveta Toušlová v redakci „pustí“.
Jak se ukázalo později na obrazovce – nepustila a pro
časovou tíseň bohužel vypadly i záběry jiné. Měl jsem
strach o Dolní Bousov, ony tři zastávky vypadaly doma
na monitoru úchvatně. Nakonec se do finále dostaly, jen
hudba, provázející sluncem nasvícenou a od severozápadu zvlněnou hladinu Červenského rybníku v úrovni
splavu, byla jiná. Nedošlo ani na libošovický železniční most při prameni, pod jehož kamenným obloukem
snad až kýčovitě tehdy dohasínalo slunce. Zůstal jsem
v samém závěru snímku sám, odcházející kolejištěm
kamsi k Bousovu.
Mám radost, že někteří Bousováci byli dojati pohledem na kousek domova na obrazovce; na druhou stranu
mi je líto materiálu, který na rozdíl ode mne, nemohli
vidět. Mám ten poklad v archivu dodnes řádně uložen.
Pavel KVEREK

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ BOUSOV V ROCE 2010
SDH zhodnotil svoji činnost za uplynulý rok 2010 na
valné hromadě, která proběhla dne 15. ledna 2011 v sále
Staročeské restaurace. Pozvání na valnou hromadu přijal
starosta města Miroslav Boček, Hasičský záchranný sbor
Mladá Boleslav zastupoval mjr. Ing. Jan Lejsek, dále byli
přítomni zástupci SDH Horní Bousov a zástupce Auto-

klubu Proclima SVAMP Dolní Bousov. SDH má celkem
83 členů, z toho 22 žen.
Ze zprávy o činnosti sboru a jednotky požární ochrany, tvořené členy sboru, jasně vyplynulo, že hasiči se
během roku rozhodně nenudili. O tom hovoří 11 zásahů jednotky při požárech, technické pomoci a zejména
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při povodních na Liberecku s srpnu 2010. Za tento zásah
náš sbor obdržel Krajské vyznamenání Řád sv. Floriána,
který starosta sboru převzal na shromáždění představitelů SDH okresu Mladá Boleslav dne 1. listopadu 2010
v Mladé Boleslavi. Činnost jednotky při likvidaci požárů a následků povodně vysoko hodnotil zástupce HZS
mjr. Ing. Lejsek. Z úst profesionála pochvala určitě potěšila. Starosta města Boček ve svém vystoupení poděkoval
hasičům za obětavou práci pro město a občany.
Stručný seznam akcí SDH konaných v průběhu roku
2010: 8. ledna oprava hlav válců motoru vozidla CAS
25. 16. ledna valná hromada, během ní výjezd k likvidaci požáru rodinného domu čp. 220 ul. Příhonská
(CAS 25). 23. ledna školení jednotky požární ochrany se
zaměřením na ovládání nově instalovaných garážových
vrat s elektrickým pohonem a dalších zařízení. 24. ledna likvidace požáru rodinného domu v ul. Rachvalská
(CAS 25). 30. ledna zvaní na hasičský ples. 6. února
hasičský ples - hodnocen jako velice zdařilý s dobrou
návštěvou, členky sboru připravily tradiční hodnotnou
tombolu. 20. února školení jednotky požární ochrany
– provedl velitel JSDHO Pavel Nechanský. Zaměření
– práce s motorovou pilou. 28. února účast zástupců sboru na valné hromadě 10. okrsku v Rohatsku. 3. března
asistence tříčlenného družstva při masopustním průvodu v Dolním Bousově. 13. března účast starosty sboru
na VH Okresního sdružení hasičů v Nové Vsi u Bakova
– mimo jiné proběhly volby do výkonného výboru OSH.
1. dubna odvezeno vozidlo CAS 25 na opravu čerpadla do firmy KOMET Pečky. 7. dubna vozidlo převzato
z opravy. 17. dubna likvidace požáru stodoly v Rohatsku
(CAS 25). V týdnu od 19. do 23. dubna prováděno odkalování vodovodního řadu městského vodovodu. 24. dubna sběr železného šrotu. 24. a 25. dubna příprava vozidel
na STK. 28. dubna proběhla technická kontrola vozidel
2x CAS 25 a AVIA 30 na STK v Kosmonosích – všechna
vozidla prošla TK pouze s drobnými závadami. 30. dubna asistence požární jednotky při pálení čarodějnic.
9. května se zástupci sboru zúčastnili schůze 10. okrsku
zaměřené na přípravu okrskové soutěže. 14. a 15. května se velitel jednotky, velitelé družstev a strojníci JPO III
zúčastnili odborné přípravy v Borovici, pořádané HZS
Mladá Boleslav. 22. května proběhla okrsková soutěž

pořádaná SDH Horní Bousov, z důvodu nepříznivého
počasí přesunuta ze Střehomi do Dobšína. Zúčastnila se
dvě družstva mužů, umístění na 6. a 13. místě. 11. června
výpomoc ČD při plnění vody do historické parní lokomotivy na nádraží v Dolním Bousově. 18. června exkurze dětí z MŠ v zrekonstruované hasičské zbrojnici –
zajišťovali J. Kameník a R. Černohorský. 26. června účast
družstva mužů na poháru v hasičském sportu v Byšicích.
30. 6. - 2. 7. zalévání výsadby v parcích na dolnobousovském náměstí. 10. -11. července - asistence při pořádání
MR v autokrosu na Rachvalách. 16. července - likvidace
požáru trávy na Zahrádkách a likvidace požáru stodoly
v Sukoradech – 2x CAS 25. 26. července odvezeno druhé
vozidlo CAS 25 do firmy KOMET Pečky na opravu čerpadla a úpravu rozvodů výtlačného potrubí – instalovány kulové ventily. 2. srpna bylo vozidlo převzato z opravy. 1. srpna účast členů jednotky při pomoci na likvidaci
následků záplav na Liberecku v Raspenavě. Použita AVIA
30, CAS 25, plovoucí čerpadlo Vydra, motorová pila
a kalové čerpadlo, byla zapůjčena elektrocentrála od firmy SVOBODA. 14. srpna pomoc při povodni v Dolním
Bousově (AVIA 30, kalové čerpadlo). 15. srpna proběhlo
čištění výstroje a výzbroje. 1. září - likvidace požáru RD
Pod Rybníkem – CAS 25 + HZS Mladá Boleslav a JPO
Kněžmost. 18. – 19. září čištění vodojemů ve spolupráci
s družstvem JPO Horní Bousov. 20. – 24. září - odkalování vodovodního řadu. 27. září - požár RD v Domousnicích – CAS 25. 9. září - technický zásah, čerpání zatopeného sklepa RD v ulici Na Hrázi. 2. října sběr železného
šrotu. 18. října - kontrola a oprava ručních hasicích přístrojů. Provedla firma Šulc Bělá pod Bezdězem. 1. listopadu se starosta a jednatel sboru zúčastnili shromáždění
představitelů sborů okresu Mladá Boleslav. SDH Dolní
Bousov byla udělena medaile Sv. Floriána za pomoc při
povodních na Liberecku. 21. listopadu se uskutečnilo školení JSDHO, provedl velitel sboru P.Nechanský,
zdravotní přípravu přednášela MUDr. Chramostová.
4. prosince pomoc členů jednotky při zajištění akce
Mikuláš 2010. 12. prosince technický zásah v Horním Bousově – prasklé vodovodní potrubí a zaplavený sklep bytového domu. 26. prosince likvidace požáru
RD V Chobotě – CAS 25.
Pavel KULA, starosta SDH

