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Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou pomalu za
námi. Čas dovolených a odpočinku
také. Dovolte mi, abych vás seznámil
s tím, co se událo během letních měsíců
a co se také připravuje pro období následující. Investiční akce, o kterých vás
průběžně informuji, se blíží do finále.
Zateplení budovy sokolovny běží podle
smlouvy o dílo. Budova je kompletně
zateplena, jsou vyměněna všechna okna
i dveře. Dvě stěny budovy mají finální
stav omítky. Zbylé práce budou dokončeny do konce října. Stavba je dotovaná
ze Státního fondu životního prostředí.
Další investicí je zkulturnění areálu za
kostelem sv. Kateřiny. Restaurování
křížku u kostela bylo dokončeno. Dílo
bude předáno v polovině září. Ohradní
zeď byla rozebrána a vybudována zcela
nově.
/pokračování na straně 2/

Žáci 1. A paní učitelky Vlaďky Nocarové poprvé ve svých lavicích

Slavnostní
zahájení nového
školního roku
V pondělí 1. 9. 2014 proběhlo každoroční
slavnostní zahájení nového školního roku
2014/2015. Celkem do školy nastoupilo
325 žáků, nejvíce za posledních několik
let. Nejdůležitější krok do svého školního
života udělalo letos 52 prvňáčků, které přivítaly na školním dvoře jejich třídní učitelky, paní Mgr. Vladimíra Nocarová (1. A)
a paní Mgr. Zdeňka Skálová (1. B).
Novou posilou pedagogického sboru se
stala slečna Mgr. Nikola Plecháčová, která
převzala třídu 3. B po paní učitelce Ivetě
Plíškové.
/pokračování na straně 6/
www.dolni-bousov.cz

Třída 1. B s paní učitelkou Zdenou Skálovou
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/pokračování ze strany 1/
Zbývá doplnit nové oplocení, na kterém intenzivně pracuje kovářství Pavel
Kverek. Pole oplocení jsou vykována a připravena k osazení. Stavba bude předána
také v polovině září. Tato stavba je dotovaná ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Dne 18. 7. 2014 proběhlo slavnostní
předání ojetého hasičského vozidla Tatra 815 CAS32 jednotce hasičů v Dolním
Bousově. Město tento vůz zakoupilo od
HZS Škoda Auto, kde byl tento vůz vyřazen z inventáře. Nová tatrovka nahradila
stávající vůz CAS 25 RTHP rok výroby
1968, který byl už na konci životnosti.
Tím pádem se náklady na jeho údržbu stále zvyšovaly. Cena zakoupeného vozu je
1 134 400,- vč. DPH. Nákup vozu hradilo
město z vlastního rozpočtu. Stávající vůz
odkoupil místní AUTOMOTOCLUB Dolní Bousov za cenu 30 000,-Kč. Vůz bude
využíván v areálu Rachvala při konání motoristických závodů.
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V měsíci červenci proběhlo výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce budovy pro
potřeby rozšíření MŠ v Dolním Bousově“.
Do soutěže se přihlásilo šest zájemců. Pořadí dle výše nabídek : 1. Miroslav Hochman,
Hrádek nad Nisou 3 696 685,- Kč, 2. Stavební společnost Guttenberg s.r.o. Mělník
3 860 400,- Kč, 3. DKK Stav s.r.o. Liberec
3 989 439,- Kč, 4. Lipraco s.r.o. Mnichovo
Hradiště 4 431 417,- Kč, 5. ZETA Benátky
n. Jizerou 4 496 000,- Kč, 6. DRASPOL
- stavební podnik s.r.o. Mladá Boleslav
4.896.796,- Kč. Po vyhodnocení všech
nabídek byla nabídka firmy DRASPOL
Mladá Boleslav vyřazena pro neúplnost
nabídky. Jako nejvýhodnější nabídka
byla vyhodnocena nabídka Miroslav Hochman, Hrádek nad Nisou, následně byla
podepsána smlouva o dílo. Stavba byla
zahájena ve druhé polovině srpna. Termín
dokončení stavby je půl roku od zahájení
stavebních prací. Investici pokryje z 80 %
získaná dotace z ROPu Střední Čechy.
O průběhu stavby budeme opět průběžně
informovat.
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V minulých číslech Bousováku jsem vás
informoval o podaných žádostech o dotace. V průběhu léta příslušné komise fondů provedly hodnocení podaných žádostí
a následně proběhlo schvalování. Město
díky precizně zpracovaným žádostem
bylo opět velmi úspěšné. Malá rekapitulace úspěšných žádostí:
1. Navýšení kapacity sběrného dvoru
– žádost řeší dovybavení areálu (manipulační technika, kontejnery, výpočetní
technika pro evidenci odpadů); přiznaná
dotace 3 409 659,- Kč, zdroj Státní fond
životního prostředí.
2. Navýšení kapacity kompostárny –
žádost řeší dovybavení potřebné kompostovací techniky, konkrétně pořízení
nového traktoru s nakladačem a bočního
překopávače kompostu; přiznaná dotace
1 829 520,-Kč, zdroj Státní fond životního
prostředí.
3. Zateplení a výměna oken budovy městského úřadu – přiznaná dotace
2 667 745,- Kč, zdroj Státní fond životního

www.dolni-bousov.cz

Zprávy z radnice

prostředí; zde vedení města uvažuje o celkové rekonstrukci budovy, která je na hranici životnosti.
4. Modernizace místních komunikací
II. etapa ulice Požárníků, Okružní, Zahradní a druhá část ulice Rachvalská – žádost řeší nové povrchy ve zmíněných ulicích, přiznaná dotace 8 893 169,-Kč, zdroj
ROP Střední Čechy.
5. Víceúčelový sportovní areál v Břízkách In-line dráha – bohužel tato žádost
o dotaci na vybudování areálu ani na podruhé nebyla schválena.

Na všechny schválené dotace budou
muset proběhnout výběrová řízení. Proinvestování schválených prostředků ze
Státního fondu životního prostředí musí
proběhnout do konce 09/2015. Přiznaná
dotace na místní komunikace z ROPu
Střední Čechy musí být proinvestována do
konce 06/2015. O dalším průběhu zmíněných projektů bude vedení města občany
informovat.
Jak vidíte, čeká nás několik významných projektů, na kterých se město musí
spolupodílet finančně z vlastního rozpočtu. Celkové náklady budou známy po

ukončení výběrových řízení a následná
spoluúčast města bude zakomponována
do rozpočtu na rok 2015.
Závěrem mi dovolte, abych vás informoval o připravované akci „Oslavy 120. Výročí
otevření základní školy v Dolním Bousově“.
Slavnost proběhne v sobotu 27. 9. 2014 od
9.30 do 17.00 hodin. Připravovaný program
bude zveřejněn na webových stránkách
města, základní školy a Infocentra.
Přeji vám krásný zbytek léta a příjemný
podzim.
Miroslav Boček
starosta města

Odpadový sloupek - Omyly při třídění odpadů
1. Co dělat s použitým rostlinným olejem
v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete
teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě,
že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný
obal do směsného odpadu. Fritovací olej
z domácností patří do sběrného dvora. Můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším
množství odevzdat.
2. Do jakého kontejneru patří prostředky na
hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do
nebezpečného odpadu, proto je odvezte na
sběrný dvůr.
3. Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného odpadu.

Informace
pro občany
Ohledně opakujících se dotazů k vydávání občanských průkazů, cestovních pasů
a řidičských průkazů upozorňuji občany,
že všechny tyto doklady vydává Magistrát
města Mladá Boleslav (občanské průkazy
a cestovní pasy - správní odbor, Komenského nám. 61, řidičské průkazy - odbor dopravy, Havlíčkova 1307). Kromě řidičských
průkazů již není třeba k vyhotovení těchto
dokladů předkládat fotografie, vše probíhá
elektronicky přímo na Magistrátu města
Mladá Boleslav.
www.dolni-bousov.cz

4. Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří stejně jako papírové kapesníčky
a dámské hygienické potřeby do kontejneru na směsný odpad.
5. Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit
do směsného odpadu, ve větším množství
patří do sběrného dvora.
6. Mohu do modrého kontejneru vhazovat
skartovaný papír?
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír,
který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
7. Můžu dát do kompostu zbytky z vařených
jídel?
Ano, ale nepatří tam například zbytky
z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné
potraviny. To je totiž bioodpad, který může
mít hygienická rizika. Do kompostu patří
jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky,
skořápky od vajec, apod.)

