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Vážení spoluobčané,
dříve než vás seznámím s novinkami v našem městě, dovolte mi zabilancovat. Právě skončilo volební období
2010 – 2014. Myslím, že by bylo dobré
si připomenout, co se za uplynulé období povedlo a co nepovedlo. Názor může
mít každý rozdílný, ale myslím, že pozitiva převáží ta negativa. Nejlépe je
samozřejmě vše hodnotit s nadhledem
a s odstupem času.
Jsme malé město s každodenními
problémy, které se dají řešit ihned a většími problémy, které je zapotřebí řešit
postupně. Nelze řešit vše najednou.
Určitě se mnou budete souhlasit, že
největším problémem je stav krajských
komunikací v našem městě. Bohužel
za celé období se nenašla společná řeč
s vedením Středočeského kraje řešit
tento stav. Realizace oprav ulice Dlouhé a průtahu Horní Bousov – Dolní
Bousov je zatím v nedohlednu. Je to
výzva pro následující období najít společné řešení se Středočeským krajem.
A pozitiva? V uplynulém období se
podařilo městu získat na dotacích z EU
téměř 50 mil. korun. Tyto finanční
prostředky nám umožnily zrealizovat
několik stěžejních projektů. Zejména
rekonstrukci a zateplení budovy ZŠ,
zateplení budovy MŠ a zdravotního
střediska, zateplení budovy sokolovny, vybudoval se areál sběrného dvora
a kompostárny, pořídil se nový zametací vůz, opravily se místní komunikace
(ulice Kolonie, Rachvalská, K Piváku
a ke sběrnému dvoru), vylepšil se areál
za kostelem sv. Kateřiny… Z rozpočtu
města na tyto projekty město přispělo
více než 20 mil. korun. Celkové náklady do majetku města se vyšplhaly téměř
na 70 mil. korun.
/pokračování na straně 2/
www.dolni-bousov.cz

Měděná schránka obsahující projektovou dokumentaci školy z roku 2010, almanachy
z roku 1994 a 2014 a další drobnosti byla za účasti Miloslava Ječného, Miroslava Bočka,
Pavla Kverka, Heleny Koníčkové, Venduly Budínové a Kateřiny Karnové uložena ve
vestibulu u vchodu do staré budovy školy.
Foto: J. Bernart

Pozdrav bousovské škole
V minulém čísle Bousováka bylo oznámení o oslavách 120. výročí postavení
nové školní budovy v Dolním Bousově.
Na tuto významnou událost stejně jako
na vznik měšťanské školy a otevření jejího sídla v roce 1931 naši předkové nezapomínali a je chvályhodné, že v této tradici se pokračuje. Školy si Bousovští váží.
Nedávná rekonstrukce budovy to nejlépe
dosvědčuje.
Co však škole chybí, to je přesnější znalost jejích nejstarších dějin. Nepřinesla je
ani záslužná brožura Františka Koníčka
a kol. Historie a současnost školy dolnobousovské 1894–1994, ani její letošní pokračování, nejsou obsaženy ani ve významné

knize Dolní Bousov – moje město z roku
2000. Něco ze svých poznatků jsem se
snažil zařadit do svých Malých dějin Sobotecka (2008, 2013), ovšem prozkoumání
všech dosažitelných pramenů zabere ještě
hodně času. Vždyť neznáme pořádně ani
jména bousovských kantorů! Snad se tohoto úkolu ujme některý historik z nastupující mladé generace a využije ho k sepsání
zajímavé diplomové práce.
Připomeňme si dnes alespoň několik
dat z nejstarších dějin dolnobousovské
školy a připojme jména několika známých-neznámých bousovských učitelů do poloviny 19. století.
/pokračování na straně 6/
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Opustím evropské dotace a zaměřím
se na další oblasti v rámci našeho města.
Důležitým projektem, který se podařilo
dokončit a schválit, je nový územní plán
města a místních částí. Územní plán
umožní další rozvoj našeho území v nastávající dekádě. Celkové náklady na pořízení
činily 1,1 mil. korun. Dále je nutné si uvědomit, že jsme jedni z mála měst a obcí
v našem okolí, kteří jsou vlastníky vodovodu, kanalizace a ČOV. Toto vlastnictví je
spojeno samozřejmě s údržbou a obnovou
dané sítě. Náklady na údržbu a povinné
investice se pohybují v řádech miliónů
korun ročně. Zde nás v nastávajícím období čekají investice do vodojemu Horní
Bousov, čerpací stanice Střehom a hlavního přivaděče vody ze Střehomi na okraj
města u Červenského rybníka. Zmíněné
zařízení se vybudovalo v sedmdesátých
letech minulého století. Nemohu opomenout údržbu a obnovu veřejné zeleně a veřejného osvětlení. Všechny tyto zmíněné
práce vykonávají zaměstnanci města nebo
občané daných místních částí, ne žádná
najatá firma nebo společnost.
Velké téma je určitě kulturní a společenský život. Na něj bychom neměli zapomínat. Díky práci sportovně kulturní
komise, díky práci zaměstnancům infocentra a knihovny, díky práci několika
dobrovolníků se podařilo nastartovat
projekty a akce, které si získaly oblibu
a opakují se každoročně. V tomto ohledu musím také vyzvednout činnost členů
všech sborů dobrovolných hasičů, kteří
pořádají a organizují nespočet kulturních
akcí pro občany všech generací. Myslím,
že nastavené podmínky podpory všech
spolků a sdružení mají svůj význam a přispívají hlavně k výchově dětí a mládeže ve
volném čase. Pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity občanů všech kategorií má
město více než dobré zázemí. Sportovní
hala nebo sokolovna, dětská hřiště, fotbalový stadión, víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem, koupaliště, tenisové
kurty atd. Záleží na každém, jak naloží
s volným časem a jestli chce udělat něco
pro své zdraví.
Naše město se rozrůstá. Díky nové
výstavbě v lokalitě za benzinkou získalo
město do rozpočtu za prodej pozemků
v období 2010-2014 cca. 8,5 mil. korun.
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Tyto prostředky se postupně investují do
potřebné infrastruktury. V této lokalitě je
pro budoucí období k dispozici ještě zhruba 25 stavebních pozemků, které bude
nutné zasíťovat. Město se rozhodlo pro postupné zasíťování vždy několika pozemků
v daném roce.
Nemůžeme zapomínat ani na bezpečnost a ochranu majetku města a občanů.
Město od roku 2013 postupně investuje
do kamerového systému. Doufám, že nám
systém pomůže eliminovat negativní jevy
v našem městě.
Určitě jsem nedokázal zmínit vše, co
se událo a zrealizovalo, ale podařilo se
toho dost a věřím, že v podobném trendu
budeme pokračovat dál. Vím, že v mnoha oblastech a odvětvích je co zlepšovat
a měnit. Chtěl bych, aby naše město bylo
pro všechny občany příjemným domovem,
kam se budeme rádi každodenně vracet.
Nyní mi dovolte touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva za podporu, za odvedenou práci v uplynulém období 2010-2014 a také všem zaměstnancům
městského úřadu, s kterými jsem mohl
spolupracovat po celé čtyři roky. Doufám,
že nové zastupitelstvo města naváže na započatou práci i v následujícím období.
Tabulka evropské dotace:

O co je třeba se výhledově postarat
v dalším volebním období v jednotlivých
oblastech našeho města a místních částech?
Oblast správy majetku:
- rekonstrukce objektů souvisejících
s vodním hospodářstvím (vodojem, čerpací stanice, výměna hlavního přivaděče pitné vody Střehom – Dolní Bousov)
- postupná obnova veřejného osvětlení
a místního rozhlasu
- rekonstrukce místních komunikací
a chodníků ve vlastnictví města
- jednání s krajským úřadem o stavu komunikací ve vlastnictví kraje
- rekonstrukce budovy městského úřadu
- dokončení místních komunikací v lokalitě pod benzinkou
- údržba budov ve vlastnictví města (DPS,
sportovní hala, bývalá škola - Bechov,
Vlčí Pole, Horní Bousov)
- údržba budov sloužících pro potřeby
SDH Bechov a Vlčí Pole
- oprava hřbitovních zdí v Dolním Bousově, Vlčím Poli a na Bechově
Oblast bezpečnosti:
- udržování pořádku ve městě a místních
částech