OBECNÁ ŠKOL A VLČÍ POLE STOJÍ PŘESNĚ STO LET
Dokončení z minulého čísla
První pamětní školní kronika je od roku 1909 do
roku 1940, druhá od 1940 do 1948. Do kronik jsem
měla možnost nahlédnout a dozvěděla jsem se např. tyto
informace:
dne 10. 3. 1910 byl položen základní kámen budovy Obecné školy. Po službách Božích sloužených
p. Františkem Kolátorem, farářem z Dolního Bousova, v chrámu zdejším Vlčopolském šly dítky v průvodu a za nimi dospělí na staveniště, kdež k lidu
promluvil uvedený duchovní. Nastalo svěcení základního kamene, který byl položen pod jihovýchodní
roh školní budovy. Přitom zapěly dítky píseň „Zachovej nám hospodine“ a hymnu „Kde domov můj“. Poté
přednesla žákyně Antonie Baláková, dcera panského
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zahradníka, Panýrkovu báseň Škola a žák Josef Langr,
syn obecního sluhy, Sládkovu báseň „Důvěra v Boha“,
čímž slavnost skončila.
pamětní knihu ze začátku zapisoval školní inspektor
pan Alois Černý.
ve školním roce 1910/11 byl uspořádán výlet pro dítka na povozech do Prachovských skal a to 14. 7. 1911.
Vyjelo se v šest hodin ráno a jelo se až k pomníku
padlých v roce 1866 u Horního Lochova.
v tomtéž roce byla Obecná škola obdarována různými
dárci. Např.Národní podnik obchodní a průmyslový
v Praze daroval pera a tužky, firma Diblíček a Haner
Praha 66 sešitů a architekt Košťák Antonín z Prahy
psací a kreslící potřeby.
školní rok 1911/12 navštěvovalo 46 dětí (19 chlapců
+ 27 dívek)

školní rok 1912/13 navštěvovalo 43 dětí (18 chlapců
+ 25 dívek)
školní rok 1917/18 navštěvovalo 49 dětí (24 chlapců
+ 25 dívek)
školní rok 1918/19 navštěvovalo 50 dětí (23 chlapců
+ 27 dívek)
30. 4. 1919 byly před budovou obecní školy vysazeny
dvě lípy svobody. Při pohledu ze třídy první vpravo
byla zasazena lípa chlapců, tzv. Masarykova a vlevo
lípa děvčat, tzv. lípa svobody.
v pamětních knihách je vedena i procentuální roční docházka dítek, tak např. školní rok 1926/27 bylo
97,65% půl dnů nezameškáno vůbec a pouhých 2,35%
zameškaných půl dnů.
v roce 1927/28 je ve škole pouze 23 žáků, z toho
9 chlapců a 14 dívek
v letech 1932/33 noví žáci Vlasta Švorcová, Věra Vacková a Josef Stehlíček
v letech 1933/34 noví žáci František Tvaroh, Vaňousová Růžena a zároveň se dočteme, že velmi dobrý
prospěch měli Tvaroh František, Doškářová Jaroslava
a Šolcová Zdenka.
v letech 1937 jsou zde s dobrým prospěchem zapsáni
Květa Zumrová, Marie Tvarohová, Jan Hosa, Miloslav
Stehlíček a František Tvaroh.
rok 1938/39 výborně studovali Hosa Karel, Langr
Bena, Langr František, Miloslav Doškář, Bohuslava
Švorcová, Anna Šimůnková, Stanislava Najmanová
a Jaroslava Doškářová.
v kronice je též fotka školní dítek ze školního roku
1938/39
ve školním roce 1939/40 byla uspořádána peněžní
sbírka, kde bylo vybráno 1.223 korun. Z těchto prostředků byly nakoupeny dárky nejchudším dětem
a předány 22. 12. 1939. Většinou se jednalo o ošacení,
boty atd.
první pamětní školní kronika končí 30. 6. 1940 a píše
ji řídící učitel Jaroslav Dufek
druhá pamětní školní kronika se týká let 1940-1948
školní rok 1940/41: školu navštěvuje 30 dětí, z toho
16 chlapců a 14 dívek
v druhé školní kronice je i fotka z hodiny tělesné
výchovy ze dne 24. 6. 1941, která probíhala u Olšáku
školní rok 1947/48 navštěvuje školu již jen 17 žáků,
z nichž je 5 dětí národnosti maďarské
26. 10. 1947 proběhla oprava záchodků, kterou provedl pan Bohuslav Švorc a Jan Hosa za pomoci asi tří
nejstarších žáků školy
28. 6. 1948 je zakončení školního roku a tím se uzavírá i celá 39 let trvající historie školní výuky v naší obci