8. Patří do tříděného odpadu plastové obaly
od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné
nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky
kosmetických přípravků jako jsou mýdla,
šampony a krémy zcela spotřebujete.
9. Kam patří odpad označený C/LDPE 90
(pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík
od polévky)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná se o obal vyrobený kombinací různých
materiálů, proto je vhazujte do směsného
odpadu.
Jak třídíme v Bousově?
Chci poděkovat občanům Dolního Bousova a okolí, že třídí odpad. Psát o tom, že
se stále najdou lidé, kteří ke kontejnerům
odkládají igelitové tašky s různým odpadem je opravdu zbytečné. Za rok 2013 jsme
vytřídili 79 tun. Pytle na tříděný odpad
jsou i nadále k dostání na MěÚ, v Zelenině
u pana Zeleného a v Tabáku u paní Kynčlové. Na uvedených místech můžete také zakoupit pytle na směsný komunální odpad.
Jindra Orságová

Vítání občánků
Vítání občánků se pro děti narozené v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 uskuteční
dne 25. 10. 2014. Stačí vyplnit přihlášku,
kterou si rodiče mohou vyzvednout na matrice Městského úřadu Dolní Bousov nebo
si ji nechat zaslat e-mailem (kontaktní adresa je matrika@dolni-bousov.cz), případně
ji naleznou na webových stránkách města.
Přihlášku pak rodiče buď osobně doručí na
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matriku, nebo tamtéž zašlou poštou a to nejpozději 5 dnů před stanoveným termínem
konání akce. O hodině konání akce budou
rodiče informováni na jimi sdělený kontakt.
Případné bližší informace poskytne
matrikářka Městského úřadu Dolní Bousov, kancelář č. 3, tel. 326 396 423, e-mail:
matrika@dolni-bousov.cz.
Marcela Jelínková
Ročník 50 - číslo 4/2014
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Nové kroužky pro děti. Nově bude od letošního roku probíhat také kurz výtvarných
činností Šikovné ručičky. Ten bude určen
těm nejmenším, od 3 do 6 let a bude probíhat jednou za 14 dní ve středu od 10 hodin
v podkroví knihovny. První hodina začne
3. října a tematicky se bude týkat právě
probíhajícího Týdne knihoven. „Děti by
se během kurzů měly seznámit s různými
výtvarnými technikami i materiálem. Vše
potřebné dostanou na místě, a hotové výtvory si samozřejmě odnesou domů. Snad
jen doporučuji si přinést pro děti zástěrky,
aby se neumazaly,“ dodává výtvarnice Šikovných ručiček Zuzana Zemanová.
Jóga pro děti, která v Dolním Bousově
v loňském školním roce probíhala v malé
tělocvičně základní školy, měla kladný
ohlas. Z toho důvodu se cvičitelka Jana
Vlachová rozhodla v této aktivitě pokračovat i letos a upřesňuje: “Plánuji nabídnout
hodinu pro děti od 6 do 8 let, a to každé
úterý od 14 do 15 hodin. Odcvičíme minimálně 15 lekcí. O přesném harmonogramu
zájemce včas vyrozumím.“ Pro přihlášení dítěte do kurzu stačí zaslat SMS nebo
vyplnit elektronickou přihlášku, která je
ke stažení na webových stránkách www.
janavlachova.cz. Cvičení vede Mgr. Jana
Vlachová, telefon: 777 607 839. Rezervujte
si místa na ukázkové hodině co nejdříve,
stačí SMS s příjmením, věkem dítěte a kódem DB.
Zuzana Zemanová
Březenské divadlo letos podruhé předvedlo své umění na letní divadelní scéně
V sobotu 26. července jsme měli možnost
si zpříjemnit odpoledne vtipným divadelním představením na naší letní divadelní scéně. (Letos bylo pódium výjimečně
umístěno v zahradě u knihovny, jelikož za
kostelem probíhá oprava oplocení.) Již podruhé k nám přijelo zahrát občanské sdružení „Březenské divadlo“. Tentokrát přivezli upravenou divadelní klasickou hru Naši
furianti. Všemi notoricky známá divadelní

hra od Ladislava Stroupežnického byla navíc prošpikována aktuálními politickými
narážkami. Kdo se nezasmál u politických
narážek, tak toho jistě pobavily humorné
kostýmové doplňky. Tleskalo se nejen na
závěr představení.
Olga Třísková
Dny evropského dědictví v Bousově.
V rámci celostátní akce Dny evropského
dědictví Vás infocentrum Dolní Bousov
ve čtvrtek 11. září 2014 zve na přednášku
s názvem Dolnobousovské hřbitovy. Sraz
zájemců o historii bude v 18 hodin před
městskou knihovnou. Na úvod bude v podkroví knihovny promítnuto několik fotografií, a po té si oba hřbitovy prohlédneme
s komentářem.
Miloslav Ječný
Máte v rodině památky na legionáře?
U příležitosti 100. výročí začátku první
světové války připravuje městská knihovna
besedu s členy Československé obce legionářské – Jednoty Mladá Boleslav. Besedu
bychom rádi doplnili výstavkou fotografií,
dokumentů a jiných památek na místní
legionáře. Předseda jednoty Tomáš Pilvousek doplnil: „Shodou okolností zpracováváme legionáře ze Sobotecka, takže by
beseda nebyla čistě obecná, ale dalo by se
hovořit i konkrétně o legionářích z vašeho
regionu.“ Pokud doma máte jakékoli památky na místní legionáře, přineste nám je
prosím nejpozději do 10. října do infocentra. Ty, které nám zapůjčíte, rádi vystavíme.
Ty, které nebude možné zapůjčit, si od vás
alespoň ofotíme, aby se mohly stát součástí
chystané publikace. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Dita Říhová
V září světlušky září. 12. ročník celonárodní charitativní sbírky proběhne ve dnech 8.
- 30. září. Stalo se tradicí, že se každý rok
na začátku září rozletí Světlušky do všech
koutů České republiky, aby rozzářily ulice
českých a moravských měst. Přispět do
sbírky můžete i v dolnobousovské knihov-

ně a to zakoupením záložky nebo magnetu s obrázkem Světlušky. A kam vybrané
peníze jdou? Pomohou nevidomým dětem
i dospělým, třeba pořízením speciálních
pomůcek, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy nebo na osobní
asistenty, díky nimž můžou nevidící děti
chodit do běžných škol a senioři nemusí žít
v ústavu.
Olga Třísková
Zajistěte si dostatek pohybu až do Vánoc.
Oblíbená sportovní instruktorka Zuzana
Plíhalová nabízí od začátku nového školního roku opět nejen lekce známého a osvědčeného pilates (každé úterý od 19 hod.),
ale druhým rokem také hodiny jógy (každý
čtvrtek od 19 hodin). Cvičení bude probíhat ve sportovní hale. První lekce pilates se
chystá na úterý 2. září a na jógu můžete poprvé přijít ve čtvrtek 4. září. Na obě cvičení
je vhodné přijít v pohodlném sportovním
oblečení, stačí tepláky a triko, cvičí se bez
bot. Důležité je nezapomenout s sebou cvičební podložku, nejlépe karimatku.
Nabídku pohybu pro dospělé v Dolním
Bousově loni poprvé rozšířila Jana Vlachová, jinak odborná lektorka STOBu (STop
OBezitě). Od září nabízí tzv. Fit neděle
s Janou s podtitulem Pojďte trávit nedělní
večery péčí o své tělo a mysl… A to každou
neděli od 14. 9. do 21. 12. v podkroví fary
(městské knihovny). V nabídce jsou dvě
cvičení: od 18:00 – 19:00 Spalujeme a tvarujeme a od 19:15 – 20:30 Jógou proti stresu. První nabízí kondiční trénink pro ženy
všeho věku i zdatnosti - cvičení v intervalech a neustálé obměny cviků. Druhé nabízí odpočinek aktivním pohybem - lepší
spánek, imunitu, více energie. Skladba lekce vychází z hatha a vinyása jógy, zařazena
jsou dechová a relaxační cvičení. Hodina
je vhodná pro začátečníky i mírně pokročilé. V neděli 14. září můžete přijít obě lekce
vyzkoušet nezávazně a zcela zdarma.
Dita Říhová

Všechno je o lidech
Nejen o škole a o učení, ale hlavně o životě,
si povídám tentokrát s Jindřiškou Sůvovou,
pedagožkou z Dolního Bousova. Sedíme
v útulné kuchyňce u jídelního stolu, na místě, kde kdysi fungovala rodinná pekárna.
„Tady, jak sedíte, se pekl čtyřkilový chléb
Ročník 50 - číslo 4/2014

pro místní sedláky,“ vysvětluje kantorka
a pouští se do vyprávění, jak to bylo.
Zuzana Zemanová
Před několika týdny jste oslavila sedmdesáté narozeniny, jak jste vnímala, že je zase
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další pomyslná meta za vámi?
Abych pravdu řekla, trochu to na mě padlo. Možná teď začnu stárnout. Život utíká
strašně rychle, mně hlavně přijde, že teď
mi vlastně už, jak se říká, táhne na osmdesát, a to se mi vůbec nelíbí. Já vždy dětem
www.dolni-bousov.cz

Různé

přejít do bousovské školy a jiné místo, než
ředitelské, zde nebylo. Tak jsem šla. Dnes už
bych ale ředitelku dělat nechtěla. Od doby,
co je právní subjektivita, je to daleko těžší.
Na pedagogickou práci už není tolik času.
Co se vám v současné době zdá, že školství
neprospívá?
Rozhodně je to zrušení přijímacích zkoušek na střední školy. Děti nemají motivaci, protože vědí, že se stejně dostanou dál,
a pak se všichni diví, že tolik dětí neudělá
maturitu. A ještě jedna věc se mi nelíbí,
a tou jsou nejednotné osnovy. S tím je spojené nepřeberné množství učebnic, které
jsou k dispozici. Přitom jejich kvalita je
mnohdy nevalná. To jsou věci, které nás,
kantorky v důchodu, rozčilují.
Jindřiška Sůvová je vášnivou čtenářkou a pravidelnou návštěvnicí dolnobousovské knihovny. Autor: Z. Zemanová
říkala, 14. července se staly dvě pohromy.
V roce 1789 padla Bastila a o pár set let
později se narodila Sůvová.
Jak si v tomto věku, kdy už jste léta v důchodu, představujete ideálně prožitý volný čas?
Je to jak kdy, podle mého rozpoložení. Například víkend, kdy přijede syn s rodinou,
to si opravdu užiji. Mám také ráda, když
jsem jen tak doma, vezmu si příjemnou
knihu, nebo si pustím hudbu, či si sednu
na zahradu. Jak se dneska říká - relax.
Celý profesní život jste působila jako učitelka či ředitelka základních škol ve Březně
a v Dolním Bousově, myslíte si, že je na vás
poznat, že jste kantorka?
Ano. Určitě ano. Každé povolání člověka
nějak poznamená, a tak je to samozřejmě
i ve školství. Když se sejdou kantorky a povídají si, za malou chvilku se hovor stočí
vždy na jedno jediné téma. Škola. Hodnotíme, kritizujeme, pochvalujeme.
Jaké předměty jste během let učila?
Mám krásnou kombinaci předmětů, které se nádherně doplňují. Čeština, dějepis,
občanská nauka a nakonec i hudební výchova. Všechno vždy na druhém stupni
základní školy.
Právě toto jsou předměty, kde se může hodně odrážet politická situace. Jak byste porovnala obtížnost výuky před revolucí v roce
1989 a po ní?
Všechno je to o lidech. Velmi záleží na učiteli, jak látku dětem podá. I v těžkých dobách lze nabídnout kvalitní výuku. Já měla
asi hodně štěstí. Používala jsem například
www.dolni-bousov.cz