EVROPSKÉ DOTACE ZÍSKANÉ a ZREALIZOVANÉ 2010 - 2014
Název projektu

SFŽP

3 829 255

1 323 613

Spoluúčast
města
2 505 642

SFŽP

2 705 529

2 434 975

270 554

2013

SFŽP

3 473 151

1 811 476

1 661 676

2013

ROP

4 860 382

3 257 066

1 603 315

2013-2014

SFŽP
SFŽP
SFŽP
ROP

3 316 766
3 787 459
11 858 569
34 074 025

2 879 192
3 408 713
8 386 759
24 022 175

437 574
378 746
3 471 810
10 051 850

2012
2012
2011
2010-2012

SZIF

1 094 239

813 897

230 342

2014

68 999 375

48 337 866

20 611 509

ROP

8 893 169

85%

15%

SFŽP

5 221 745

2 267 745

SFŽP
SFŽP
ROP

2 839 200
1 686 000
3 696 685

90%
90%
85%

Poskytovatel Celk. výdaje

Zateplení sokolovny
Snížení prašnosti
- samosběrný vůz
Zateplení MŠ
a zdravotního střediska
Modernizace
místních komunikací I. etapa
Kompostárna Dolní Bousov
Sběrný dvůr Dolní Bousov
Zateplení ZŠ
Rekonstukce a přístavba ZŠ
Obnova areálu
za kostelem sv. Kateřiny
Celkem
Probíhající projekty
Modernizací
místních komunikací II. etapa
Zateplení budovy
Městského úřadu
Navýšení kapacity sběrného dvora
Navýšení kapacity kompostárny
Rozšíření kapacity MŠ
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Dotace EÚ

dle výběr.
řízení
10%
10%
15%

Realizace
2014

2014-2015
2015
2015
2015
2014-2015

www.dolni-bousov.cz

Zprávy z radnice

- zlepšit bezpečnost obyvatel v místní části Horní Bousov vzhledem k narůstajícímu silničnímu provozu
- podpora preventivních programů
- ochrana zdraví a majetku obyvatel
- postupně rozšiřovat kamerový systém
v dalších částech města
Oblast životní prostředí:
- postupně připravit odkanalizování a čištění odpadních vod v místních částech
Bechov, Svobodín, Vlčí Pole a Horní
Bousov
- údržba a obnova ploch veřejné zeleně ve
městě a místních částech
- údržba a obnova lipové aleje v ulici
V Lipkách a Tovární 		
- důrazněji zajišťovat úklid ve městě
a místních částech
Oblast kulturní, sportovní a společenská:
- pokračovat v rekonstrukci budovy sokolovny na spolkový dům
- rekonstrukce koupaliště		
- podpora programů pro mládež a seniory, více kulturních a společenských akcí
pro všechny vrstvy obyvatel
- udržovat a zlepšovat technický stav sportovišť a budov sloužících sportu
- oprava a obnova kulturních památek ve
vlastnictví města		
- vybudování volnočasového areálu
v „Břízkách“ s in-line dráhou a cvičištěm pro požární sport
Oblast bydlení:
- dokončit výstavbu sítí technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě za
benzinkou
- v případě potřeby využít budovy ve
vlastnictví města pro sociální bydlení
(ulice Tovární – objekt po armádě ČR)
- objekt č.p. 186 na náměstí - připravit
projektově prostory pro nové byty
Oblast školství:
- podporovat zajištění kvalitní výuky, materiální vybavenost vzdělávacích zařízení
- podporovat akce pro děti a mládež
- stabilizace kvalitního pedagogického
sboru

www.dolni-bousov.cz

Spolkový život:
- podpora sportovních, zájmových a společenských sdružení, místních spolků,
klubů a mládeže
- podpora všech jednotek SDH a spolupráce s nimi
Nyní bych se vrátil k aktuálnímu dění.
V září se rozeběhl projekt „Rekonstrukce
budovy na náměstí pro potřeby rozšíření
kapacity MŠ“. Zatím probíhají bourací
práce ve vnitřních prostorách, příprava
na osazení nových oken. V měsíci říjnu
a listopadu se práce přemístí do venkovních prostor. Proběhne napojení na kanalizaci a plyn. Dále začnou práce spojené
s úpravou dvora a vybudováním základů
přístavby v zadní části budovy. Dokončení
projektu je plánováno v únoru 2015.
V závěru měsíce září proběhlo
výběrové řízení na rekonstrukci místních
komunikací ulice Mírová a Spojovací.
Město oslovilo tři uchazeče, firmy COLAS
CZ, M-SILNICE a ZEPOS RS z Libuně.
Nejvýhodnější nabídku předložila fa
M-SILNICE v celkové výši 3 819 946,70
Kč s DPH. Práce se rozeběhnou v druhé
polovině října. Před touto modernizací
provedla firma SVOBODA výměnu
zemních souprav a navrtávacích pasů
k vodovodním přípojkám. V polovině října
se rozeběhla modernizace části místních
komunikací na Bechově pod lesem. Budou
zde provedeny finální povrchy komunikací
včetně osazení nového veřejného
osvětlení. Město oslovilo do výběrového
řízení tři uchazeče, fy M-SILNICE Jičín,
COLAS CZ a Silnice Žáček Česká Lípa.
Nejlepší nabídku předložila fa COLAS
CZ v celkové výši 598.091,86 Kč s DPH.
V lokalitě za benzinovou pumpou v ulici Dubová a Kaštanová byly na podzim
roku 2013 položeny zpevněné povrchy
včetně osazení obrubníků a vybudování
vjezdů k nemovitostem. Po roce se práce
opět rozeběhly a v závěru měsíce října byly
položeny finální asfaltové povrchy daných
komunikací. Finální povrchy provedla fa
COLAS jako subdodavatel fy SVOBODA.
I v těchto ulicích zaměstnanci města instalovali nové veřejné osvětlení.
Nyní bych se chtěl omluvit občanům obce
Střehom za nerealizaci vyspravení komunikace Ošťovice – Střehom, která měla proběhnout v měsíci září. Bohužel připravený
recyklát na opravu komunikace nebyl v takové kvalitě, aby se dal použít. Proto se tato
oprava komunikace odkládá na příští rok.
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V areálu čističky odpadních vod probíhaly v měsících srpen-říjen přípravné práce na dodání technologie k odstřeďování
kalů tzv. kalolisu. Toto zařízení městu
dodá fa Kolínské strojírny CZ. Náklady
na dodání zařízení jsou 1 868 600,- Kč
bez DPH. Tato technologie nám nahradí
stávající najaté pojízdné zařízení odstřeďování kalů, které stojí město ročně cca
600 000,- Kč. Investice do nové technologie by se nám měly zhruba do 3-4 let vrátit.
Jak jsem avizoval v minulém čísle
Bousováku, město získalo dotaci ze
SFŽP na dovybavení areálu kompostárny
a sběrného dvora. V měsíci září proběhlo
výběrové řízení na projekt „Navýšení
kapacity sběrného dvora“. Tento projekt
řeší dodávku manipulační techniky,
nových kontejnerů, výpočetní techniky
pro evidenci odpadů. Do soutěže se
přihlásili tři uchazeči, firmy MEVA-TEC
s.r.o. Roudnice n. Labem, BOBCAT CZ,
a.s. Praha a ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín.
Nabídka uchazeče MEVA-TEC s.r.o. byla
vyřazena a následně vyloučena z důvodu
nesplnění
požadavků
stanovených
v zadávací dokumentaci. Nejvýhodnější
nabídku podala firma BOBCAT CZ, a.s.
Praha 2 839 200,-Kč bez DPH. Dodávka
proběhne v závěru letošního roku
a v první čtvrtině roku 2015. Souběžně
s tímto projektem proběhlo výběrové
řízení na projekt „Navýšení kapacity
kompostárny“. Vítězný uchazeč dodá
potřebnou techniku ke kompostování,
tzn. traktor s čelním nakladačem a boční
překopávač kompostu. Do soutěže se
přihlásily dvě firmy, VOSTING spol. s r.o.
z Brna a FOREST MERI, s.r.o. Slavkov
u Brna. Na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky město vybralo jako nejvhodnější
nabídku uchazeče VOSTING spol. s r.o.
z Brna za 1 686 000,- Kč bez DPH.
Dodávka strojů je plánována na první
čtvrtinu roku 2015.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
vedení a zaměstnancům základní školy za
přípravu a průběh oslav 120. výročí otevření ZŠ v Dolním Bousově. Návštěvníci
a fanouškové školy měli možnost zhlédnout nepřeberné množství fotografií jak
z historie školy, tak i z historie města.
Další informace se dozvíte v posledním
čísle Bousováku před vánočními svátky.
Přejí krásný zbytek roku 2014.
Miroslav Boček
starosta města
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Výstava studentských prací. Koncem
srpna se uskutečnila v budově
Městského úřadu v Dolním Bousově
vernisáž výstavy studentských prací
absolventů výtvarných kurzů, které
vede Adéla Brabcová. Hosté si kromě
úvodních slov od samotné lektorky
mohli poslechnout také skladbu Tanec
Skřítků, který na housle zahrála Anna
Bártková. Kurzy probíhají i v tomto
školním roce v základní škole v Dolním
Bousově. „Talent má každý. Ti, kteří
jsou zcela nezasvěceni, učí se nejdříve
základy perspektivy, elipsy a kompozice.
Skupinu mám namíchanou, učí se všichni
dohromady a mají tak motivaci jeden od
druhého,“ uvedla Adéla Brabcová.
Zuzana Zemanová
Radosti a dárky – 6. ročník prodejní
adventní výstavy opět nabídne svým
návštěvníkům vánoční vazby, mikulášský
a vánoční perník, vánoční prostírání
a ubrusy, ručně vyráběné šperky,
malované kamínky, voňavé polštářky
a řadu dalších milých drobností pro radost
vaši i vašich přátel. Navštívit nás můžete
v galerii v přízemí městské knihovny od
28. listopadu do 19. prosince.
Dita Říhová