a 38 let trvající historie využití budovy obecné školy
ve Vlčím Poli jako školní budovy. Poslední zápisy do
pamětní školní knihy zapsal pan řídící učitel Jaroslav
Nypl, který odchází učit do Domousnic.
kronika končí smutnou událostí, když 3. 9. 1948
zemřel Dr. Eduard Beneš. Zapsáno toto jest dne
9. 9. 1948 v tomto znění: “Se slzami v očích jsme Vám
slíbili pane prezidente Beneši, že i Vám věrni zůstaneme“. Vlastní rukou zapsal smutný učitel Jaroslav
Nypl ve Vlčím Poli dne 9. 9. 1948, který se tímto loučí
i s touto školou!
U příležitosti 100. výročí založení Obecné školy ve
Vlčím Poli jsme uspořádali 2. 10. 2010 přátelské posezení
občanů a pamětníků. Potěšil nás zájem místních i chalupářů. Nejzajímavější bylo vyprávění těch, kteří ještě měli
možnost naši školu navštěvovat. Rádi jme si vyslechli i povídání z historie Vlčího Pole od našeho kronikáře pana Jaromíra Páva. Každý kdo přišel, měl možnost
nahlédnout do kroniky obce Vlčí Pole, která je vedená
od roku 1995 do současnosti a zároveň i do fotografické kroniky Vlčího Pole, kterou vede pan Páv z vlastní
iniciativy.
I život na malých obcích, jako je Vlčí Pole, se snažíme
zpestřit různými aktivitami. Tradicí se již stala únorová
obecní zabíjačka vepříka, březnový letos již VI. Hasičský candrbál, vítání jara, velikonoční zdobení vajíček
a věnečků, pálení májových ohňů, pouťová zábava, zahájení prázdnin spojené s netradiční soutěží v požárním
sportu „Vlčopolská kapka 2010 – IV. ročník“, dětský den
s projížďkou na koních, rozloučení s prázdninami, posvícenská zábava, Mikulášská nadílka pro nejmladší část
našeho obyvatelstva, vánoční zdobení věnečků a zdobení perníčků, již pravidelná setkání občanů na Štědrý den
dopoledne a celý rok zakončíme Silvestrem v místní škole. Letos se poprvé také uskutečnilo „Vlčopolské kachnobraní“, což byla společná večeře pro občany a samozřejmě se podávala kachnička s dvěmi druhy zelí a třemi
druhy knedlíků.
Jsem skutečně ráda, že ve Vlčím Poli jsou stále lidé,
kteří mají chuť udělat něco pro druhé a hlavně zde
díky těmto akcím drží lidé více pohromadě. Nemalou zásluhu na tom má i stále dobře fungující Sbor
dobrovolných hasičů, jehož členové se aktivně zapojují do všech akcí. Budeme jen doufat, že těchto společných akcí pro naše občany bude stále více a z těch
současných se stane pro obec neodmyslitelná tradice. (Informace jsou z Okresního státního archivu
Mladá Boleslav).
Vladimíra BOUČKOVÁ

DOČKÁ SE KOSTEL SV. KATEŘINY DOKONČENÍ OPRAV?
Kostel sv. Kateřiny je dominantou Dolního Bousova, viditelnou z širokého okolí. Již několik let je obejmutý lešením. Bude jeho oprava někdy dokončena? To
záleží i na Vás, na vašich příspěvcích určených na opravu kostela. Podívejme se do jeho historie, jak ji v roce
2009 zpracovala firma Murus na základě objednávky od
města. Archivní rešerše zpracovala Markéta Česáková.
Miloslav JEČNÝ

Původní gotický kostel
Nejstarší zmínky o kostele v Dolním Bousově pocházejí ze 14. století. Od poloviny 15. století byl Dolní Bousov připojen k panství Kost a stal se centrem jednoho
z farních obvodů kosteckého panství. O kostele, který byl
zasvěcen sv. Kateřině, je zachováno jen několik přímých
zpráv. Za pánů z Bibrštejna, kteří byli horlivými příznivci
utrakvismu, byl kostel dlouhou dobu osazen pod obo1 / 2 0 1 1 B O U SO VÁ K
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jím. Je možné, že v této době bylo poničeno středověké
liturgické vybavení. V roce 1639 byl kostel vydrancován a pobořen císařskými vojsky. Opraven byl zřejmě až
hrabětem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic
v roce 1664. Mezitím však byl na hřbitově postaven malý
provizorní dřevěný kostelík, který byl spravován děkanem ze Sobotky až do roku 1753.
Z roku 1710 je zachován inventář gotického kostela,
který vedle liturgických předmětů uvádí i tři zvony na
zvonici a další zvon nad kostelem. Zdá se tedy, že gotický
kostel měl jednu věž či samostatně stojící zvonici a snad
i sanktusník. Dále jsou uvedeny dva portatily, které pravděpodobně značí, že kostel neměl varhany a tedy snad
ani kruchtu. Roku 1753 byla farnost v Dolním Bousově
po delší době znovu obsazena a vyzdvižena na farní. Při
vizitaci v roce 1755 spatřil vikář „farní kostel sv. Kateřiny
velmi starý“. Patrně špatný technický stav kostela podnítil Václava Kazimíra Netolického, svobodného pána
z Eisenbergu ke stavbě kostela nového.
Počátek stavby dnešního kostela
Ke stavbě nového kostela se přikročilo roku 1754.
O této události informuje vizitační zpráva libáňského
vikáře Jana de Vogla, který shledal, že „Při vizitaci kostela dne 12. října bylo shledáno, že se kopají základy pro
nový kostel, ...“. Literatura i druhotné prameny uvádějí,
že při realizaci došlo ke změnám oproti původním plánům. Tyto domněnky bohužel nelze podložit přímým
pramenem, neboť se plány zmiňované ve vizitační zprávě, které byly zaslány arcibiskupské konzistoři v březnu
roku 1754 ke schválení, nedochovaly. Výstavba kostela
byla přerušena smrtí patrona v roce 1760. Pozdější prameny uvádějí, že stavební práce byly přerušeny na šest
let a že kostelu v této době chyběla fasáda a nebyla dostavěna vrchní část věže. Dokončený kostel byl svěcen roku
1766.
Vybavení kostela
Do roku 1769 držel kostecké panství Jan Adam Netolický, po jehož smrti se správcem za svého nezletilého
syna stal František Vratislav z Mitrovic, manžel Marie,
dcery Václava Kazimíra Netolického z Eisenbergu. Kostel za jeho správy získal vnitřní vybavení včetně hlavního
oltáře, na jehož menze je alianční znak rodů Netolických
(z rodového erbu Netolických z Eisenbergu jsou zde
pouze tři skály a korunovaná orlice, korunovaný dvouocasý lev chybí) a Vratislavů z Mitrovic. Boční oltáře
sv. Anny, sv. Barbory a zřejmě i sv. Jana Nepomuckého
nechal ve stejné době na vlastní náklady zhotovit dolnobousovský farář Václav Streer. Autor sochařské výzdoby
není archivně doložen, ale je za něj na základě stylistické
analýzy považován Martin Ignác Jelínek. Tento sochař
byl členem sochařské rodiny Jelínků z Kosmonos, jejímž nejvýznamnějším představitelem byl jeho strýc Josef
Jelínek. Jelínkovská dílna tvořila na Mladoboleslavsku
a jejími hlavními díly je sochařská výzdoba piaristického kostela v Kosmonosích, oltáře v Činěvsi, Bukovně
a Semčicích. Josef Jelínek často se svým synovcem spolupracoval a později se Martin Ignác stal hlavním realizátorem sochařských souborů. Tak je tomu v případě
kompletní výzdoby kostela Nejsvětější Trojice v Loukově a v kostele sv. Františka Serafínského v Kováni. Na
základě srovnání jednotlivých částí sochařské výzdoby
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byl určen podíl Martina Ignáce a Josefa Jelínka. Martinovi byly připsány sochy hlavního oltáře, které nesou
klidnější rukopis a u figur převládá objemové působení.
Hlavní oltář v Dolním Bousově kombinuje architektonicky ztvárněnou přepážku se dvěma průchody a představenou menzou s osamostatněným nástěnným retáblem. Patrně nejbližší paralelou tohoto řešení je hlavní
oltář kostela sv. Jakuba Většího v Jičíně z jelínkovské
dílny. Samotná přepážka s dvojicí průchodů je pro jelínkovskou dílnu obecně velmi oblíbená, tak jako umístění
dvojice soch nad průchody. V Dolním Bousově se jedná
o sv. Františka z Pauly a sv. Barboru. Retábl má mohutné
uši bočních kartuší a výraznou mřížku. Tento typ retáblu najdeme u Martina Ignáce Jelínka poměrně často,
obdobně je například koncipován hlavní oltář kostela sv.
Barbory v Debři. Pro české prostředí je naopak poměrně
neobvyklé řešení se sochařským ztvárněním apoteózy sv.
Kateřiny. Archivní rešerše uvádí bez odkazu na pramen,
že byl na oltář zprvu umístěn obraz Zasnoubení sv. Kateřiny, pocházející patrně z původního kostela. Snad se
jedná o obraz visící dnes v předsíni kostela, který svým
charakterem odpovídá 17. století. Snad zde byl tento
obraz umístěn provizorně do té doby, než byla na retábl
instalována socha sv. Kateřiny.
Boční protějškové oltáře sv. Barbory a sv. Anny jsou
typickými ukázkami rokokových oltářů uvolněných tvarů. Oltář sv. Anny ve druhé polovině 20. století shořel
a zůstala z něj zachována pouze socha sv. Jana Nepomuckého, dnes volně umístěná v sakristii kostela. Ta se
spolu s figurami sv. Petra a sv. Pavla vyznačuje pohybově vystupňovaným povrchovým reliéfem typickým pro
Josefa Jelínka. Na menzách byly umístěny sochy bolestného Krista a Panny Marie s plamenným srdcem na hrudi z 19. století. Z dobových fotografií je patrné, že oba
oltáře měly pod oltářními obrazy zabudovaný zasklený
rám s plastikou planoucího srdce s trnovou korunou.
Zda pocházely z 19. století i plastiky planoucích (bolestných srdcí), není jasné. Mezi realizacemi jelínkovské dílny je hned několik instalací tohoto kultu, tak například
při hlavním oltáři v lánském kostele Jména Ježíš, či na
bočních oltářích v jičínském kostele sv. Jakuba Většího.
Kult Nejsvětějšího srdce Ježíšova má dlouhou tradici, ale
k obecnému rozšíření došlo v 17. století. Kult byl oficiálně schválen ve druhé polovině 18. století a od roku 1856
je svátek Nejsvětějšího srdce Páně oficiálním svátkem
kalendáře Římské církve. Předpokládáme, že dolnobousovské oltáře byly od počátku koncipovány pro umístění
plastického planoucího srdce a že tak sledovaly vlnu šířícího se kultu po oficiálním uznání církví roku 1765.
Oltáře sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince jsou
sestaveny ze starších částí. Oba oltáře mají stejnou zděnou menzu, na kterou byly osazeny starší retábly. Sloupová edikula svatojanského oltáře pochází ze 17. století,
akantový retábl svatovavřineckého oltáře je možno datovat do doby kolem roku 1720. Oltář sv. Jana Nepomuckého byl opatřen rokokovým baldachýnovým závěsem
a v 19. století byl dodatečně upravován. Farář Najman,
jenž byl do farnosti dosazen po Streerově smrti v roce
1776, obstaral pro kostel kazatelnu a křtitelnici. Kazatelna nese pozdně barokní rysy a je zdobena sochou sv. Jana
Křtitele na stříšce a holubicí Ducha svatého na spodní straně. Původní reliéfní výzdoba byla někdy po roce
1996 zcizena. Jednalo se o drobné reliéfy evangelistů na