k výuce v dějepise Bibli i za totalitního režimu, a prošlo mi to, i když znám případy,
kdy za to byli kantoři vyhozeni. Podle mě
byla nejhorší doba po sedmdesátém roce,
v období normalizace. Všude bylo plno
nervozity, hodnocení nám šla proti srsti.
Ve výuce jsem se v tu dobu držela fakt a nepouštěla se moc do žádných volných debat.
Horší bylo, když byl nějaký zvídavý žáček.
V tomto období se hodně setkáváme se samizdatem a velkou cenzurou literatury, jaké
máte na tuto dobu vzpomínky?
Dostali jsme ve škole seznam autorů, kteří museli pryč z knihovny, a tak se začalo
vyřazovat. Knihy byly odvezeny do státní knihovny. Jak jsme později zjistili, tak
jen archivovány, protože se po revoluci
zase do polic ve školách vrátily. Nedošlo
to tedy naštěstí tak daleko jako například
v době temna, kdy knihy končily na hranici. Vzpomínám si, že mi například syn odvezl z knihovny Kunderu a půjčoval okolo.
Hodně překopírované literatury také nosil
domů. Mezi studenty bylo takto mnoho
oblíbených knih, po kterých by za normálních okolností určitě nesáhli, ale ono zapovězené ovoce více chutná.
Během let, kdy jste se pohybovala mezi dětmi, jste vystřídala jak post učitelský tak ředitelský.
Jeden můj kolega říkal, že se ředitelé rozdělují na „ředitel“ a na „ředitel – učitel“,
a to druhé jsem já. Vlastně jsem o místo
ředitelky až tolik nestála, ale byla jsem přemluvena. Nejdříve ve Březně, a pak i tady.
Potřebovala jsem tehdy kvůli svým rodičům
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Do paměti místních obyvatel jste se také
neodmyslitelně zapsala svoji činností v dramatickém kroužku. Jaká byla vaše cesta
k divadlu?
To už je hodně dávno. Kdysi jsem pracovala jako vychovatelka v dětském domově
v Nemyšli u Tábora a tam jsme dali dohromady s mládeží v obci divadelní představení, ale protože jsem se ohromně styděla,
vzala jsem si nápovědu. Když jsem učila
potom tady na základní škole, začaly jsme
dělat s dětmi různé dramatizace v hodinách, drobné akademie. První kroužek,
který jsem zde vedla, byl pěvecký. K tomu
jsme přidávali scénky. Mám doma plno
materiálů pro pěveckou a dramatickou
tvorbu a postupně z toho vznikl i dramatický kroužek. Děti i mě to bavilo. Dělala
jsem to 25 let!
Pamatujete si ještě na první představení,
které jste tu hráli?
Ano, pamatuji. Byla to Chytrá horákyně
od Boženy Němcové. Hrávali jsme v bývalém kině na krásném, ale malém pódiu.
Teď vlastně není kde hrát. Sportovní hala
i tělocvična divadlu nevyhovují.
A vy jste sama kostým nikdy neoblékla?
Já jsem ohromný trémista. Dětem vždycky
říkám, že je za to obdivuju. Když jsem musela doprovázet na klavír, stavěla jsme zpěváky vždy před sebe, abych nebyla vidět.
Kdybyste měla říct nějaké přání do dalších
let?
Aby byl ve světě klid. Příroda byla na
nás hodná. Samozřejmě důležité je zdraví. A taky bych byla moc ráda, kdyby se
skutečností stalo Havlovo heslo, že pravda
a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Zuzana Zemanová
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Během letních prázdnin byly vymalovány některé třídy. Ve sportovní hale
byla zcela zrekonstruována podlaha.
K největší změně došlo ve školní jídelně.
Stavební firma pana Pavla Vacka provedla rozšíření stávající výdejní plochy
a firma Altisima nainstalovala čipový
systém, který umožní žákům a jejich rodičům objednávání a odhlašování obědů
pomocí elektronického systému přímo ve
školní jídelně nebo pomocí internetu na
webových stránkách školy. Od září 2014
probíhá veškerá platba za obědy přes

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Školní okénko
Zpravodaj města Dolního Bousova

účet školy. Další novinkou ve školní jídelně je postupné zavedení druhého jídla.
Prozatím každé úterý a čtvrtek ve formě
salátů. Všechna jídla jsou připravována
z kvalitních regionálních surovin. Pitný
režim nabízí žákům 100 % mošty, neslazené ovocné čaje nebo vodu ochucenou
např. citrónem.
Pro žáky bude po celý školní rok opět
zajištěn projekt ministerstva zemědělství
Ovoce do škol a prodej dotovaných mléčných výrobků.
Největší investiční akcí pro letošní školní rok je výstavba nové třídy MŠ v budově bývalého kadeřnictví na rohu náměstí.

Celý projekt je hrazen z peněz EU s přispěním města Dolní Bousov.
V sobotu 27. 9. 2014 zveme všechny
Dolnobousováky, současné i bývalé zaměstnance školy, přátele a příznivce naší
školy na Oslavu 120. výročí otevření školy
v Dolním Bousově.
Na závěr přejeme všem našim žákům
a dětem šťastný a pohodový školní rok
2014/2015 plný zážitků a nových kamarádů.
Mgr. Kateřina Karnová,
Mgr. Vendula Budínová,
Marie Ryklová
a Oldřiška Kobrlová

Neckyáda
V sobotu 2. srpna se na rybníku Pískovák
konal druhý ročník dolnobousovské Neckyády. Počasí vodním hrátkám přálo a diváků
na břehu se i letos sešlo velké množství.
Neckyáda opět nebyla pouze dolnobousovskou záležitostí, ale přihlásily se i posádky z Horního Bousova, Vlčího Pole,
Bechova a ze Března. Předvést se přišlo
9 plavidel různého provedení a s různým
počtem členů posádky. Nejvíce posádky
pojal Pohádkový mlýn z Horního Bousova
– uvezl dokonce šest soutěžících.
Na úvod se divákům představila jednotlivá plavidla při projížďce po rybníce.
V průběhu této předváděcí jízdy byly jednotlivým plavidlům porotou přidělovány
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body za plavidlo, úbory a pokřik. Dále
následovaly soutěžní jízdy, kdy se zástupci
posádek pokoušeli přejet na kole dlouhou
lávku. Ani jedna z posádek neuspěla, na
všechny po kratší či delší cestě čekala osvěžující koupel. Podařilo se to mimo soutěž
pouze jedinému, a to Petru Svobodovi.
Druhá soutěž - převézt na kolečku dalšího člena posádky – byla lehčí. Tímto
způsobem překonalo lávku hned sedm posádek z devíti. Proto o vítězi rozhodoval
naměřený čas. Nejrychleji se na konec lávky dopravili Flintstounovi, kteří do soutěže se svým plavidlem přijeli až ze Března.
Po sečtení všech výsledků byli vyhlášeni
vítězové:
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1. Pohádkový mlýn (Horní Bousov)
2. Flintstounovi (Březno) a Bouřliváci
(Dolní Bousov)
3. Pár čuníků (Vlčí Pole) a Hasič Sam
(Dolní Bousov)
Letošní neckyáda se vydařila, za což patří poděkování zejména moderátorovi celé
akce Josefu Kodrikovi, všem pořadatelům
a panu Svobodovi za propůjčení areálu rybníka a zajištění zázemí. Chtěla bych poděkovat i soutěžícím, bez kterých by celá akce
vlastně nemohla proběhnout. Věnovali přípravě svých originálních plavidel, kostýmů
a pochutin (ovárek od Čuníků) jistě nemalé
množství času, za což mají můj obdiv.
Dita Říhová

www.dolni-bousov.cz

Přírodou Dolnobousovska

Přírodou Dolnobousovska
Přírodou plnou příběhů.
Podtitul, který by zasloužila každá
z vycházek v čase tohoto léta. Mohl bych
napsat o kroužkování slavíků v Končinách, v lesíku, do kterého jsem přišel
po čtyřiceti letech a málem jej nepoznal.
Studánku jsem nenašel vůbec, stromy vyrostly. Slavíci v něm ale jsou a musí být
za májových večerů slyšet v Bousově i ve
Skyšicích. Na pole do Končin směřující
jsme chodívali z Kaliště sbírat průsvitné
acháty, i teď jsem nějaké našel. Právě tam
v kraji pole kvetl heřmánek a na jednom
z květů se podivně zachvěla křídla pavího
oka. Podíval jsem se pořádně a uviděl na
žlutém terčíku vprostřed stejně žlutého
pavouka - běžníka kopretinového. Barvu
těla vyladil podle kytky – to on umí, se
sítěmi se neplete a nezdržuje, přepadá
vůněmi zlákaný hmyz dlouhými klepítky.
Několikanásobně větší babočku kousl za
hlavou, držel se pevně květu a čekal, až
motýl dožije. Jen o kus dál se rojili mravenci a vybaveni křídly na tu cestu, z nejvyššího pelyňku spontánně vzlétali. Nad
nimi už ovšem operovalo početné hejno
vlaštovek (rodiny s mláďaty) a přepadalo
termikou unášený hmyz. Když jsem se
chtěl dalekohledem podívat, kam až jsou
mravenci vynášeni, rozlišil jsem v obrovské výšce siluety rorýsů. I oni čekali na
mravence.