Rádi bychom touto cestou poděkovali
panu Nocarovi a panu Bartkovi, kteří
o letních prázdninách ve svém vlastním
volném čase zhotovili šablony pro nástřik
vodorovného značení, které následně
aplikovali na vozovky v obytné zóně
ulic V Končinách, Lomená, Záhumní.
Jsme si jisti, že to přispělo ke zpomalení
mnoha vozidel, jejichž bezohlední řidiči
do té doby neměli ani tušení, že v obytné
zóně je nejvyšší povolená rychlost 20
km/hod.
Nekolovi
Pěstitel marihuany v Dolním Bousově.
Po několikaměsíčním čekání mohli
kriminalisté udělat tento týden tečku za
dalším případem pěstování konopí. Již

v létě odhalili v zahradě a na terase jednoho
z domů v Dolním Bousově několik desítek
vzrostlých sazenic konopí. Po zajištění
sazenic však museli čekat na výsledky
odborné expertízy, aby mohli pěstiteli sdělit
podezření ze spáchání trestného činu. Po
usušení zbylo z rostlin více než pět set gramů
kvalitního rostlinného materiálu, který měl
vysoký podíl THC. Na základě výsledků
expertízy vyšetřovatelka tento týden
sdělila jednadvacetiletému muži podezření
ze spáchání trestného činu nedovolené
pěstování rostlin obsahujících omamnou
nebo psychotropní látku. V případě
odsouzení mu za něj hrozí půlroční pobyt
za mřížemi.
por. David Schön
tiskový mluvčí Policie ČR Ml. Boleslav

Rozsvícení vánočního stromu. Na
první adventní neděli 30. listopadu 2014
proběhne od 16.30 hodin na náměstí
v Dolním Bousově slavnostní rozsvícení
vánočního stromu s doprovodným
programem. Hlavním bodem programu
bude koncert vánočních koled a melodií
v podání smíšeného pěveckého sboru
Stojmír-Bendl. Během podvečera bude
možné shlédnout živý betlém nebo
se zahřát svařeným vínem či posilnit
voňavou klobásou. Při té příležitosti
bude také možné na poslední chvíli
nakoupit adventní výzdobu a věnce,
a to buď ve stánku na náměstí nebo
v galerii v přízemí městské knihovny,
kde bude mimořádně otevřena prodejní
výstava adventních věnců a vazeb žáků
zahradnické školy z Kopidlna.
Dita Říhová

V  této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní ulici.
Ročník 50 - číslo 5/2014
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17. ročník Mikulášské nadílky – proběhne
v sobotu 6. prosince 2014 od 16 hodin
na náměstí v Dolním Bousově. Hlavním
bodem programu bude samozřejmě příjezd
Mikuláše a rozdávání nadílky, ale ještě
dříve všechny návštěvníky vánočně naladí
koledy v podání školního sboru Sůvičky.
Po té bude následovat vystoupení dětí ve
stylu Zumba a na závěr všechny pobaví
svým vystoupením populární osobnost
české hudební scény.
Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo
obdarováno Mikulášem, předejte Váš
dárek opatřený jmenovkou do cukrárny
pana Borovičky nejpozději 6. 12. do 12
hodin. Kdo plánuje, že si balíčky nechá
vyrobit v cukrárně na objednávku, musí
tuto službu objednat minimálně týden
dopředu (na poslední chvíli už některé
sladkosti nebývá možné sehnat).
K této příležitosti bude také mimořádně
otevřena prodejní výstava adventních
věnců a vazeb žáků zahradnické školy
z Kopidlna v galerii v přízemí městské
knihovny. A nesmíme zapomenout pozvat
na tradiční vánoční výstavu betlémů
a prací žáků ve školní jídelně.
Dita Říhová
Pozvánka na 3. ročník výstavy betlémů
a andělíčků. Vážení čtenáři Bousováku,
není to tak dávno co jsme Vám na stránkách
časopisu děkovali za milou návštěvu naší
výstavy betlémů a andělíčků a již máme
za dveřmi další ročník, už třetí! Podařilo
se nám sehnat 25 ks nových betlémů
a několik andílků. Naše soukromá sbírka
má již na 100 ks betlémů. Letos přidáme
i několik pohlednic s Vánoční tématikou,
převážně od Josefa Lady a Jiřího Škopka.
Ke zhlédnutí budou i stromečky nazdobené
ozdobami z dob našich babiček, z papíru
a přírodních materiálů.