poprsnici, které byly literaturou připsány Janu Hájkovi,
sochaři z okruhu jelínkovské dílny. Soubor oltářů s kazatelnou je cenným příkladem rokokového liturgického
vybavení, do kterého byly s pietní úctou zakomponovány
starší prvky, dokládající starobylost sakrálního objektu.
Důraz na tradici je doprovázen silně akcentovanou snahou o monumentálnost, která se projevuje ve velkolepém
pojetí architektury.
Stavební změny během stavby
Kostel je koncipován jako centrála s připojenými prostory předsíně a chóru. Podstatu půdorysné kompozice
tvoří podélný ovál, který je zaklenutý mohutnou kupolí.
Do města je kostel obrácen jednověžovou fasádou. Až na
několik drobných změn lze provedenou stavbu považovat za výsledek jednotného, pozdně barokního návrhu
bez výrazných změn.
Odklon od původního plánu zřejmě dokládá nedokončené točité schodiště v severozápadním rohu kostela, které vede z přízemí na hudební kruchtu. Kamenné
stupně pokračují ještě jeden plný záhyb, průchod na něj
je však zazděn (viz E.3_06). V podkroví není pro schodiště patrná stavební připravenost. Předpokládáme, že
od jeho dokončení bylo upuštěno ještě během stavby,
možná poté, co se objevily první statické poruchy v době
pauzy v letech 1760 až 1766. Provedená kamenná podesta i nástupní stupně na kruchtě však dokazují, že se již
během stavby počítalo s podlahou v této úrovni. Zda zde
od počátku byla plánována hudební kruchta či oratoře
není známo (viz dále).
Hlavice pilastrů v prostoru kruchty jsou provedeny
pouze v hrubých tvarech, připravené pro štukové dokončení. Na dokončení výzdoby zřejmě nezbylo dostatek
financí, nebo se tyto hlavice neměly uplatňovat.
Vestavba kruchty na konci 18. století
Parapet kruchty má formu klasicistního triumfálního oblouku. Architektonické členění je zcela odlišné od
pozdně barokního ornamentu v celém interiéru. Předpokládáme, že k výstavbě kruchty došlo v návaznosti
na zakoupení varhan z rušeného kostela sv. Václava na
Zderaze v roce 1786. Srovnáním architektury kruch-