ši hned v předjaří. Proč by to nemohly
být ty jejich, když se hnízdění letos tak
povedlo. A u vlaštovek jsem myšlenkou
zůstal a cestou k autu vzpomněl i ptačího
křížence mezi vlaštovkou a jiřičkou, kterého chytili na nocovišti v rákosí kolegové, v rámci sčítací akce. Hned po okroužkování tu zvláštní bytost vyfotili a pustili
znovu nad rybník. Jen si představte, jak
ten kříženec vypadal! Zoologové na jeho
účet žertovali, že v chlévě asi musela být
o námluvách pořádná tma, ale ono to tak
není.
Křížení příbuzných ptačích druhů se
děje i jinde, a protože v přirozeném výběru dokáže slevit i slavík tmavý a (ten
náš běžnější) slavík obecný, je toto téma
v současnosti nejvýraznějším rozměrem
mého výzkumu. Výsledek, který se podařil v roce 2008 na periferii Mladé Boleslavi (kdy jsem dokonce před novináři
odchytil slavičího křížence, kterého po
Evropě hledali specialisté přes půl století marně) mi zajistil možnost publikovat v prestižním periodiku v Německu.
A pár dnů na to jsem byl oceněn na magistrátu primátorem města, za přínos
regionu.

Málo probádané křížení příbuzných
slavíků se od té doby stalo „vlajkovou
lodí“ mého výzkumu. První genetická
analýza slavičího křížence na světě se
odehrála v laboratořích státu Arizona,
hybridního slavíka jsem pro ten účel tehdy rozpoznal u Bakova. Dnes už s atraktivním tématem pracuje tým, v Polsku
s námi zjara pobývala i odbornice z USA,
působící na universitě v Oslo. Až tak daleko jsem vzpomínkou odbočil od pozorovaných vlaštovek nad polem, sousedícím
s potokem odkvetlých modrých kosatců.
Vracím se tedy rychle do krajiny, která
pro mne - a jistě i pro mnohé z vás – ještě
neztratila kouzlo. Procházíte či projíždíte
jí, prohlížíte, poměřujete vzpomínkami.
Vy, kterým je krajinou nejbližší - stejně,
jak to mám já. Vzpomenul jsem nedávno
v novinách během rozhovoru na řídícího
učitele z Dobšína Františka Kropáčka
a jeho motýlí místa poblíž Vlčího Pole.
„Pan řídící“ tu dávno není, ale mnoho
jeho míst v kraji dodnes stojí. To mi přijde
jako veliká síla. Přežívání krajiny - silnější
všech našich výměrů!
Hezké dny přeje
Pavel Kverek

Událost se stala „nahozením“ pro příběh o pár dnů mladší, kdy hasiči přivezli
jiného rorýse, který se pověsil v Hradišti za umělé vlákno pod okap a oni jej
vylezli odstřihnout a předat k doléčení.
Jaképak dlouhé léčení! Zbytek nitě jsem
mu z nohy, kam se mu dostala někdy při
vystýlání hnízda, pinzetou vytahal, ránu
vydezinfikoval, zobák osvěžil vodou, vyfotil jej a okroužkoval. Když jsem ho vyhodil nad Kněžmost, vystoupal do výšky,
mrknul, kde jeho město a zmizel. Mají tak
dlouhá křídla, že sami ze země nevzlétnou, zato jsou skvělými letci. Ve vzduchu
mohou spát, pářit se (zaujalo hasiče) i trávit jedenáct měsíců v roce. Nebyl prvním,
kterého jsem takto „zachránil“.
A vlaštovky v Končinách, učící mladé
lovit? Hned jsem si pomyslil, nejsou-li to
ty z Vlčopolské ulice. Od lidí, kteří na
ně každého jara nejen čekají, jedni je na
noc se slepicemi dokonce zavírají a ráno
vypouští, druzí jim okénko otevřou radwww.dolni-bousov.cz

Ornitolog Pavel Kverek při odchytu vzácného slavičího křížence. Autor: P. Kverek
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Výběr zajímavých knih pořízených
za poslední dva měsíce do knihovny:
Dětská literatura:
 Hrajeme si s Peppou – N. Astley
 Letadla – Disney
 Deník malého poseroutky. Ošklivá
pravda – J. Kinney
 Deník malé blondýnky. O prázdninách – J. Urban
 Hurvínkův rok – H. Štáchová
Dětské dobrodružné:
 Bratrstvo 3. Lovci – J. Flanagan
 Hraničář 11. Královská hraničářka –
J. Flanagan
Krimi:
 Dům na úskalí – A. Christie
 Temný oheň – C. J. Sansom
 Smrt ve Vratislavi – V. Vondruška
 Letní smrt – M. Kallentoft
Historické:
 Ranhojič – N. Gordon
 Hetéra – P. Vandenberg
Romány:
 Božský hráč – Ch. Lauren
 Poslední aristokratka – E. Boček
 Zlodějka knih – M. Zusak
 Levhartice – I. Pekárková
 Dlouhá cesta dolů – N. Hornby
Naučná literatura:
 Zhubněte jednou provždy – A.
Mačingová
 Legionáři ze Sobotecka – F. Staška
 Jan Hus – F. Šmahel
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K amarádi knihovny podruhé

Celoroční soutěž pro žáky 5. až 7. třídy s názvem Kamarádi knihovny proběhla
ve školním roce 2013/2014 již podruhé.
V podmínkách soutěže bylo určeno, že
třída musí mít registrováno v knihovně
co nejvíce svých žáků/čtenářů a během
určených dvou měsíců nasbírat maximum
bodů za návštěvy knihovny, přečtené knihy, a také za správné odpovědi na otázky
uveřejňované na www stránkách Knižní
doupě. Poslední možností, jak zvýšit počet
získaných bodů pro třídu, pak bylo sestavení vlastního třídního časopisu a jeho odevzdání v knihovně. Soutěž byla uzavřena k
20. červnu.
První ročník celoroční čtecí soutěže
loni vyhráli žáci 5. B třídy (třídní učitelka R. Procházková). Letos se tito ostříle-

ní borci, již jako šesťáci, utkali zejména
s aktivními žáky současného pátého ročníku pod vedením třídní učitelky Vlaďky
Nocarové. Páťáci zabojovali nádhernými
ručně zpracovanými časopisy, ale v součtu nedokázali přečíst tolik knih a lehce
zaostávali i v počtu správných odpovědí
na soutěžní otázky. V konečném součtu
tedy opět zvítězili ti samí žáci – tentokrát
již ale jako 6. B s paní učitelkou Ingrid
Mendlíkovou. Poslední den před prázdninami na slavnostním rozloučení se školou
jim byl opět do ročního držení svěřen putovní pohár, na jehož podstavci podruhé
přibylo jejich jméno. Tenkrát byl předán
i slíbený dort ve tvaru rozevřené knihy.
Gratulujeme a těšíme se v září na nový
ročník.

Stále čteme s nečtenáři!
Letní prázdniny jsou za námi. Ale i
když byly prázdniny, i tak jsme se šestkrát společně s nejmenšími dětmi sešli
v rámci pravidelné páteční čtecí dílničky.
Zahráli jsme si na zeměkouli, víme, jak
přišly krtčí sestřičky k bazénku, poslali
jsme dopis, pomohli tučňákovi Pipovi.
Tím to ovšem nekončí. I v podzimních
měsících nás čeká spousta dalších příběhů, pohádek, her a úkolů. Každý pátek od

9 hodin je naše knihovna určena těm nejmenším čtenářům/nečtenářům ve věku
od 3 do 6 let.
Od října chystáme menší změny, rády
bychom uspokojily i ty čtenáře/nečtenáře,
kteří ranní čtecí dílničku nestíhají. Máme
v plánu přidat ještě jeden termín. Takže
ten, kdo ráno nechce vstávat, může od října počítat se čtecí dílničkou v pondělí od
16 hodin.

Týden knihoven – hravě i vážně
Burza knih – Registrace zdarma – Amnestie dlužníků – Stolní hry – Besedy – Divadlo – Anketa
V týdnu od 1. do 8. října proběhne 18.
ročník celostátní akce Týden knihoven.
Knihovnám z celé republiky se nabízí
možnost využít rozsáhlé mediální kampaně, která celou akci každý rok doprovází
a představit svoji činnost, rozsáhlé fondy
i služby veřejnosti. Letošní celosvětové
téma – 100. výročí začátku 1. světové války. Chtěli bychom při té příležitosti vyzvat
čtenáře zpravodaje, aby do knihovny přinesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy
z fronty, zápisníky a památníky a obohatili
tak podzimní připravovanou výstavu.
Na říjen jsme přichystali jako každoročně několik nových služeb a mnoho akcí.
Zaměřili jsme se na oblíbené téma cestování a příroda, chystáme něco pro děti i něco
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pro dospělé, a tak doufáme, že si každý
z vás najde alespoň jedno téma, které ho
osloví. Jak je zvykem, po celý týden bude
v knihovně bazar vyřazených knih, pro
nové čtenáře máme bonus - registrace na
následující rok zdarma. Šanci opět dáváme
i hříšníkům, kterým budou (pokud knihy
přijdou vrátit v tomto týdnu) odpuštěny
všechny upomínky.
Letos bude pro děti týden knihoven
hravý. Nabídku tematických kufříků, které
jsme začali půjčovat v loňském roce, doplníme o tři neokoukané novinky. Nabídneme dětem oblíbené postavičky ze Čtyřlístku, Šmouly a další autíčkový kufřík na
motivy kresleného filmu Cars. Každý kufřík obsahuje kromě knih i figurky, společenské hry, omalovánky, pexesa apod. Další novinkou určenou převážně dětem bude
půjčování stolních společenských her.
www.dolni-bousov.cz