Tímto Vás srdečně zveme 11. – 14. 12. 2014
vždy od 13-18 hod. na hasičárně v Dolním
Bousově. Těšíme se na Vás
Soňa a Pavel Nechanský
Zahradnické služby Soňa
Zakončení sezony. Dolnobousovský sportovní klub zve všechny hráče, fanoušky,
trenéry, funkcionáře, rodiče, sponzory
a příznivce sportovního klubu na ukončení podzimní sezóny, které se bude konat
v sobotu 29.11.2014 od 19.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina „Víkend“. Vstupné zdarma, občerstvení
zajištěno. Přijďte včas.
Miroslav Boček
Přijďte si nakoupit adventní výzdobu.
Chtěli bychom vás upozornit na tradiční
prodejní výstavu adventních věnců, svícnů
a vazeb – vše výrobky studentů Střední
zahradnické školy Kopidlno. Prodej bude
v galerii Na Faře v Kostelní ulici zahájen
v pátek 28. prosince a potrvá do pondělí
8. prosince 2014. Otevírací doba galerie:
Po, Pá 8 – 15.30 a Út, St Čt 8 – 18.00.
Výstava bude mimořádně otevřena také
během slavnostního rozsvícení vánočního
stromku a během mikulášské nadílky, tedy
v neděli 30. 11. od 16.30 – 17.30 a v sobotu
6. 12. od 16 – 18 hodin.
Dita Říhová
Publikace o našem regionu. Do
knihovniček
regionálních
patriotů
před Vánoci mohou přibýt dvě nové
publikace. Autorem první z nich je
historik Karol Bílek. Publikace s názvem
Dolnobousovsko v literatuře a kultuře
bude mít téměř 100 stran a vyjde jako první
svazek plánované edice tzv. Bousovské
regionální knihovničky. Cena brožury by
neměla překročit 100 Kč.
„Na říčce Klenice, která protéká jednou
z nejkrásnějších částí Českého ráje a od
Dolního Bousova směrem k Mladé

Boleslavi, stála v minulosti celá řada
vodních mlýnů. Dnes již některé mlýny
neexistují, jiné slouží k bydlení, k rekreaci,
nebo teprve na další využití čekají. Jak
běží čas, a mlýny se přestavují, postupně
mizí strojní zařízení a za deset až dvacet
let již zůstane pouze jméno. Byla by škoda
nezaznamenat tato pozoruhodná díla
našich předků, a proto vznikla publikace
„Mlýny na Klenici“. Je zde zaznamenáno
18 mlýnů na Klenici a přítocích, z toho
10 mlýnů je v blízkosti Dolního Bousova.
Čtenář si jistě uvědomí, že místa, kolem
kterých se denně pohybuje, mají svoji
historii a jsou něčím zajímavá.“ říká
Václav Šolc, autor knihy Mlýny na Klenici.
Předpokládaná cena publikace je 200 Kč.
Nevyskytnou-li
se
nepředvídatelné
překážky, měly by obě publikace být
před Vánoci každý všední den ke koupi
v infocentru v Kostelní ulici. Dita Říhová
Promítej i ty! Filmy z Jednoho
světa opět v knihovně. V lednu již
popáté budete mít možnost navštívit
dokumentární filmový klub. Promítat
budeme v půdních prostorách městské
knihovny. Promítacím dnem bude
opět PÁTEK. Připraveny jsou celkem
čtyři projekce z programu Promítej
i ty!. Dokumenty zahrnuté do tohoto
programu byly uvedeny v rámci festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech
- Jeden svět. O filmech samotných Vás
budeme informovat v příštím čísle
Bousováka. Ale věřte, že se máte na co
těšit. Pro příjemnější zážitek z promítání
budeme letos opět servírovat kávu a čaj.
Olga Třísková

Odpadový sloupek
Třídící linka
Předtím, než je tříděný odpad odeslán
do výroby, musí projít poměrně náročným
procesem třídění a kontroly kvality. Kontrola kvality materiálu probíhá nejdříve při
přejímce přímo u zákazníka a následně
znovu v našich zařízeních.
Jak funguje třídící linka?
1. Nejdříve se dovezený materiál zváží
a zkontroluje se jeho kvalita.
www.dolni-bousov.cz

2. Poté je odpad uskladněn a připraven
k dalšímu třídění.
3. Dopravníkem nebo pomocí nakladačů
je odpad transportován do přijímací
jámy, odkud je dále dopravován ke třídění podle jednotlivých druhů.
4. U přijímací jímky je vyřazen nevhodný
odpad (nevyhovující materiál, nadrozměrné kusy).
5. Finální třídění probíhá nejčastěji ručně
na třídícím pásu. Jedná se o klimatizo-

5

vaný uzavřený prostor, kde jsou pracovníkům zajištěny vhodné podmínky pro
jejich práci nezávisle na ročním období.
6. Vytříděné matriály jsou vhazovány do shozů, kde se skladují a čekají na další úpravu.
7. Nevyužitelný odpad je dopravníkem
transportován do kontejneru a poté
k dalšímu zpracování či likvidaci.
8. Vytříděný odpad se dále zpracovává – lisuje se do balíků na hydraulických lisech.
Jindra Orságová
Ročník 50 - číslo 5/2014
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Dolnobousovské hřbitov y

V rámci dnů evropského dědictví
(které se v České republice konají od roku
1991) jejichž letošní motto zní Návraty
ke kořenům, uspořádalo dolnobousovské
infocentrum přednášku s promítáním
fotografií a následnou prohlídkou
hřbitova a márnice. Mgr. Miloslav Ječný
připravil pro všechny přítomné velice
poutavé povídání o historii pohřbívání
v Dolním Bousově od vzdálené minulosti
po současnost. Protože zpracovávaný
historický materiál je velice obsáhlý
a jistě bude v Bousováku otištěn později
plném znění, uvádím alespoň několik
zajímavých poznatků.
Původní dolnobousovský hřbitov ležel
za kostelem zasvěceným sv. Kateřině. Ten
byl v roce 1639 vydrancován a pobořen
císařskými vojsky. Ke stavbě nového
(současného) kostela se přikročilo roku
1754, dokončen a vysvěcen byl roku 1766.
Po celé toto období byl hřbitov vedle
kostela. Současný hřbitov byl založen
v roce 1878 za vikáře Josefa Bendy
za bývalým mlýnem zvaným Valcha
v Lipkách. Prvním zde pohřbeným
občanem byl MUDr. František Mrázek,
městský lékař. Po roce 1913 byl nový
hřbitov rozšířen do dnešní podoby.
Na výstavbu hřbitovní zdi bylo
objednáno 30 tisíc cihel z Popovic. V roce
1915 byla postavena márnice s místností
pro pitvy. Druhá místnost sloužila
k úschově pohřebního vozu a byla zde
ještě kůlna na nářadí hrobníka.

Projektová dokumentace ke stavbě márnice na novém hřbitově za Valchou. Foto M. Ječný
Za bousovskou valchu
složím svoje kosti,
tam kde svorně leží
vznešení i prostí.

Hroby jsou rozděleny do jedenácti
oddělení a každý hrob má své číslo. Na
bousovském hřbitově je pochována řada
významných osobností z historie města,
svůj věčný odpočinek zde našlo i několik
cizích státních příslušníků. Je čas svátku
Památky zesnulých, blíží se čas vánoční.
Projděte se po našem hřbitově. Stojí to za
to, je pěkný a dobře udržovaný, v současné
době panem Vodhánělem.
Povídání o bousovském hřbitově
zakončil pan Ječný krásnou Baladou
dušičkovou od Václava Luky:

Za bousovskou valchu
chodím častokrát,
tam leží můj otec, máti
i mých přátel řad…
Josef Procházka