ty s portálem domu čp. I-III na Malé Straně v Praze od
Antona Haffeneckera z doby po roce 1787 lze i předloženou dataci pokládat z uměleckohistorického hlediska za přijatelnou. Není jasné, v jaké podobě byla řešena vstupní předsíň před výstavbou stávající kruchty.
Kamenné točité schodiště v rohu předsíně s výstupem
v této úrovni počítalo (viz výše). Lze si představit, že
empora zde byla plánována od počátku a že její výstavba
byla odložena kvůli nedostatku financí. Tomuto předpokladu odpovídá i nedokončené štukové profilace hlavic
pilastrů v prostoru kruchty.
Dostavba věže v 19. století
Kronika obce z konce 19. století uvádí, že „podle
původního plánu měl kostel míti dvě věže, ale přestalo
se na jedné věži, která stejně ještě kolik let čekala na své
ukončení.“ Západní věž byla dle této kroniky dokončena v roce 1832. Z uvedené informace z obecní kroniky
vyplývá, že bylo s druhou věží počítáno i v počátcích realizace. To se však zdá být zcela nevěrohodné. Situování
západní věže v ose průčelí neumožňuje realizaci dvouvěžového průčelí a umístění druhé věže mimo západní
průčelí si lze jen stěží představit. Datace zvonové stolice
do roku 1765 dokládá stavební dokončení věže v první
fázi výstavby kostela. Věž musela být alespoň provizorně
zastřešena. Dokončení věže v roce 1832 se patrně vztahuje ke konečnému zastřešení nízkou helmicí.
Jistý odklon od původního plánu či spíše doklad přerušení stavby lze spatřovat v prostorách druhého patra
východní části. V obou postranních místnostech jsou
v podélných stěnách patrné kapsy po trámech. Jsou
umístěny ve výšce pod vrcholnicí klenby. Pokud zde
někdy trámy skutečně probíhaly, byly sem klenby umístěny až druhotně po odstranění trámů. Pravděpodobnější je, že došlo ke změně plánu ještě během stavby. Pozoruhodný je i rozdílný charakter obou kleneb. Obě jsou
valené s výsečemi, ale klenba nad místností 16 je klenutá
klasicky paralelně s vrcholnicí, zatímco klenba nad místností druhou je zesílená v dolních třetinách a příčnými
pasy. Tento způsob zdění je úspornější a konstrukce je
zároveň lehčí.
Dokončení příště

dolnobousovský

sport

ÚSPĚCH NA GOLEMOVĚ RUCE DĚL Á Z ŽIVNÉHO
FAVORITA M ČR
Šestý na levou ruku, druhý po tvrdém boji na pravou ruku. Výsledky na 14. ročníku Golemovy ruky,
soutěže v armsportu, dávají Františku Živnému velké naděje na úspěch na Mistrovství České republiky v armsportu, které se bude konat 30. dubna

v Podivíně. Cíl dolnobousovského siláka je jasný –
zisk čtrnáctého titulu mistra republiky.
V Brně se na mezinárodním závodě, nejlépe obsazené
české soutěži v armsportu, prezentovalo 127 startujících
z devíti zemí. A Živný se mezi nimi rozhodně neztratil.
1 / 2 0 1 1 B O U S O VÁ K
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Na levačku závodil po zdravotních problémech opět po
roce a dokázal porazit i Dobroviče ze Slovenska, mistra
světa a Evropy. Chybějící trénink se ale nakonec projevil,
takže skončil šestý. Na pravou ruku sahal Živný po vítězství. Chybělo mu k němu doslova několik centimetrů
– dotáhnout ruku soupeře ve finále o kousek níž. Nestalo
se, vítězem se stal juniorský mistr Evropy, Slovák Juraj
Michalička.
 První otázka na Františka Živného byla, zda byl
s výsledkem na Golemově ruce spokojen.
„Byl jsem naprosto spokojen. Na levačku jsem rok
nezávodil a dokázal jsem porazit Rada Dobroviče ze Slovenska, který je mistrem světa a Evropy. A na pravačku
mě ve finále porazil úřadující mistr Evropy.“
 Start na levou ruku znamená zažehnání zdravotních problémů?
„Pomohl pobyt v lázních a pak trénink pod vedením Martina Szabó. Trénovali jsme lehčí činky a větší
počet opakování. Zaměřili jsme se spíše na aerobiční trénink. Větší váhy jsme dali pokouřit pravačce a levačku
jsme nechali odpočinout. To jí prospělo a vydržela celou
soutěž.“
 Golemova ruka byla současně 4. kolo extraligy. Jak
sis vedl předtím?
„Startoval jsem v Praze a na Mladějovi, v Hluku
jsem chyběl, protože jsem byl v lázních. Výsledky z extraligy určují nominaci na Mistrovství České republiky.
Já jsem skončil na levačku osmý, přestože jsem startoval
jen v Brně. A na pravačku jsem postoupil z prvního místa
i přes neúčast v Hluku.“
 Do republiky zbývají dva měsíce. Co to bude znamenat v tréninku?
„To by měl říci můj trenér. Já si myslím, že budeme pomalu zvyšovat váhy, přidáme aerobiční tréninky.
Levačku necháme odpočívat, protože s ní závodit nebudu. Zaměříme se jen na pravačku a pojedeme samozřejmě kompletní trénink celého těla. Protože budou na
republice startovat všichni členové oddílu, svolám je, jednou týdně se sejdeme za stolem a budeme si ukazovat
techniku páky.“

 Kdo měl vedle trenéra podíl na tvém úspěšném
vystoupení v Brně?
„Bez podpory od pánů Roháčika a Zetky bych startovat nemohl. Poděkování patří i Karlu Hosovi za finanční podporu a za to samé musím poděkovat i Městu Dolní
Bousov.“
Na spokojenost s výsledkem Františka Živného na
Golemově ruce jsem se samozřejmě zeptal i jeho trenéra
Martina Szabó.
„Byl jsem samozřejmě nadmíru spokojen. V přípravě
jsme pro úspěch udělali vše. Zvýšili jsme tréninkové dávky
a hlavně jsme překopali trénink. František pracoval s většími zátěžemi, vícekrát opakoval cviky a zaměřili jsme se
na partie, které měl trochu slabší. Je vidět, že se ubíráme
správným směrem. Nyní bude trénink zaměřený na republiku. Hodně mu dá i trénink za stolem s kamarády, protože
se jedná o borce z absolutní české špičky. Měsíc před republikou bude hala jen jednou týdně, přidáme nadhazování, aby zesílily partie ramene a loktu, které jsou nezbytné
k páce.“
 A co start trenéra na republice?
„To nechávám stále otevřené. Udělal jsem si něco s loktem a přes opichy to není v pořádku. Neustále mě bolest
pronásleduje. Pokud měsíc před závody bude loket držet
a já se budu dobře tahat za stolem s klukama, pak se
v kategorii veteránů zúčastním. Já jsem sice do 85 kg, ale
tam budu asi zase sám, proto budu muset mezi těžší borce,
do kategorie nad 85 kg. A rád bych byl lepší než vloni, kdy
jsem skončil čtvrtý.“
 A co nové talenty, jsou?
„Na toto téma jsme se bavili s Fandou několikrát. Řada
kluků chodí do posilovny, ale asi spíš jen pro své svaly nebo
krásné tělo než pro tvrdé závodění. Páka je někdy záležitost
dvou vteřin, jindy desítek vteřin. Když bude mít někdo
zájem, stačí za mnou přijít. Začneme trénovat a Fandovy
znalosti z mnoha let těžké dřiny a zisku mnoha trofejí předávat. Junioři jsou již od 14 let.“
 Jaké jsou vyhlídky ostatních bousovských borců?