Knihovna

Půjčte si hru domů!
Knihovna nabízí deset titulů těch nejlepších deskovek. V nabídce jsou jak jednoduché hry pro malé děti od cca šesti let, tak
propracované stolní hry pro větší děti a dospělé. Až vás hra omrzí, tak ji jednoduše
vrátíte. Výpůjční doba jsou 4 týdny s možností prodloužení, pokud na hru není rezervace. Všechny hry také najdete v našem
katalogu – zadejte do políčka Libovolné
pole klíčové slovo „stolní hra“. V katalogu
zjistíte, jestli je hra volná (k vypůjčení),
nebo ji má momentálně někdo půjčenou.
Jaké jsou podmínky pro půjčení hry? Je
třeba být naším čtenářem a mít platný čtenářský průkaz. Domů si můžete vždy jen
jednu hru na jeden čtenářský průkaz.
Středa 1. 10. bude, jak už je zvykem,
určena hlavně dětem a budeme je zvát na
tradiční podzimní divadelní pohádku do
knihovny. Od 17 hodin nabídneme dětem
dvě krátké loutkové pohádky O neposlušném motýlovi a O (ne)ptáčkovi. Vstupné
bude 20 Kč pro děti a 40 pro dospělé.
V pátek dopoledne 3. 10. od 10 hodin
nabídneme v podkroví knihovny možnost
navštívit první hodinu zcela nového zájmového kroužku pro děti s názvem Šikovné
ručičky. Kroužek je určen nejmenším dětem od 3 do 6 let a bude probíhat jednou
za 14 dní v pátek od 10 hodin pod vedením
Zuzany Zemanové. První hodina se bude
týkat právě probíhajícího Týdne knihoven.

S akcemi pro malé děti navážeme hned
v pondělí dopoledne (6. října), kdy se v dětském oddělení v knihovně bude od 10 hodin konat další hravá čtecí dílnička Čteme
s nečtenáři.

Na toulky Skandinávií vás zve váš
rodák Miroslav Hrdlička. Pozn.: Tři vylosovaní návštěvníci přednášky spojené
s besedou obdrží zajímavý dárek. Vstup
zdarma.

Zahrajte si v knihovně!
Nové stolní hry si můžete s přáteli zahrát přímo v knihovně, stačí si o ně požádat u výpůjčního pultu knihovníka a najít
si vhodný koutek kdykoli během otvíracích
hodin knihovny. A že to neumíte? Nevadí.
V Týdnu knihoven pro vás máme připraveno jedno herní odpoledne, kde vám s pravidly her můžeme poradit nebo si s vámi
i zahrát. Stačí, když přijdete v úterý 7. října
od 16 hodin do knihovny.

V pátek bude ve výstavních prostorách
galerie Na Faře zahájena výstava fotografií
RNDr. Zdeňka Mrkáčka, která nese název
ČESKÝ RÁJ - věčná inspirace. Výstavu
můžete zhlédnout do 20. listopadu v otvírací době knihovny a infocentra. Úvodní přednáška fotografa, přírodovědce,
ochránce a zejména znalce Českého ráje
RNDr. Zdeňka Mrkáčka spojená s projekcí fotografií se uskuteční 3. října od 18
hodin.

Na čtvrtek 2. října pro Vás chystáme
odloženou cestopisnou besedu s názvem
Nordkapp, místo kde země končí a moře začíná. Vydáme se na 8.000 km dlouhou cestu na nejsevernější cíp Evropy uprostřed
skandinávského léta; cestou se zastavíme
v Kodani, Stockholmu, Oslo, olympijském
Lillehammeru nebo Trondheimu, polární
kruh překročíme u Rovaniemi, projedeme
kouzelnou jezerní oblastí severního Finska
i souostrovím Lofoty s malebnými červenými rybářskými domky, staneme tváří
v tvář statnému sobovi, ochutnáme sušenou rybu. Cestovat budeme zajímavým
vozidlem - hotelbusem, ve kterém se dá pohodlně relaxovat nejen v noci, ale i během
jízdy a ještě si užít české stravy.

Protože se neustále snažíme zlepšovat
svou nabídku služeb a přizpůsobovat ji
vašim přáním, bude pro nás důležité vaše
hodnocení, které nám během celého října
můžete vystavit. V prostorách knihovny
a na webových stránkách bude k dispozici
anketa, budeme velmi rádi, pokud ji vyplníte a poskytnete nám tak na naše služby
zpětnou vazbu.
Doufáme, že jsme pro Vás vytvořili zajímavý program, a že vás osloví příjemné
domácké prostředí naší knihovny, kde je
možné si v klidu posedět s knihou, kávou, s přáteli. Není čas stát se majitelem
čtenářského průkazu dolnobousovské
knihovny?

kulturní tipy
11. 9. Dny evropského dědictví, 18.00,
bousovské hřbitovy
10. - 14. 9. Jičín město pohádky
12. - 14. 9. Dětský víkend plný dobrodružství, pořádá TO Krásná divoška,
cíl Klokočské skály
13. 9. Indiánské odpoledne, 15.00, soutěže, občerstvení, hudba, oheň; Svobodín nádraží
13. 9. Hobby Motocross - Batti Cup, závodiště Rachvala
14. 9. Vlčopolská prakiáda, 11.00, u hasičské nádrže, Vlčí Pole

www.dolni-bousov.cz

17. 9. Koncert Piesňodary – Jano Sv.
Majerčík, 18.00, knihovna; slovenský
folkový písničkář
27. 9. Den otevřených dveří a 120. výročí otevření ZŠ
1. – 8. 10. Týden knihoven, Městská
knihovna Dolní Bousov nabízí:
1. 10. Divadlo pro děti v knihovně, 17.00
2. 10. Mir. Hrdlička - Nordkapp, místo
kde země končí a moře začíná, 18.00

6. 10. Čteme s nečtenáři, 10.00
7. 10. Herní odpoledne, 16.00, deskové
stolní hry
11. 10. Vlčopolská traktoriáda, 10.00,
Vlčí Pole
11. 10. Výstava Kopidlenský kvítek
18. 10. Moravský večer, 19.30, sokolovna DB
25. 10. Posvícenská zábava, Vlčí Pole

3. 10. Šikovné ručičky, 10.00
3. 10. Vernisáž výstavy a beseda s RNDr.
Z. Mrkáčkem, 18.00

9

Aktuální informace a podrobnosti najdete na www.infocentrum.dolnibousov.cz.
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Po velkých oslavách a akcích, které
jsme společně se členy SDH a občany Vlčího Pole a přilehlého okolí zažili na konci
měsíce května, jsme prožili klidný červen.
První akcí byl v sobotu 5. července Dětský
den – zahájení prázdnin a také slavnostní
odhalení pamětní desky věnované zemřelým členům našeho hasičského sboru na
místní požární zbrojnici a poslední oslava
120. výročí založení SDH Vlčí Pole.
Pro děti jsme připravili soutěže o drobné ceny a sladkosti – hod tenisákem na plechovky, skok v pytli, skládání kostek a puzzlí, chůdy, překážková dráha s míčkem na
lžíci, hod kroužky na cíl a další soutěže,
které byli pro děti velkým lákadlem. Na závěr děti dostaly párek v rohlíku. Velkému
zájmu se opět těšilo malování na obličej,
které pro nás připravila paní Vrabcová
z Markvartic.
Po skončení dětského dne jsme připravili speciální soutěž pro tatínky o 5ti litrový
soudek piva ve skákání v pytli. Zájem byl
opravdu velký a pohled na chlapy, kteří se
tak vrátili do dětských let, byl k nezaplacení.
Kolem sedmnácté hodiny jsme se průvodem vydali k místní požární zbrojnici,
kde jsme u příležitosti 120. výročí založení SDH Vlčí Pole slavnostně odhalili pamětní desku věnovanou všem zemřelým
členům našeho sboru. Položením květin
a minutou ticha jsme tak vzdali čest a poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o vznik a rozvoj našeho sboru.
Poté již pokračovala poslední oslava
našeho výročí, která byla velkým poděkováním všem, kteří se podíleli na přípravě
oslav, za jejich čas z osobního volna a práci, kterou věnovali místnímu sboru. Příjemná atmosféra, sousedské posezení, grilovaná kýta, gulášek a pivečko provázelo
všechny přítomné až do pozdních nočních
hodin. Myslím, že to byla příjemná tečka
za oslavami SDH Vlčí Pole.
V sobotu 19. července nás čekala účast
na již tradiční soutěži „Kozodírský výstřik“. Krásné slunné počasí nás provázelo
od samého rána. Letos se z našeho sboru
zúčastnilo družstvo žen, mužů a dětí. Opět
originální štafeta, která se nesla v duchu
letošních komunálních voleb, byla opravdu
super. I tyto volby výborně zakomponovali
do požárního útoku. Družstvo dětí si vedlo
opravdu skvěle. Po odběhnutí štafety byly
na skvělém prvním místě a po přičtení
času za požární útok celkově obsadily krásRočník 50 - číslo 4/2014
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Vlčí Pole v létě