Pozdrav bousovské škole
/pokračování ze strany 1/
O nejstarší dolnobousovské škole (poprvé je o ní zmínka roku 1639) víme, že
někdy kolem poloviny 17. století, po třicetileté válce, se nalézala v malém dřevěném stavení Na Školništi a že to byla
jednotřídka. V jejím čele stál kantor,
zvaný též školní mistr. Byl jím Jiřík Dymokurský. Po něm následovali Jiřík Navrátil a Kryštof Nádvorník, pokračoval
Mikuláš Žák, František Antonín Artus
a před rokem 1700 Matěj Hubatka. Víme
o nich málo – o škole téměř vůbec nic,
spíše z jejich písaření. Učitelské platy totiž nebyly ani v té době na výši, a tak si
Ročník 50 - číslo 5/2014

kantoři přivydělávali muzikou, koledou
a psaním nejrůznějších písemností pro
městečko, cechovní mistry i další jednotlivé občany. O tom všem najdeme zprávy
hlavně v dobře zachovaném černínském
archivu v Jindřichově Hradci, jiné doklady adresované do Sobotky uchoval sobotecký městský archiv. Škoda, že v té době
nebyla svým knězem obsazena bousovská
fara; to by jistě postavení zdejších kantorů zlepšilo a nám zaručilo více zpráv
o škole.
Nedostatek údajů o ní se zvyšuje po
roce 1737, kdy Černínové prodali kostecké panství Netolickým (jejich archiv
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se zdaleka nezachoval v takové úplnosti
jako černínský); situace se pomalu zlepšovala až po roce 1753, kdy byla obnovena dolnobousovská samostatná farnost.
Několik jmen bousovských kantorů můžeme najít především v církevních matrikách a ve zbytcích vikariátního archivu. Něco uchovaly statistické materiály.
V roce 1760 je doložen učitel Jan Vlašimský. Jeho nástupce Jan Dolenský z velmi
rozšířeného podkrkonošského kantorského rodu se stejně jako Vlašimský honosí
titulem „ludimagister“. Učí zde od roku
1761 a umírá 21. srpna 1772 v Dolním
Bousově čp. 20 ve věku 39 let. Jeho manwww.dolni-bousov.cz

Různé

život jeho jednoročního synka Norberta
v roce 1799; dcera Marie se dožila pouhých 17 let; skonala 9. listopadu 1808
v čp. 149.
20. ledna roku 1817 zemřela v Dolním
Bousově čp. 137 na „božec“ dvouletá Veronika, dcera školního učitele Františka
Nechanského. To je dosud nejstarší zpráva o významném bousovském kantorovi,
který vedl školu až do své smrti roku 1856.
To zde již byla od roku 1821 dvoutřídka,
z jejíž dalších pedagogů známe školního
pomocníka Františka Čáslavského. Žil
v Dolním Bousově čp. 61 a zemřel na
souchotiny 8. března 1831 ve věku 25 let.
Další učitelská jména dosud čekají na své
znovuzařazení do mozaiky vývoje dolnobousovského školství.
Kantory druhé poloviny 19. století již
známe více. Karban, Zelinka, Karásek,
Chochol, Hurich, Míšek atd., atd. Učitel
J. V. Smrž začíná s pravidelně psanou
školní kronikou. To se pak dějiny školství
studují a píší daleko lehčeji…
Stará fotografie původní podoby základní školy z roku 1894 před jejím rozšířením o druhý
stupeň.
želka Kateřina ho následuje po čtvrt roce
ve věku 36 let. V letech 1761 – 1769 jim
zemřelo postupně 7 malých dětí. Nástup-

cem Dolenského byl asi František Prochsíber, který zemřel 15. července 1800 ve
věku 53 let opět v čp. 20. Psotník ukončil

Důkladný průzkum všech archivních
materiálů jistě přinese další poznatky.
Bousovská škola by si jistě své důkladné
dějiny zasloužila. Nelze stále jen opakovat stará známá fakta.
Karol Bílek

DOPRAVNÍ VODOROVNÉ ZNAČENÍ v lokalitě Z ÁHUMNÍ
LHOTA aneb víte, že OBYTNÁ ZÓNA = max . 20 km/hod?
Jedním z dnešních nešvarů řidičů na
veřejných komunikacích je nedodržování
rychlosti. V Dolním Bousově se nachází
lokalita ZÁHUMNÍ LHOTA, označena
jako OBYTNÁ ZÓNA, která díky svému
novému asfaltovému povrchu bohužel
svádí k rychlé, často až nebezpečné jízdě.
Zřejmě to bude neznalostí značky, která je
umístěna při všech vjezdech do této lokali-

www.dolni-bousov.cz

ty. Současně tato zóna nemá dopravní značení hlavní / vedlejší silnice, což znamená,
že je zde ještě navíc přednost zprava. Proto
se dva místní obyvatelé pan Nocar a pan
Bartko rozhodli udělat víc pro bezpečnost
místních spoluobčanů a vytvořili šablony
na základě grafického návrhu, který byl
předložen MÚ Dolní Bousov. Tento návrh
byl schválen radou města Dolní Bousov
a již nic nebránilo ke zhotovení vodorovného dopravního značení. Realizace proběhla v měsíci srpnu v ulicích: Lomená,
V Končinách, Záhumní. Závěrem lze podotknout, že nátěr sám o sobě nezabrání
nějaké nechtěné situaci, ale věříme v to, že
si řidiči začnou uvědomovat, co znamená
pojem OBYTNÁ ZÓNA a v těchto místech
zvýší svou obezřetnost a budou dodržovat
předepsanou maximální 20 kilometrovou
rychlost a přednost zprava.
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Pro přehled je přiložena brzdná dráha
v závislosti na rychlosti vozidla.
Brzdná dráha vozidla na suchu:
20 km/hod

1,96 m

30 km/hod

4,42 m

40 km/hod

7,87 m

50 km/hod

12,03 m
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Výběr zajímavých knih pořízených
za poslední dva měsíce do knihovny:
Dětská literatura:
 Kuba nechce prohrávat – P. Braunová
 Angry Birds – T. Bagge
 Hustej internet – L. Eckertová
 Pat a Mat dokážou všechno 		
– P. Sýkora
 Jak to chodí u hasičů – J. Švarc
Komiksy:
 Futurama dobývá vesmír 		
– M. Groening
 Simpsonovi – M. Groening
 Kostík Billy – Ch. Lincoln
 Garfield slízne smetanu – J. Davis
Krimi:
 Vraždy s monogramen 		
– S. Hannah/A. Christie
 Marco – J. Adler-Olsen
 Ostré předměty – G. Flynn
 Usměvavý muž – H. Mankell
Historické:
 Tylda – R. Pachman
 Husitská epopej I. – V. Vondruška
Romány:
 Jak blbá, tak široká 			
– H. Pawlowská
 Malé ženy – M. Alcott
 Muž jménem Ove - F. Backman
 Čas mezi šitím – M. Duenas
 Analfabetka, která uměla počítat
– J. Jonnasson
Naučná literatura:
 Padrino Krejčíř – Afričan 		
– J. Kmenta
 Ptáci Českého ráje – Z. Mrkáček
 Váš rodokmen krok za krokem 		
– L. Peremská
Ročník 50 - číslo 5/2014
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Výroba adventních věnců

Toužíte mít vlastnoručně vyrobený adventní věnec, ale nechcete si doma dělat
nepořádek?
Tušíte, že ani letos se vám prodejci adventní výzdoby netrefí do vkusu?
Městská knihovna zve všechny, kdo si chtějí navodit příjemnou náladu adventu,
na tradiční adventní dílnu pro dospělé. Pod naším nenápadným vedením vytvoříte
vlastní adventní věnec na stůl či k zavěšení na dveře podle svého vkusu. Dílna proběhne v sobotu 22. listopadu od 14 hodin v městské knihovně. Materiál na výrobu věnců (korpusy, chvojí a další zelený materiál na obalení věnce) bude pro vás připraven.
Vstupné činí 80 Kč - v ceně je korpus věnce, vázací drát, chvoj, teplý nápoj
a teplé slovo . Něco sladkého na zub a pro navození dobré nálady bude vítáno!
Na místě budete mít možnost dokoupit si další slaměný či polystyrenový korpus, bodce, svíčky, mašle a jiné dekorace nebo si donést vlastní dle svého vkusu.
S sebou si pokud možno přineste zahradnické nůžky, a pokud máte přízdoby oříšky, skořápky, sušené plody, malé nazdobené perníčky, sušená kolečka pomeranče, skořice apod.
Z důvodu omezené kapacity knihovny a potřeby připravit správné množství
zeleného materiálu na tvoření prosíme o jmenovité přihlášky (telefonem, mailem,
osobně) do středy 19. listopadu.
Kontakt: Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov, Kostelní ul. 141,
tel. 322 312 001, knihovna@dolni-bousov.cz.