 V květnu se koná v Turecku Mistrovství Evropy
v armsportu. Zúčastníš se?

„Myslím si, že kluci v přípravě nic neošidili. Je velká
škoda, že se nemohli pro pracovní vytížení zúčastnit Golemovy ruky. Zejména Milan Hiršal bude patřit na levačku k favoritům, což dokázal při druhém kole extraligy na
Mladějovi, kde nedal svému soupeři žádnou šanci. Měl by
být do třetího místa na levou ruku, na pravou by na bedně
mohl být také. Dan Příhotský má silnější pravačku, v kategorii do 100 kg má na medaili. A Roman Němců se chystá
Frantu potrápit. Údajně by měla být tato republika jeho
poslední a chtěl by titul na rozloučenou. Ale v cestě za titulem mu bude stát Fanda – když bude v přípravě pracovat
jako nyní, čtrnáctý titul bude určitě jeho.“

„Ne, je to daleko. Pokud by to bylo někde v sousedství,
tak bych jel. Do Turecka pojedou všichni mistři republiky
a nominovaní borci.“

Popřál jsem oběma pevné zdraví v přípravě a maximální úspěch na mistrovství republiky. Držet palce jim
koncem dubna můžete i vy.
Miloslav JEČNÝ

 Získáš čtrnáctý titul mistra republiky nebo ne?
„Já bych řek že bude. Soudím podle Golemovy ruky,
kde jsem byl z českých borců nejlepší. Ale přihodit se může
cokoliv – zranění, nemoc, špatně se vyspím. Hodně napoví
tréninky.“
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HRÁČI SOKOL A SE USADILI
NA PŘEDPOSLEDNÍM MÍSTĚ TABULKY
V odvetách se stolním tenistům Sokola Dolní Bousov vůbec nedaří. Uhráli sice překvapivou remízu s lídrem tabulky, ale to bylo vše. Nejčastějším a zároveň
nejbolestnějším výsledkem byla porážka 8:10, což se
stalo v odvetách již třikrát. Bohužel v žádném utkání
nebodoval čtvrtý hráč. To rozhodovalo o výsledcích.
Pro dobrý výsledek je nutné, aby čtyřka v družstvu
uhrála aspoň bod. A to se na tomto postu vystřídali čtyři různí borci. Nic však ještě není ztracené. Stačí maličkost – bodovat ve většině zbývajících
utkání.
11. kolo – hráno 10. 12. 2010: Sokol Dolní Bousov
– TJ Sokol Otradovice B 12:6, Vlasáková 4, Novák
a Odstrčilík 3, Nitray 0, 2x čtyřhra.

12. kolo – hráno 7. 1. 2011: Sokol Dolní Bousov – TJ
Plazy A 8:10, Novák 3, Odstrčilík a Vlasáková 2, Jihlavec
0, 1x čtyřhra.
13. kolo – hráno 23. 1. 2011: TJ Sokol Březno A Sokol Dolní Bousov 10:8, Vlasáková 4, Novák 2, Odstrčilík 1, Noha 0, 1x čtyřhra.
14. kolo – hráno 28. 1. 2011: Sokol Dolní Bousov –
TTC Josefův Důl B 9:9, Novák 4, Vlasáková 3, Odstrčilík
1, Nitray 0, 1x čtyřhra.
15. kolo – hráno 6. 2. 2011: TJ AŠ Mladá Boleslav F
- Sokol Dolní Bousov 12:6, Novák 4, Odstrčilík 1, Vlasáková a Kolek 0, 1x čtyřhra.
16. kolo – hráno 11. 2. 2011: Sokol Dolní Bousov
– TJ AŠ Mladá Boleslav G 8:10, Novák 4, Odstrčilík 2,
Vlasáková 1, Kolek 0, 1x čtyřhra.
Jan JIHLAVEC

NEJML ADŠÍ FOTBALISTÉ DBSK
SI NA TURNAJÍCH VED OU ÚSPĚŠNĚ
Zimní období mají nejmladší bousovští fotbalisté ve
znamení halových turnajů. A vedou si na nich výborně.
Na silně obsazeném turnaji v Mnichově Hradišti skončili
třetí, dva turnaje pořádané v bousovské hale vyhráli.
Turnaj v Mnichově Hradišti byl 29. 1. určený pro ročník 2002 a mladší. Týmů bylo devět, ve skupinách po
čtyřech a pěti. Proto se v menší skupině hrály i přátelské
zápasy. MSK – DBSK 3:1, Pažout. První přátelák pomohl
doladit hru. DBSK – FC Slovan Liberec 4:0, Pažout 4.
Druhý přátelský zápas byl generálkou na zápas ve
skupině se stejným soupeřem. Ten sice šetřil některé hráče, ale my jsme předvedli výbornou hru, kterou
korunoval střelecky Pažout. Zápasy ve skupině: DBSK
– FK Dobrovice 2:1, Pažout 2. Po tuhém a vyrovnaném
boji jsme dokázali vyhrát. Dobře zahrála obrana v čele
s brankářem Pavlíčkem. SK Bezno-Sovínky – DBSK 0:3,
Pažout 3. Soupeře jsme k ničemu nepustili. DBSK – FC
Slovan Liberec 1:0, Pažout.Druhý zápas proti libereckému týmu byl bitvou od začátku do konce. Dali jsme gól
a pak neutuchající bojovností a nasazením drželi vedení..
Do finále jsme postoupili z prvního místa se třemi body
z utkání s Dobrovicí a čekaly na nás další dva zápasy.
DBSK – MSK 2:2, Pažout 2. Tuhý boj, vyrovnali jsme těsně před koncem zápasu. SK Benátky nad Jizerou – DBSK
1:0. Soupeř byl nad naše síly, nedokázali jsme si vypracovat vyloženou šanci. Pořadí: 1. Mnichovohradišťský
SK, 2. SK Benátky nad Jizerou, 3. Dolnobousovský SK,
4. FK Dobrovice. Sestava DBSK: Pavlíček – Pilař, Merva, Pažout, Nosek, Hercíková, Zvěřina, Buriánek. Trenéři
Pavel Urban, Miroslav Buriánek. Michal Pažout se stal
nejlepším střelcem turnaje.
V neděli 20. 2. se konaly v bousovské hale hned dva
turnaje. Dopoledne přípravka ročník 2003 a mladší,
odpoledne ročník 2000 a mladší. A domácí týmy oba tur-