né druhé místo. Navíc v doplňkové soutěži „Přetahování lanem“ obsadily 1. místo
a staly se „Tahouny roku 2014“. Ženy ve
štafetě byly průběžně na třetím místě, které statečně obhájily i po požárním útoku.
V přetahování lanem skončily na krásném
druhém místě ve své kategorii. Muži se po
součtu štafety a útoku umístili na devátém
místě a v přetahování lanem se dělili o 3.
a 4. místo. Příjemné prostředí, dobrá parta
pořadatelů a krásné počasí nám přineslo
příjemně strávený den a také další poháry
do naší nemalé sbírky. Děkuji všem soutěžícím za účast a vzornou reprezentaci
našeho sboru a Kozodírským hasičům za
pozvání na jejich netradiční soutěž a oslavy 80. let založení sboru. Přejeme mnoho
úspěchů do dalších let SDH Kozodírky.
Poslední akcí, které jsme se za SDH
Vlčí Pole a za obec účastnili, byl II. ročník Dolnobousovské neckyády v sobotu
dne 2. 8. 2014. Letos jsme připravili dvě
plavidla - plovoucí vesnickou zabíjačku
a piráty z Karibiku. Na zabíjačkové palubě nechyběl řezník se svými pomocníky,
kachlová kamna a v neckách krásné vykrmené prasátko. A aby byla zabíjačka opravdová, podával se čerstvý ovárek s pivečkem a rumem. Zájem o ovárek byl jak mezi
soutěžícími, tak i mezi diváky. A že všem
chutnalo, jsme poznali brzo, neboť ovar
rychle došel. Konkurence plavidel byla velká, ale i tak jsme se umístili na krásném

třetím místě. V soutěži o nejrychlejší plavidlo jsme nenašli přemožitele – 1. místo
a v jízdě kolečkem s pasažérem po lávce
jsme obsadili 3. místo. Ani piráti z Karibiku si nevedli špatně a patří jim velký dík
za reprezentaci Vlčího Pole i přesto, že se
plavili poprvé v životě. Spokojenost byla
veliká – 3 poháry za jedno odpoledne toho
byly důkazem. K úspěchu nám pomáhala
i velká podpora vlčopolských fanoušků za
břehu. Děkujeme organizátorům za příjemně strávené slunné sobotní odpoledne
a těšíme se na další ročník neckyády.
To je tak vše, co jsme za prázdniny
prožili. Nyní připravujeme IV. ročník Vlčopolské traktoriády, který se bude konat
v sobotu 11. října od 10 hodin. O dalších
akcích Vás budeme včas informovat prostřednictvím rozhlasu a stránek infocentra. Přejeme klidný a pohodově prožitý
zbytek prázdnin.
Za SDH Vlčí Pole
Vladimíra Boučková

Připravované
akce
14. 9. Vlčopolská prakiáda, 11.00,
u požární nádrže
11. 10. Vlčopolská traktoriáda, 10.00

Srpnovou neckyádu na rybníce Pískovák navštívilo podle některých odhadů až 400 diváků.
Autor: Z. Plešinger
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František Živný se těší na mistrovst ví světa
Mistrovství České republiky v armsportu
přineslo dolnobousovským pákařům jedenáct medailí, z toho sedm zlatých. V podobný úspěch věří František Živný i při prvním
kole extraligy, které se koná v sobotu 30.
srpna 2014 v Češově u Jičína. Pořadatelem
je Miroslav Vaněk, kterému František Živný pomáhá.
„Kluci budou mít na extralize určitě
medaile, ale Patrik Kverek a Alfréd Kovář
nebudou startovat v mužích začátečnících,
ale v mužích profi. V začátečnících se může
soutěžit jen rok, pak následuje přechod mezi
profesionály. A tam to budou mít určitě těžší. Já si to s mladšími soupeři rozdám jen
na pravou ruku, protože pro mě už je prioritou soutěž masters. A ta v ligových kolech
není zařazena. Především se připravuji na
Mistrovství světa v armsportu v Litvě, kam
odjíždím 14. září. O dva dny později je vážení a pak se již rozjedou soutěže. Rád si to
zkusím se světovou veteránskou elitou. V kategorii Masters se na medailových postech
pravidelně střídají Maďar, Ital a Američan.
Doufám, že se mi podaří mezi ně proniknout. Víc si věřím na pravou ruku, která je
na tom silově a technicky lépe než levačka.
Na extralize nejvíc věřím Lukáši Fišerovi,
který pilně trénuje a má sílu jako bejk. Bude
startovat ve své věkové a váhové kategorii,
tedy v juniorech do 18ti let. Dalšími kategoriemi jsou junioři do 21ti let, juniorky, muži
profesionálové, muži začátečníci a ženy. A já
jsem mu doporučil, aby kvůli vyzávodění
startoval i mezi juniory do 21ti let. Bude to
pro něho dobrá příprava.“
Ve výsledcích z mistrovství republiky jsem
postrádal Dana Příhonského. Proč?
„Dan byl hodně zaneprázdněn v práci, málo
trénoval a soutěžil. A proto nenasbíral dostatečný počet bodů ke startu na republice.“
Kdo tě na republice nejvíce překvapil?
„V začátečnících oba zlatí, Patrik Kverek
a Alfréd Kovář. Nejvíc jsem ale byl spokojený s Lukášem Fišerem a jeho dvěma zlatými
medailemi mezi juniory do osmnácti let. Ten
má před sebou velkou budoucnost, pokud
u tohoto sportu vydrží, má šanci získat medaile i na mistrovstvích Evropy a světa.“
Máš sedmnáct republikových titulů mezi
muži. Přibude ještě nějaký, nebo teď budou
přibývat už jen mezi veterány?
„Roky nelze zastavit. Já si myslím, že
budou přibývat už jenom v masters. Můj
www.dolni-bousov.cz

Jedenáct medailí vyneslo 14. června v Židlochovicích oddíl z Dolního Bousova na 4. místo.
zdravotní stav se výrazně zhoršil, musel
jsem omezit tréninky. Nejde trénovat půl
hodiny ráno a půl hodiny večer, rozděluju
to po pár minutách. A abych vůbec mohl
trénovat, musím si brát prášky na bolest.
To bych chtěl omezit, protože mě z toho
pak bolí hlava. Dokud bude tělo sloužit alespoň trochu, budu to mezi veterány zkoušet. Deset let mi lékaři vyhrožují, že mi dají
umělý kloub do pravého ramene a lokte.
Až k tomu dojde, asi budu muset s pákou
skončit.“

Objeví se zase nějaké nové talenty?
„Chodí ke mně třikrát týdně skupina asi šesti
kluků od šestnácti do dvaceti let. Někteří se
o páku zajímají, tak to časem zkusí mezi začátečníky. Třeba se nějaký talent objeví.“

Jak vypadají tréninky před extraligou?
„Všichni trénují velice pilně, až na Hiršala
a Příhonského, kteří jsou pracovně zaneprázdnění. Trénujeme čtyřikrát týdně plus
v neděli trénink jen na biceps a techniku
za stolem se sparingpartnerem. Já mám
v plánu ještě týden po extralize trénovat,
abych byl ve formě na mistrovství světa.
A po něm si dám alespoň měsíc pauzu
a odpočinu si.“

Pokud chcete vidět dolnobousovské
pákaře v akci, musíte v sobotu 30. srpna
vyrazit do Češova. Podívat se na Františka
Živného na mistrovství světa by bylo trochu složitější, do Litvy to je mnoho stovek
kilometrů. Jak Živný zvládne náročné cestování autem a především boje s nejlepšími světovými siláky – veterány, se dozvíte
v příštím čísle Bousováku.
Miloslav Ječný
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Kdo pomáhá sponzorsky s pořádáním extraligy?
„Nejvíc pan Karel Zetka, to je můj hlavní
sponzor, který mě nejvíc podporuje. Nejen na
extralize, ale na všech závodech a nyní především na mistrovství světa.“
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I fotbal měl v létě prá zdniny

Během letní přestávky se nic podstatného v rámci klubu neudálo. Díky tomu, že
klub je několik sezón stabilizovaný, může
se vedení klubu věnovat vždy kosmetickým
přípravám na novou sezónu. Všechna mužstva mládeže a dospělých jsou zabezpečena jak po stránce materiální, tak trenérské.
Již několik let si klub zakládá na vlastních odchovancích z našeho města či okolních obcí. Díky propojení město x škola
x klub se tato spolupráce vyplácí. Mužstvo A-mužstva se v minulé sezóně pralo
do konce soutěže o historický postup do
I. A třídy. Dorost je díky novému trenérskému vedení stabilizovaný a chtěl by se letos
poprat o návrat do I. A třídy. U mužstva
žáků po 5ti letech skončilo trenérské duo
Michal Šolc a Petr Ježek. Novým trenérem se stala trenérská legenda minulosti
Karel Ruml, kterému bude pomáhat Pavel
Urban. Mužstvo mužské rezervy by letos
mělo mít podstatě širší kádr, než tomu bylo

v sezóně minulé. Zásadní změna jsou hrací dny A-mužstva, kdy se vracíme po roce
k sobotám, B-mužstvo bude hrát opět po
roce v neděli. Dorost bude hrát v sobotu
v 10.15 a žáci v neděli 10.30.
Mužstva přípravky, minipřípravky a minižáků jsou beze změn, pokud pomineme
neustálý generační kolotoč v těchto kategoriích. Novinkou je spuštění nových webových stránek klubu www.dbsk.cz.
Přípravná utkání A mužstva:
DBSK „A“ – Jičín
6:5
Branky: Stejskal 4 x, Kubeček, Hrdý
DBSK „A“ – Dobrovice „B“ 3:5
Branky: Stejskal 2 x, Hrdý
Dl. Lhota „B“ - DBSK „A“ 1:1
Branky: Stejskal
Semily – DBSK „A“
7:1
Branky: Tomíček
DBSK „A“ - Akuma
6:0
Branky: Stejskal 4 x, Kasal, Zahrada

Přípravná utkání B mužstva:
DBSK „B“ - Dětenice
Branky: Šolc M.
Mcely – DBSK „B“
Branky: Holub ml., Havel st.
DBSK „B“ – Ledce
Branky: Dajč, Ort