Jsme tu pro vás každý týden
Městská knihovna se dlouhodobě snaží
být organizátorem kulturního a společenského dění ve městě. Pro veřejnost máme
otevřeno čtyři dny v týdnu, školy a školky
nás mohou po dohodě navštívit kterékoli
všední dopoledne. Knihovna pořádá besedy pro veřejnost, lekce informačního vzdělávání pro žáky základní školy, miničtení
pro děti z mateřské školy, přednášky a výstavy. A konkrétní čísla?
Od ledna do konce října letošního roku
jsme zatím v knihovně uspořádali 38 kulturních akcí pro veřejnost všech věkových
kategorií. Nabízeli jsme loutkové divadlo,
cestopisné přednášky, filmový klub, čtecí
dílničku, deskové hry a další. Na těchto
akcích se u nás vystřídalo téměř 550 návštěvníků. Pohled do kalendáře prozradí,
že od začátku roku uběhlo teprve 44 týdnů, můžeme tedy směle prohlásit, že jsme
tu pro vás byli s dveřmi dokořán a nabídkou kultury téměř každý týden v roce.
Během školního roku jsme pro děti
z mateřské a základní školy uspořádali
od ledna 34 vzdělávacích pořadů odpovídajících věku pozvaných dětí. Témata
besed a lekcí informačního vzdělávání se
pohybovala od čtení s pohádkovými postavičkami pro třídy mateřské školy, přes
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povídání o dětských knižních hrdinech
a přírodě s mladšími žáky až k přehledu současné fantasy literatury pro nejstarší. Žáci se učili vyhledávat jak knihy
v naší knihovně, tak vyhledávat je v elektronických katalozích knihoven po celém
světě. Seznámili se s tím, jak jsou knihy
v knihovně řazeny, jak se třídí a vyhledává naučná literatura. Poslední fází informačního vzdělávání, když už si čtenář
kýženou knihu vyhledá, je to, jak v knize
efektivně najít požadované informace.
Těmito pořady v knihovně prošlo 680
dětí. Odečteme-li od 44 týdnů 8 týdnů letních prázdnin a 1 týden jarních prázdnin
vyjde nám, že v roce 2014 bylo 35 týdnů
školního roku a my máme za sebou 34
pořadů pro školní děti. Tedy i pro školáky
jsme zde každý týden v roce, jak se již na
začátku chlubil nadpis článku.
A protože ještě několik týdnů do konce letošního roku schází, máme pro vás
v zásobě další besedy a pozvánky do
knihovny. Nejprve se vydáme s plachetnicí do Antarktidy, poté si slovem i výstavou
připomeneme jak to bylo s legionáři na
Dolnobousovsku a poslední měsíc bude
věnovaný akcím souvisejícím s adventem
a blížícími se vánočními svátky.
www.dolni-bousov.cz

Škola

Osl av y 120. let otevření budov y ZŠ
V sobotu 27. 9. 2014 proběhla oslava
120. let od otevření budovy naší základní školy. Slavnostní zahájení se uskutečnilo před budovou základní školy. Po
krátkém úvodním slovu ředitelky školy Kateřiny Karnové a starosty města
Miroslava Bočka vystoupily s několika
písničkami Sůvičky pod vedením paní
Jindřišky Sůvové. Za současné i bývalé
pedagogy přednesla vzpomínkovou řeč

o historii naší školy paní Ingrid Mendlíková. Po slavnostním zahájení měli
všichni hosté a návštěvníci naší školy,
možnost zhlédnout všechny prostory
školy, a především výstavu fotografií
a video nahrávek ze života školy v posledních 25 letech. Ve dvou třídách byly
nainstalovány fotografie z Dolnobousovska k oslavě 25 let od Sametové revoluce v roce 1989.

Učitelský sbor včetně bývalých kantorů vyfocený u příležitosti oslav 120. výročí otevření ZŠ.
Foto: J. Bernart

Poradenské
centrum
Vážení rodiče, na našich školních stránkách http://zs.dolnibousov.cz je vpravo nahoře odkaz na nově vytvořenou stránku
s informacemi Poradenského centra ZŠ
a MŠ TGM v Dolním Bousově.
Na stránkách se dozvíte veškeré potřebné informace k tématům: individuální
vzdělávací plán, specifické poruchy učení
a chování, prevence rizikových jevů na
škole. Dále zde najdete kontakty na výchovného poradce, školního psychologa,
metodika prevence a různé důležité poradenské organizace, informace o středních
školách, tituly nových knih, které si můžete v naší škole zapůjčit a další. Informace
pro vás budeme neustále aktualizovat.
Lenka Dajčová
www.dolni-bousov.cz

V poledne byla pod dohledem vedení města a školy, bývalého pana ředitele
školy Miloslava Ječného, kronikářky paní
Heleny Koníčkové, fotografa Jaroslava
Bernarta a uměleckého kováře pana Pavla Kverka uložena ve vestibulu u vchodu
do staré budovy školy měděná schránka.
Schránka byla umístěna asi třicet centimetrů pod schránku z roku 1894. Do schránky byla uložena projektová dokumentace
školy z roku 2010, almanachy z roku 1994
a 2014 zachycující historii školy, dále pak
seznam současných žáků školy, fotografii
všech současných i bývalých pedagogů,
která byla pořízena v dopoledních hodinách při neformálním setkání všech pedagogů, vizitky vedení města a několik
platných mincí.
Během dne měli návštěvníci školy možnost občerstvit se v jídelně školy, zakoupit si almanach zachycující historii školy
v letech 1994 až 2014 a také přispět všem
žákům školy na zakoupení nových mikroskopů. Všem dárcům děkujeme. Celkem
bylo vybráno 7 500 Kč.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
zainteresovaným za přípravu a klidný
průběh celého dne, který byl krásným
okamžikem v historii naší školy. Na další
setkání s vámi se těší vedení školy.
Kateřina Karnová

Úspěchy v Logické olympiádě
Žák naší školy Richard Sladký z 5.B se
v nominačním kole kategorie A (první stupeň) celostátní soutěže Logická olympiáda umístil mezi 55 nejlepšími účastníky
Středočeského kraje a postupuje do krajského kola. Do soutěže se zapojilo 11 525
řešitelů, z toho 1 862 v našem kraji a 16
v naší škole. Vítězem školního kola se stal
Richard Sladký z 5.B, druhé místo patří
Anně Zejbrlichové ze 3.A, třetí skončil
Martin Pánek z 5.A.