naje vyhrály! Dopoledne se Bousov, TJ Jičíněves, Sokol
Březno a SK Sobotka utkaly dvoukolově každý s každým,
zápasy řídil Josef Vlčko. Jičíněves – DBSK 0:0. Úvodní
zápas byl vzájemným oťukáváním. DBSK – Sobotka 2:1,
Demel, Zvěřina. Boj o každý kousek hřiště skončil lépe
pro nás. DBSK – Březno 3:1, Demel 2, Hercíková. Soupeř dlouho odolával, ale nakonec jsme jasně vyhráli. Jičíněves – DBSK 1:0. Sice jsme bojovali, ale prohráli. DBSK
– Sobotka 1:1, Demel. Bitva jak se patří, byli jsme rádi
za bod. DBSK – Březno 4:0, Demel 4. Koncert v závěrečném zápase znamenal naše vítězství v celém turnaji.
Pořadí: 1. DBSK – 11 bodů. 2. TJ Jičíněves – 10 bodů.
3. SK Sobotka – 9 bodů. 4. Sokol Březno – 1 bod. Sestava DBSK: Merva – Zvěřina, Buriánek, Demel, Hercíková,
Zoufalý, Kverek, Novotný, Dlask. Trenéři Robert Novotný, Miroslav Buriánek. Nejlepším střelcem turnaje byl
Jan Demel.
Odpoledne startovaly týmy DBSK, Výběr MFS, MSK
a SK Kosmonosy. Hrálo se opět každý s každým dvoukolově za řízení Martina Vilhana. Výběr MFS – DBSK
0:3, Kalina 2, Pažout. DBSK – Kosmonosy 2:1, Kalina,
Pažout. DBSK – MSK 1:1, Pažout. DBSK – MSK 2:2,
Urban, Kalina. Výběr MFS – DBSK 2:3, Urban 2, Kalina. DBSK – Kosmonosy 2:1, Kalina. Konečné pořadí:
1. DBSK – 15 bodů, 2. MSK – 14 bodů, 3. Kosmonosy – 7 bodů, 4. Výběr MFS – 0 bodů. Sestava: Pavlíček
– Urban, Motyčka, Pažout, Kalina, Pajerová, Pilař, Svoboda, Hercík, Mayer. Trenér: Pavel Urban. Nejlepším
střelcem turnaje byl Jakub Kalina.
Turnaje se vydařily, poděkování kromě úspěšných
hráčů zaslouží hlavní organizátor Pavel Urban, o občerstvení se starající paní Urbanová a Šolcová, zapisovatelka Anna Urbanová a o vše potřebné se starající
Michal Šolc.
Miroslav BURIÁNEK
1 / 2 0 1 1 B O U S O VÁ K
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NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Knižní novinky
Výběr zajímavých knih pořízených za poslední měsíc do
knihovny:
Dětská literatura:
• Pan Buřtík a pan Špejlička – Z. Svěrák
• Krysáci – J. Žáček
Beletrie pro dospělé:
• Brusinky – B. Nesvadbová
• Očista – S. Oksanen
Naučná literatura:
• Malé dějiny Sobotecka – K. Bílek
• Manželské etudy – H. Třeštíková
Časopisy zdarma pro každého
Městská knihovna od nového roku obměnila spektrum
odebíraných časopisů a nově předplatila časopisy Svět
motorů (nejčtenější a nejprodávanější motoristický časopis), dTest (pro spotřebitele - publikuje testy a srovnání
výrobků na českém trhu) a GEO (populárně-naučný
magazín o přírodě, vědě, cestování, psychologii a všem,
co souvisí s člověkem a světem, ve kterém žije).
Městská knihovna nabízí více než 30 titulů časopisů, například Reflex, Story, Maminka, Květy, Receptář,
DOMOV, Chatař a chalupář, Zahrádkář, Praktická žena,
Epocha, National Geographics, Spokojený senior, Modelář a další. Časopisy si může u stolků v knihovně zdarma
prostudovat každý návštěvník (i ten, kdo není registrovaný čtenář). Kdo si chce časopisy vypůjčit až na jeden
měsíc domů, může si u knihovnice na počkání zařídit
průkazku do knihovny a zaplatit registrační poplatek
(pracující 100 Kč/rok; děti, důchodci, matky na mateřské
a studenti 50 Kč/rok; senioři nad 70 let zdarma).
Cestopisná beseda s Jiřím Márou
V úterý 22. března v 17 hodin zavítá do naší knihovny cestovatel a publicista Jiří Mára. Na programu bude
cestopisná beseda, při které promítne fotografie a videoukázky za doprovodu domorodé hudby a popovídá
o veselých i vzrušujících zážitcích ze svých cest. Některé
výpravy uskutečnil společně se svým hendikepovaným
synem na vozíku. O svých výpravách říká:
„Chci naplnit cestovatelské sny svého syna a co nejvíce
mu zpříjemnit jeho nelehkou cestu životem. Jirka se stal
prvním českým vozíčkářem, který procestoval nejvzdálenější zemi na světě - Nový Zéland. O rok později studoval
španělštinu v Ekvádoru a vyzkoušel, jak se žije v Amazonské džungli a na tajuplných Galapágách. Na třetí
expedici procestoval Japonsko. Naším příkladem chceme
dokázat, že zdravotním hendikepem život nekončí a také
motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních
snů.“
Na nás je nyní zvolit téma besedy, kterou bychom chtěli
nejraději slyšet. Pan Mára nabízí následující besedy:
• Japonskem s otevřenou pusou
• Nový Zéland - země protinožců (severní ostrov)
• Nový Zéland - návrat k protinožcům (jižní ostrov)
• Na vozíku na rovníku (Ekvádor a Galapágy)
Na stránkách knihovny (www.knihovna.dolnibousov.cz)
je možné prostudovat podrobnosti o jednotlivých besedách a hlasovat o tématu v anketě.
Dita ŘÍHOVÁ
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Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Sobotka, přivedla
do Bousova poprvé tři krále na koních.

František Živný (vpravo) podlehl ve finále Golemovy ruky
až po tuhém boji Juraji Michaličkovi.

V lednu se do objektu bývalé pošty na dolnobousovském
náměstí zakousl bagr a začala její demolice.