1:3
0:2
2:1

Přípravná utkání dorostu:
FK Turnov - DBSK
7:2
Branky: Petrův 2 x
DBSK – Luštěnice
7:0
Branky: Šouta 3 x, Šolc 2 x, Pechánek, Volf
DBSK – Benátky
6:1
Branky: Petrův, Šouta, Oudrnický, Šolc,
Holub, Taclík
DBSK - Bělá p. Bezdězem
6:4
Branky: Petrův 3 x, Šolc, Světlík, Ježek

80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část XV.
1996-1997
„A“ mužstvo nastoupilo do II. Regionální třídy východních Čech. Čeká nás velice
náročná soutěž, která se hraje čtyřkolově,
což znamená 28 mistrovských utkání. Domácím hřištěm bude nadále ZS Jičín. Vedení HC Mladá Boleslav nám prodloužilo
hostování hráčů, kteří za náš oddíl hráli už
loni. Z Aš přišli Stinka, Biháry, Nejman,
z Benátek Kunc a Jaroš. Druhou polovinu
sezony se stává trenérem mužstva Vladimír Lejsek s Jaroslavem Zelbou. Provedli
jsme výměnu registračních průkazů všech
hráčů, protože od této sezóny bude název
našeho oddílu LH-Dolnobousovský SK.
Trénujeme od září v Nymburce a v prvním přátelském zápase v mělnické hale
jsme vyhráli s „B“ týmem Spolany Neratovice 12:3. V Pradubicích nám Artikolor
odvedl loňskou porážku v poměru 9:4.
Další přípravné utkání v Náchodě a prohra 5:8, v Nové Pace 4:4 – odveta v Jičíně
0:9! První mistrák 14. 11. 1996 se nám také
nepovedl. Prohráli jsme s Trutnovem 5:9.
Jak potom soutěž pokračovala: Trutnov
2:8, 1:6 a 8:8, Dvůr Králové n. L. 5:6, 3:5,
1:10 a 7:4, Choceň 4:5, 3:9, 8:3 a 0:5 kontumačně (pro onemocnění několika hráčů
jsme do Chocně neodjeli), Chotěboř 5:7,
6:4 (celých 10 kol jsme čekali na své prvRočník 50 - číslo 4/2014

ní vítězství), 7:8 a 12:5, Vrchlabí 2:13, 3:5,
7:14 a 0:5 kontumačně (autobus, kterým
jsme měli do Vrchlabí cestovat, měl půl
hodiny před odjezdem poruchu motoru
a jiný jsme nesehnali), Třebechovice 4:5,
5:8, 2:2, a 4:0, Articolor Pardubice 7:9, 1:7,
3:7 a 3:6. V tabulce jsme skončili poslední
s 10 body. Příčin neúspěchu mužstva v sezoně bylo několik. Před zahájením soutěže odchází loňský nejproduktivnější hráč
Martin Zelba (25 branek a 16 přihrávek)
do belgického Herentálsu a Jan Andlt do
Rakouska. V průběhu soutěže se zranil
Miloš Pospíšil a Dušan Kerda. Mnozí
z hráčů měli velké potíže s uvolněním ze
zaměstnání. K tomu se přidalo i několik
prohraných zápasů v posledních minutách
či vteřinách… většinou taktickou nekázní
a nakonec i tři kontumačně prohraná utkání. Zachránit se v soutěži bylo reálné, leč
nepovedlo se. Tabulka střelců: Zorkler 19,
Svoboda V. 16, Pažout a Pospíšil po 14, Ulman 12, Stinka a Kerda 10…
DBSK „B“ vyhrálo v přátelském zápase
s SKP Mladá Boleslav 8:0 (2:1, 4:2, 1:5).
O branky se podělili Fokt 2, R. Žáček 2,
P. Ježek 2 a J. Štros 2. V mistrovství jičínska se utkalo „B“ mužstvo se Sobotkou
1:7 a 4:2, s Robousy 1:8. Sestava: Škaloud
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(Bradna) v brance, obrany Zíma – Holub
L., Pavlíček Jos. – Procházka M., Falta –
Kula (Jaroš). Útoky: Žáček M. – Žáček
R. – Fokt, Hruška – Štros J. – Štros R.,
Nechánský – T ěšínský – Ježek.
Žáci prohráli s Jičínem 0:6 a 0:7. Na boleslavsku zaniklo poslední družstvo žáků,
dorostu a mužů Slavoj Dolní Cetno. Hraje
se už jenom odborářská soutěž zvaná také
liga pracujících.
1997 – 1998
Po dohodě s vedením klubu HC Mladá Boleslav se stáváme od této sezony „B“
týmem HC MB. Mužstvo trénuje v Mladé
Boleslavi pod vedením Vladimíra Lejska.
Organizačně zajišťují soutěž Jaroslav Zelba, Miroslav Vacek, Josef Procházka a Petr
Nechánský st. Na pořadatelských funkcích
se podílejí pánové Mareš, Boček, Kočí, Nedvěd, Štros, Pavlíček, Šolc, Kincl, manželé
Vlčkovi a další. Mistrovská utkání budeme
hrát v Jičíně. V regionální soutěži III. třídy
východních Čech se utkáme s Novou Pakou, Jičínem, Lomnicí n. P., Semechnicemi,
Nahořany, Velkým Poříčím, Česticemi a Petříkovicemi. Výsledky přípravných utkání:
HC MB dorost extraliga 6:5, Nový Bydžov
„B“ 13:3, Jičín 2:4 a 5:2, Lomnice n. P. 16:1.
www.dolni-bousov.cz

Sport

Trenér Lejsek má pro sezonu připravenou
tuto sestavu hráčů: brankaři Žemlička, Ráček a Kormoš, obránci: Pažout, Suchý, Ulman, Halouska, Havlík, Šimáček; útočníci
Pospíšil, Hegr, Zörkler, Svoboda, Šebek, Kejmar, D. Pletka, Kerda, Haken, Štajner, Šitina, Fadrhonc a Stinka. Výsledky mistrovství:
Semechnice 12:5 a 10:2, Čestice 15:2 a 13:0,
Hronov 9:1 a 12:2, Nová Paka 8:3 a 0:4, Nahořany 9:0 a 11:2, Jičín 2:2 – v sestavě s Václavem a Danem Pletkovými jsme za stálého
deště pouze remizovali (660 diváků), v odvetě v Boleslavi před 565 diváky jsme zvítězili
6:4, Petříkovice 18:1 a 16:1, Velké Poříčí 14:1
a 17:1, Lomnice n. P. 15:1 a 16:0. V tabulce
jsme skončili druzí o jeden bod za Novou Pa-

kou. Nejlepším střelcem byl Milan Šebek 49
gólů, 2. místo obsadil Daniel Pletka 25, třetí
Jiří Hegr 21, Svoboda Vít 18, Štajner Pavel
11, Václav Pletka 1. (V lednu 2014 se stal členem klubu kanonýrů českého hokeje za 250
vstřelených branek!)
„B“ mužstvo Dolnobousovského SK zahájilo sezonu zápasem v lize neregistrovaných hráčů řízeným OSLH v Jičíně proti
HC Gymnasium Jičín výsledkem 20:3 (4:3,
5:0, 11:2) Branky: M. Zelba 8, Štros R. 2,
Havel P. 2, Nechánský Petr ml., L. Holub,
M. Zíma, Pavlíček Jos., Žáček M., Žáček
R., Štros J. a T. Holub. Odveta 16:3.
Další výsledky mistrovství: HC Batalion Jičín „B“ 15:2, 14:1, Sport Club Jičín

1:5 a 6:1, LPH Jičín 5:1 a 6:4, Chomutice
9:1 a 7:4, Ronal Jičín 8:4 a 19:2, ZD Březina 6:2 a 8:6, HC Bradlec 3:6, odveta se
nehrála. Soutěž vyhrál Sport Club Jičín
30 bodů, 2. místo Dolní Bousov „B“ 26,
3. LPH Jičín 20… Kanonýrem sezony byl
Martin Zelba 52 gólů, Jiří Štros 13, Petr
Havel a Jaroslav Zelba 12, M. Žáček 10…
Mimo výše jmenovaných autorů branek
v mužstvu nastoupili brankaři R. Škaloud
a Z. Bradna, hráči Nechánský Pavel, Ježek
Petr a Těšínský, Jakub Vynikal, Milan Procházka, Josef Hruška, Roman Fokt, Pavel
Kula, Aleš Urban, Morávek a další.
Josef Procházka
(pokračování příště)

V ydařené autokrosové finále v Dolním Bousově
O víkendu ve dnech 30. a 31. srpna 2014
vyvrcholil letošní seriál mezinárodního
mistrovství České republiky v autokrosu závěrečným sedmým závodem na Rachvalách
v Dolním Bousově. Na start se pořadatelům
z místního Auto moto klubu přihlásilo celkem 89 jezdců v 9 divizích. Chyběli závodníci Divize Buggy 1600, ve které se o konečném pořadí rozhodlo dříve, a vítězem
se stal Roman Polák z Dolního Bousova
– Bechova s vozem Suzuki GSX-R1300. Po
dvou nevydařených ročnících, kdy byl v prvním roce závod po tréninku zrušen pro stálý déšť a nesjízdnou trať, se další rok sice
uskutečnil, ale téměř bez diváků, protože
panovalo tropické vedro. V obou případech
se Auto moto klub ocitl ve finanční krizi,
protože vydání před závodem jsou velká
a příjem byl minimální nebo zbyl dluh.
Letos se podařilo připravit velice dobrou závodní trať, kterou zkvalitnil páteční
déšť. Sobotní tréninkové jízdy a I. série
rozjížděk mistrovství naznačily, že letošní finálový závod MM-ČR bude na dobré
úrovni. Časový program dodržovali pořadatelé téměř dokonale. Nejrychlejší tréninkové kolo, které už v nedělním závodě
nikdo nepřekonal, zajel Václav Fejfar se
Škodou Fabia 2000 v čase 39,276 sec. (průměrná rychlost 70 km/hod.).
Nedělní závody II. a III. série mistrovských rozjížděk a následně finálových jízd
jednotlivých divizí přilákaly více jak tisícovku příznivců autokrosu (včetně neplatících, kteří se na závodiště jako černí diváci
dostávají lesem). Téměř všechny rozjížďky
byly velice vyrovnané, jezdci bojovali o každý metr tratě a o každou sekundu času od
začátku do konce jízdy.
www.dolni-bousov.cz