Do kategorie B Logické olympiády
určené pro druhý stupeň se zapojilo 12
žáků z naší školy. Deset z nich patří mezi
75 % nejlepších řešitelů základního kola.
Postoupit do kraje se bohužel nikomu nepodařilo. Ve školním kole zvítězil Roman
Dubský 8. tř, druhé až třetí místo obsadili
se shodným počtem bodů Zuzana Nocarová 8. tř. a David Knobloch 9. tř. Všechny
soutěžící chválíme za účast v soutěži.
Šárka Švábková

Výzdoba domu s pečovatelskou službou
V říjnových dnech žáci 5. A, v rámci
výuky pracovních činností, vyměnili obrázky na chodbách a schodišti v Pečovatelském domě v Dolním Bousově. Obrázky malovaly děti všech tříd 1. stupně ZŠ
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a tři oddělení družin. Paní učitelky poté
vybraly nejzdařilejší práce žáků. Budeme
doufat, že nová výzdoba rozzáří obyvatelům domu s pečovatelskou službou podzimní dny.
Radka Roxerová
Ročník 50 - číslo 5/2014

Bousovák

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

Podzimní ptačí Klenice

Na podzim Klenice šumí křídly. Je to
tím, že má v krajině příhodný směr pro
ptačí podzimní tah. Ne tolik pro jarní,
ale na podzim, tedy už od konce prázdnin, připomíná ptačí dálnici. Zakrátko
bude končit říjen, je nejvyšší čas vyrazit
k vodě. Přijměte pozvání k několika zastavením.
Střehomská Klenice není široká, zato
je čistá. Od hráze Komorníku nahoru
Plakánkem navíc tvoří peřeje - a to je stav,
který láká zajímavého pěvce skorce vodního. Nebývá na horním toku pravidelně, ale
budeme-li mít štěstí, uvidíme jej, jak chodí
pod hladinou mezi kameny a sbírá hmyz.
Velký je jako kos, hnědavý, s bílou náprsenkou. Daleko barevnější je ledňáček říční. I on je tu domovem. Loví docela jinak.
Z posedu nad vodou se vrhá střemhlav za
rybkami či vodním hmyzem. Pak je tu ještě konipas horský. Žlutavý ptáček, menší
než předchůdci, který se nepotápí. Sbírá
hmyz kolem vody.
U mlýna pod Buškovským rybníkem
musíme zastavit. Ze stromu na strom
tu podle vody přeletují drobouncí opeřenci, držící se ve skupinkách, jemným
pískáním se svolávající. Jsou to králíčci,
obyvatelé jehličnatých lesů. Mohou být
z Českého ráje ale i hodně zdaleka, jak
ukázalo kroužkování. Naší republikou
proletují populace skandinávské, z Pobal-

tí i od Sibiře. Jsou nejmenšími opeřenci
Evropy, vážícími několik gramů. Žehrovským lesem doputovali do nejjižnějšího
cípu a u Střehomi už musí do volné krajiny. Klenice jim cestu usnadňuje a vede je
k Polabí. Jejich společnosti často využívají i jiní „pěvci jehličí“, sýkory parukářky a uhelníčci. S naprostou převahou jde
o mladé jedince, kteří si dopřávají jedinkrát za život cestu k moři či ještě dál. Až
budou dospělí, zůstanou doma. Příroda
to zařídila podobně jako třeba u ledňáčků, ptáci odlétající k jihu jsou pojistkou
pro případ, že by snad staří zimu v hnízdištích nepřežili.
Postoupíme-li k bousovské Klenici
pod Školniště, zastihneme zde nejen zmíněného ledňáčka, ale i ona společenstva
putujících lesních sýkor. A protože břehy
jsou příhodně lemovány kamením, najdeme zde početně i ony konipasy. Místo je
natolik pohostinné, že mnozí tah přeruší
a pobudou do pozdního podzimu. Širší
niva s pevnými břehy přímo vybízí ptactvo ke koupání a napití. Zejména v poledním čase se tak u vody vystřídá pestrá
škála druhů, a jakmile do kraje přistoupí
zima, přilétnou křivky a hýlové. Jejich
zimní kroužkování odhalilo, že nejde
o ptáky okolních lesů, červený sameček
hýla se totiž následujícího května zabil
o okno v Estonsku. Zda tam hnízdil či

ještě Pobaltským koridorem putoval dál,
nelze z výsledku dosoudit. Tady si dovolím odhlédnutí stranou. Vskutku krásné
místo bylo vybráno pro dům s pečovatelskou službou, v sousedství lesnatého
Školniště, skýtajícího klid. Místa, které
už samotným názvem odkazuje hluboko
do bousovské minulosti, jak zaznělo též
při nedávném slavnostním dni městské
školy.
Pospěšme ještě s proudem k poslední
zastávce pod les Formanku, kde Klenice
region v nejnižším místě opouští. Nad
silničním mostem ji svírá vrbový prutník, tvořící zejména zjara úchvatné loubí.
Voda je už v Klenici hlubší, pobřeží lemováno lokálními rákosinami. Klenice tu
dávno neteče k jihu ale k jihozápadu, což
většině ptačích migrantů nevadí. Zejména těm, letícím ke Gibraltaru. Tací, jenž
míří do Afriky Apeninským poloostrovem, v Bousově kde říčka uhýbá, odlétají
Domousnickou branou z kotliny pryč. Na
středním toku u Svobodína už přezimují
divoké kachny, rákosím početně v podzimu táhnou střízlíci.
Úval Klenice je nejen ptačí magistrálou, je též klimatickým předělem. Fenomén, zásadně ovlivňující nejen přírodu
oblasti, by však byl tématem širokým a docela pro jinou příležitost.
Pavel Kverek

kulturní tipy
10. 11. Cestopis S  plachetnicí do Antarktidy v podání přímého účastníka
Karla Wolfa, 18.00 městská knihovna

28. 11. Vánoční radosti a dárky, prodejní
výstava drobných rukodělných výrobků
v galerii Na Faře, potrvá do 19. 12. 2014

17. 12. Adventní divadlo pro děti
– Vánoční příběh, 16.30 městská
knihovna, Divadlo KaKá Praha

21. 11. Legionáři na Dolnobousovsku,
beseda se členy ČS obce legionářské
a pamětníky života legionářů z Dolnobousovska, městská knihovna 18.00

30. 11. Rozsvícení vánočního stromu,
16.30 náměstí TGM

18. 12. Adventní koncert v kostele sv.
Kateřiny, 18.00 pěvecký sbor Carillon
z Bělé p. Bezdězem

21. – 27.11. Výstava Legionáři na Dolnobousovsku, galerie Na Faře, výstava
dokumentů a předmětů přibližující život
legionářů z Dolnobousovska
22. 11. Aranžování adventních věnců,
14.00 městská knihovna podkroví

2. 12. Rozsvícení vánočního stromu, Vlčí
Pole
3. 12. Mikulášské čtení pro děti s dílničkou, 17.00 v knihovně
6. 12. Mikulášská nadílka, na náměstí
TGM, od 16.00

25. 11. Tradiční vánoční zdobení, Vlčí
Pole

10. 12. Adventní čtení pro děti s dílničkou,
středa od 17.00 v knihovně

28. 11. – 8. 12. Prodejní výstava adventní
výzdoby (SZŠ Kopidlno), galerie Na Faře

11. - 14. 12. Výstava betlémů a andělíčků,
vždy od 13–18 hod. na hasičárně
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24. 12. Štědrej večer nastal, 22.00 společné zpívání koled v kostele sv. Kateřiny
24. 12. Štědrovečerní zpívání - Vlčí
Pole, ve Vlčopolské kapli od 20.30 hod.