Po několika týdnech zůstala jen proluka, nabízející poprvé
v historii zajímavý pohled na budovu školy.

P R O D E J C H O V N É D RŮ B E Ž E
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12:00
• 13:00
• 13:30
• 14:30
• 15:30
• 16:00
• 16:30
Prodej

Vitiněves /u hospody/
Libáň /měst. tržnice/
Dětěnice /na návsi/
Dolní Bousov /parkoviště u bývalého kina/
Sobotka /na malém náměstí/
Kněžmost /parkoviště na křižovatce-směr Branžež/
Mnichovo Hradiště /parkoviště u obch. domu Družba/

5. 4. 2011
při objednání 10 ks - kbelík Z DA R M A ! ! !
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 18 týd.

cena: 150,- Kč

Prodej

při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix Z DA R M A ! ! !
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18 týd.
cena: 130-150,- Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd.
60-80,- Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd.
90-110,- Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3 týd.
60-80,- Kč
Husy /bílé/ 1-3 týd.
130-150,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd.
250-290,- Kč

Prodej

26. 7. 2011
Kuřice černé, červené
Modré, kropenaté, sussex

stáří: 14-18 týd.
stáří: 14-18 týd.

cena: 130-150,- Kč
cena: 130-150,- Kč

13. 10. 2011
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18 týd.

cena: 130-150,- Kč

Prodej

30. 5. 2011

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h. gallusextra@centrum.cz

STAVBA
A OPRAVY
KOMÍNŮ NAD STŘECHOU
Kontakt a informace:
Mistalér, 604 906 671
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společenská

kronika

VÝROČÍ NAŠICH OBČANŮ

VZPOMÍNKA

Ú M RT Í
25. 10. 2010 Ladislav Kverek, Dolní Bousov
13. 12. 2010 Ludmila Peterová, Dolní Bousov
26. 12. 2010 Jan Aulický, Dolní Bousov
NA R O Z E N Í
03. 10. 2010 David Ošmera, Dolní Bousov
06. 10. 2010 Lilien Ptáčková, Dolní Bousov
26. 10. 2010 Kateřina Šolcová, Dolní Bousov
29. 10. 2010 Vít Noha, Dolní Bousov
06. 11. 2010 Veronika Nováková, Svobodín
08. 11. 2010 Aleš Tauchman, Bechov
28. 11. 2010 Jan Kindl, Horní Bousov
01. 12. 2010 František Neuman, Dolní Bousov
02. 12. 2010 Adéla Vlachová, Dolní Bousov
08. 12. 2010 Nikola Nohová, Dolní Bousov
08. 12. 2010 Dominik Varečka, Dolní Bousov
14. 12. 2010 Klára Kacrová, Bechov
16. 12. 2010 Julius Novák, Dolní Bousov
23. 12. 2010 Michal Kanalaš, Dolní Bousov
06. 01. 2011 Adam Havelka, Dolní Bousov
07. 01. 2011 Adam Hercík, Dolní Bousov

Dne 5. ledna 2011 uplynulo dvanáct let od úmrtí paní
Marie Jírovcové z Horního Bousova a dne 20. února
jsme vzpomněli čtvrtého výročí úmrtí pana Františka
Jírovce z Horního Bousova. S úctou a láskou vzpomínají
Julie Jírovcová s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 24. února 2011 uplynulo již pět let, co nás navždy
opustila paní Marie Stehlíková. S láskou a úctou
vzpomíná
dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA
Dne 8. března bude tomu 15 let, co byl pro mě těžký
den. Odešel můj manžel Zbyněk Aust, který byl pro mě
oporou v celém mém žití. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi. Děkuje
manželka.

VZPOMÍNKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
BŘEZEN 2011
04. 3. Zbyněk Dlouhý, Školní 72
05. 3. Jaruška Drobečková, Na Sídlišti 490
12. 3. Jaroslava Picková, Horní Bousov 61
01. 3. Eva Slavíková, Horní Bousov 29
04. 3. Bohuslav Pavlíček, Na Koutě 480
04. 3. Luboš Pelikán, Na Koutě 419
13. 3. Stanislava Dlasková, V Lipkách 620
21. 3. Zdenka Kracíková, Na Školništi 425
21. 3. Marie Slavíková, Horní Bousov 25
26. 3. Marie Kožíšková, Spálená 67
26. 3. Vlasta Doubravská, Dlouhá 108
24. 3. Viktor Korda, K Piváku 360
17. 3. Božena Šťastná, Bechov 16
06. 3. Růžena Sinková, Kolonie 345
27. 3. Marie Svobodová, V Lipkách 620
DUBEN 2011
25. 4. Bohuslav Ottomanský, Brodecká 183
06. 4. Jarmila Jirků, Svobodín 29
07. 4. Jaroslava Drahovzalová, Požárníků 442
20. 4. Jaroslav Konečný, K Šancím 381
14. 4. Jiří Slavík, Horní Bousov 29
23. 4. Miloš Kynčl, Kolonie 440
24. 4. Zdenka Milevská, Na Hrázi 13
22. 4. Jiří Kracík, Na Školništi 425
28. 4. Božena Procházková, Zahrádky 413

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
80 let
82 let
82 let
83 let
86 let
87 let
90 let
90 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
84 let
85 let
85 let

Dne 19. března 2011 uplyne již druhý rok, kdy jsme se
navždy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem
a dědečkem Marianem Považanem. S vděčností v srdci
vzpomínáme na jeho lásku a obětavost, kterou rozdával
po celý svůj život. Nikdy nezapomeneme. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera, vnuk.

VZPOMÍNKA
Dne 31. května 2011 vzpomeneme druhého smutného
výročí, kdy odešla od všeho, co měla ráda a pro co žila,
paní Marie Slavíková ze Svobodína. Kdo jste ji znali,
věnujte jí tichou vzpomínku. Děkují
děti s rodinami.

INZERCE


Koupím kotel na tuhá paliva, možno i s radiátory.
Tel. 732 749 738.



PRODEJ SLEPIČEK. Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček
18 – 20 týdnů. Neprodáváme kuřice, ale slepičky
těsně před snáškou. Cena 138 – 148 Kč / kus podle
stáří. Prodej se uskuteční ve středu 30. března 2011
v 15 hodin v Dolním Bousově u vlakového nádraží.
Případné informace tel.: 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166.

Informační zpravodaj BOUSOVÁK. Vydavatel: Město Dolní Bousov. Vydávání povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Inzerci a příspěvky
přijímá Jindra Orságová, MěÚ Dolní Bousov (telefon 326 396 257). Příspěvky je možno posílat na e-mail: zs@dolnibousov.cz. Graﬁcká
úprava: Impress Mladá Boleslav. Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav. Náklad 600 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15. dubna 2011.
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