Radost vítěze - Petr Bartoš bezprostředně po vítězném závodě. Autor: Tomáš Němec
Konečné výsledky jednotlivých divizí:
Dětský autokros RB 160:
1. Barbora Čepková, vozidlo Havel Beta
2. Arnošt Florián, Havel
3. Viktor Vítek, Havel Honda

Junior Buggy 600:
1. Adam Prokop, Kawasaki
2. Václav Tříska, Suzuki
3. Timofey Ovcharov (RUS), Yamaha

RB 125:
1. Jakub Novotný, Yamaha
2. Ondřej Hartych, MZ
3. Libor Teješ, Yamaha

Kartcross:
1. Ondřej Šlechta, Yamaha
2. Lubomír Giesler, Suzuki
3. Tomáš Gomzjakov, Honda

RB 250:
1. Martin Kadlečík, Yamaha
2. Miroslav Fučík, Honda
3. Petr Dlouhý, Spirit KTM

Divize 6 – plechová auta:
1. Tomáš Jánoš, VW Lupo 1600
2. Petr Maršálek, Škoda Fabia 1600
3. Aleš Fučík, Škoda Felicia 1598
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Václav Fejfar - autor nejrychleji zajetého kola.

Domácí závodník Pavel Svoboda - vítěz letošního Touring autocrossu.
Autor: Tomáš Němec

Autor: Jan Pilát
Touring Autocross:
1. Pavel Svoboda, Mitsubishi EVO 8 2000
2. Luboš Kužel, Audi A2 2000
3. Jiří Bret, Škoda Fabia
Vítězstvím si Pavel Svoboda vybojoval
celkové 2. místo v MM-ČR 2014. Blahopřejeme! Martin Svoboda měl dvě kola před cílem nadosah 3. místo, o které ho připravila
banální příhoda – došla mu voda v ostřikovači skla a následkem špatné, lépe řečeno
žádné viditelnosti, narazil do svahu závodní
dráhy. Smůla. Ale také jemu patří poděkování za výkony v letošní sezoně, ve které se
umístil na 6. místě. Václav Fejfar do finále
nenastoupil, protože si chtěl pošetřit auto
na další závod Evropského mistrovství.

Vyvrcholením všech autokrosových
závodů je vždy finále nejsilnějších vozů
Super Buggy. V Dolním Bousově se po
dvouleté přestávce přihlásil do závodu
mnohonásobný mistr republiky a Evropy
Petr Bartoš. Ve všech rozjížďkách předvedl vynikající výkon a s desetisekundovým
náskokem zvítězil i ve finále. Petr je stále
mistrem autokrosu a jako pořadatelé jsme
rádi, že do Bousova přijel doprovázen
mnoha příznivci.
Super Buggy:
1. Petr Bartoš, Ford RS Cosworth 2000
2. David Horák, BMW M3 4000
3. Jan Smrž, Mitsubishi 2000

Krasojízda na dvou kolech - Fr. Kostroun. Autor: Tomáš Němec
Ročník 50 - číslo 4/2014

Čtvrté místo patří Jakubovi Kubíčkovi,
který se tak stal ve svých 16 letech nejmladším mistrem ČR v nejsilnější kubatuře
v celé historii autokrosu u nás v republice.
Dolnobousovský autokros 2014 se po
všech stránkách vydařil. Děkujeme všem
jednotlivcům a organizacím za pomoc při
přípravě a průběhu závodu.
Více informací včetně fotografií ze závodu najdete na www.amkdb.cz.
Josef Procházka

Dolnobousovský Martin Svoboda. Autor: Tomáš Němec
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Mladoboleslavský Petr Bartoš na trati. Autor: Tomáš Němec

Legenda československého, českého i evropského autokrosu Jaroslav Hošek - ve věku 66 let stále patří mezi špičku jak v Čechách,
tak i v Evropě. Autor: Tomáš Němec

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

Občanská inzerce
Zahrnuje krátké osobní oznámení občanů (kondolence, gratulace k životním výročím, vzpomínka atd.) v obvyklém rozsahu 2 – 3 řádky po 60ti znacích – 50,- Kč.

Podklady pro inzerci
• texty nejlépe elektronicky nebo čitelně na papíře
• fotky v min. rozlišení 300 dpi nebo originál fotografii 		
		 (nikoli tištěnou z PC)
• formát doc, pdf nebo jpg
• platbu lze uskutečnit hotově při podání 			
		 nebo bezhotovostním převodem

Řádková inzerce
Jednoduchý řádkový inzerát a stručné nabídky prodejů, koupí či pronájmů – 1 řádek nebo 40 znaků vč. mezer – 15 Kč.
Plošná inzerce
1 strana (250 x 190 mm)
1/2 strany (125 x 190 mm)
1/4 strany (125 x 85 mm)
1/8 strany (85 x 60 mm)
sloupeček (60 x 80 mm)
sloupec (120 x 80 mm)

1 500,- Kč
800,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
350,- Kč

Příjem inzerce nejpozději v den uzávěrky pro uveřejnění ve
zpravodaji, který vyjde k 1. následující měsíc.
Informace o inzerci získáte v infocentru, tel.: 322 312 001,
e-mail: infocentrum@dolni-bousov.cz.

Letos si vítězové čtecí soutěže Kamarádi knihovny odnesli kromě
putovního poháru i výborný dort.
www.dolni-bousov.cz

Čteme s nečtenáři - Prozkoumali jsme s dětmi zeměkouli, víme,
že se s námi točí a díky tomu máme den a noc.
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NAROZENÍ

Věra Proftová (5. 9. 1924 – 20. 12. 2004) Básnířka. Byla autorkou
celé řady básní, které byly publikovány zejména v regionálním
tisku a zpravodaji Bousovák.

Miroslav Pajkr - květen 2014, Dolní Bousov
Magdaléna Bulířová - květen 2014, Dolní Bousov
Anna Králová – červen 2014, Horní Bousov
Agáta Švancaránová – červen 2014, Dolní Bousov

Jindřiška Sůvová (14. 7. 1944) Pedagožka, redaktorka Bousováka. V letech 1969 – 83 byla učitelkou a ředitelkou ZŠ ve Březně,
v letech 1983 – 2013 učitelkou a 7 let i ředitelkou ZŠ v Bousově.
Vedoucí pěveckého a dramatického kroužku.

ÚMRTÍ

Alena Třasáková, Dolní Bousov, červen 2014 (80 let)
Květoslava Švejdová, D. Bousov, červenec 2014 (83 let)
Jan Tondr, Bechov, červenec 2014 (65 let)
Vladimír Kincl, Dolní Bousov, srpen 2014 (70 let)

František Živný (10. 7. 1974) Sportovec, armsport (páka). Od
roku 1997 je téměř pravidelně mistrem republiky, 13ti násobný
mistr České republiky, dvojnásobný mistr světa. Založil dolnobousovský pákařský klub.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Září 2014
03.09. Klauzová Miloslava, Dolní Bousov
03.09. Nohová Věra, Dolní Bousov
06.09. Brixová Věra, Dolní Bousov
06.09. Šolcová Květuše, Dolní Bousov

inzerce

87
81
75
93

 Prodám plně funkční polohovací mechanickou postel. Cena
2 000 Kč. Josef Jakubec, Příhonská 220, Dolní Bousov, tel. 777
641 174, mail: jojak48@seznam.cz.

Říjen 2014
02.10. Piskač Miroslav, Dolní Bousov
02.10. Vaněčková Marie, Horní Bousov
04.10. Vik Arnošt, Střehom
07.10. Motyčková Věra, Dolní Bousov
11.10. Šolc Jan, Vlčí Pole
12.10. Dlouhá Ivana, Dolní Bousov
15.10. Škaloud Josef, Dolní Bousov
26.10. Pavelka Václav, Dolní Bousov
27.10. Králová Růžena, Vlčí Pole
30.10. Kunstová Zdeňka, Dolní Bousov

 Koupím domek v Dolním Bousově, tel. 736 417 157.

80
81
86
86
93
70
75
87
85
89

 Provádím zednické práce, opravy komínů, zateplování budov,
vodoinstalace. Mistalér, tel. 604 906 671.
 Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: V neděli 12. října 2014, Dolní Bousov – u vlakového nádraží - 15.00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840.

		 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Poděkování

Děkuji panu starostovi Bočkovi a paní Jelínkové za blahopřání,
dárek k narozeninám a milou návštěvu.
Jaromír Páv

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou
technikou.
tel.: 606 527 091

Děkuji p. starostovi V. Královi a p. J. Štrosovi za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Miroslava Najmanová Rohatsko

Regionální kulatá výročí

Zdeněk Kučera (28. 7. 1923 – 12. 8. 2004) Architekt, skaut. Zakládající člen obnoveného bousovského skautského oddílu z roku
1936, vedoucí ilegálního odd. v letech 1940-45, dlouholetý vedoucí dolnobousovského střediska Junáka. V roce 1948 se podílel na
vydání původního, skautského Bousováka.

Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová,
Josef Procházka. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz, Uveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 10. 2014. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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