Aktuální informace a podrobnosti najdete
na www.infocentrum.dolnibousov.cz.
www.dolni-bousov.cz

Sport

Živný v ybojoval světový bronz
První start na mistrovství světa
v armsportu v kategorii Masters (borci
nad 40 let) se Františku Živnému vydařil.
Na Mistrovství světa v litevském Vilniusu,
které se konalo od 14. do 21. září, získal
bronz na pravou ruku v kategorii nad 100
kilogramů. Na levou ruku byl sedmý, což
bylo především ovlivněno zdravotními
problémy. V jeho kategorii startovalo
22 borců. Zisk třetího místa je velkým
úspěchem dolnobousovského siláka a jeho
celkově pátou světovou medailí.
První start mezi veterány na mistrovství
světa a medaile. Jsi spokojený?
„Získat první veteránskou medaili bylo
hodně těžké. Mistrovství světa bylo velmi
dobře obsazené, vždyť startovalo 1022 borců
ze 45 zemí celého světa. Když jsem startoval
na světovém mistrovství v minulosti, bylo
v kategorii maximálně patnáct soutěžících.
A teď jich bylo dvaadvacet, takže ruce
dostaly zabrat. A ještě ke všemu mě den
před soutěží na levačku postihly zdravotní
problémy. Den a noc jsem proležel v zimnici,
s velkými střevními problémy. Slovenský
lékař mě dával dohromady, přesto jsem ve
středu na levačku ani nechtěl nastoupit.
Pak jsem si ale řekl, že když už jsem jel
takovou cestu, zkusím to. Pil jsem vitamíny,
rozpustné prášky na horečku, abych vůbec
došel ke stolu. Přesto jsem měl obavy, aby
až zaberu, se něco nepříjemného nestalo. Ve
čtvrtek, o den později na pravou ruku už to
bylo mnohem lepší.“

Jaká byla cesta k medaili a jaká byla úroveň
soutěže?
„Porazil jsem Poláka, Angličana,
Belgičana, dalšího Poláka, Kazachstánce,
prohrál jsem s Rusem, znovu jsem porazil
Kazachstánce a vyřadil ho, pak jsem
prohrál s Italem, který byl celkovým vítězem
před Rusem a mnou. Úroveň byla hodně
vysoká. To, že vyhrávají Rusové a Ukrajinci
je samozřejmé. Byl jsem ale zvyklý, že na
medailových místech byli i Slováci, Švýcaři
či Španělé. Tady ale moc medailí nezískali,
většinu získali mnohdy neznámí borci. Mile
mě překvapil fakt, že ač jsem na mistrovství
světa dlouho nestartoval, řada borců za mnou
přišla, zdravila mě a ptala se, jak se mám, že
jsem dlouho na světě nestartoval. S medailí
ze světa jsem spokojený, na dalším bych
uvažoval o startu jen v případě, že se bude
konat někde blízko v Evropě. Spíš bych chtěl
ještě startovat na mistrovství Evropy, tam bych
chtěl získat zlato, přestože mě nyní porazili
Rus a Ital. Ale když poznám jejich techniku,
několikrát s nimi budu závodit, že by měli
být k poražení. Na velkých závodech jsem
nikdy v minulosti Itala neviděl. Rusa jsem
zaregistroval, ale startoval v nižší kategorii.“
Obvyklý problém malých sportů – kdo
zaplatí výdaje? Jak to bylo u tebe?
„Oslovil jsem hodně sponzorů, řada
z nich mi vůbec neodpověděla nebo řekla,
že se ozve a tím to pro ně skončilo. Takže
mi jako vždy nejvíce pomohl Karel Zetka,

který vše zaplatil. Poděkovat musím i mému
slovenskému kamarádovi Janovi z Bousova,
který není žádným podnikatelem (dělá
střechy), ale pomohl mi pěknou částkou,
abych mohl na mistrovství světa jet. Dík
patří i městu a škole za umožnění přístupu
do posilovny a všem, kteří nám drží palce.
Budeme se snažit dobře reprezentovat město
Dolní Bousov.“
Co čeká tebe a ostatní siláky v následujících
měsících?
„Koncem října bude v Opavě druhé kolo
extraligy, ale tam nikdo z nás nejede. A další
soutěže budou až v příštím roce. 31. ledna
a 1. února bude v Brně Golemova ruka,
což je jediná česká mezinárodní akce pod
záštitou světové federace. To je současně třetí
kolo extraligy. Poslední, čtvrté kolo bude 14.
března v Podivíně a pak již 20. Mistrovství
České republiky, které bude v Praze. V květnu
bude Mistrovství Evropy v bulharské Varně.
Jestli pojedu tam, to se uvidí.“
O jaké fázi se dá momentálně u tebe mluvit
– o usilovném tréninku, nebo o udržovací
fázi?
„O udržovací fázi, nebo spíš o odpočinku.
Občas si zajdu do posilovny na lehčí váhy
a jen v neděli se protáhnu s ostatními
na těžších váhách. Ostrá příprava začne
tak tři týdny před vánocemi, o nich bude
týden odpočinku, pak ostrá příprava před
Golemovkou, před ní týden odpočinku

Zmiňuješ se o slovenském lékaři. Český
tam nebyl?
„Ve Vilniusu jsme z České republiky byli
jen já a Jaroslav Štůsek, který startoval
v Grandmasters (nad 50 let) ve váze do 90
kilogramů. Byl šestý na levou a třináctý na
pravou ruku. Jel jsem do Českého Těšína,
kde jsme se přidali k početné slovenské
výpravě, která jela autobusem. Musím
poděkovat jednak Slovákům, že nás vzali
s sebou, a také Martinu Szabovi, který mě
do Českého Těšína a pak i zpátky dovezl. Je
zajímavé, že na Slovensku má armsport lepší
podmínky, než u nás. Získali několik medailí,
suverénní byla opět Lucie Bednárová,
několikanásobná světová šampiónka. Bylo
jich ve výpravě 34! Jejich asociace získává
více peněz od státu i od sponzorů, a tak si
mohou dovolit startovat na světové soutěži
v takovém počtu.“
www.dolni-bousov.cz
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Bousovák
a ostrý závod. Musím také přihlížet ke
svým zdravotním problémům. Když se ráno
probudím a nic mě nebolí, tak si myslím, že
jsem mrtvý. Klouby bolí, prsty brní, někdy se
nemohu narovnat, jak mě bolí záda. Někdy
mohu cvičit jen vsedě, kdy si opírám záda
a závaží tahám jen rukama.“

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova

Zbývá zmínit se o výsledcích
dolnobousovských pákařů v prvním kole
extraligy. To organizoval Miroslav Vaněk
v Češově u Jičína a Bousováci si vedli
velmi dobře. Lukáš Fišer byl první na levou
i pravou ruku v juniorech do 80 kilogramů.
Zkusil si to i mezi muži do 75 kil, kde byl
dvakrát sedmý. V této kategorii vyhrál

Rudolf Stezka na pravačku a na levou ruku
byl druhý, na pravou ruku byl pátý Alfréd
Kovář. V kategorii do 95 kil byl Patrik
Kverek druhý na levou a třetí na pravou
ruku. A v kategorii nad 105 kilogramů
vyhrál František Živný na pravou i na levou
ruku.
Miloslav Ječný

V yhráli jsme florbalový turna j O pohár hejtmana
Stč kra je
V úterý 7. října 2014 se v Mladé Boleslavi
hrálo okresní kolo soutěže ve florbalu pro
žáky 4. a 5. tříd. Soutěž byla smíšená pro
kluky i holky – na hřišti musela být vždy
alespoň jedna dívka. Zápasy se hrály 2 x 10
minut. Osm přihlášených škol se nejprve
utkalo ve čtyřech dvojicích, poražení pak
hráli o 5. – 8. místo, vítězové o 1. – 4.
místo.
Základní kolo: 9. ZŠ MB – 7. ZŠ MB
4:2, 6. ZŠ MB – ZŠ Debř 6:2, ZŠ Benátky
– 8. ZŠ MB 9:0, ZŠ Dolní Bousov – 4. ZŠ
MB 4:0. Semifinále: 7. ZŠ MB – 8. ZŠ MB
6:0, ZŠ Debř – 4. ZŠ MB 6:1, 9. ZŠ MB
– ZŠ Benátky 0:4, 6. ZŠ MB – ZŠ Dolní
Bousov 1:3. Utkání o konečné pořadí: O 7.
a 8. místo: 8. ZŠ MB – 4. ZŠ MB 0:6.

O 5. a 6. místo: 7. ZŠ MB – ZŠ Debř 3:3
(nájezdy 4:3). O 3. a 4. místo: 6. ZŠ MB –
9. ZŠ MB 2:2 (nájezdy 2:3). O 1. a 2. místo:
ZŠ Benátky – ZŠ Dolní Bousov 0:3.
ZŠ Dolní Bousov – 4. ZŠ MB 4:0,
Zvěřina 2, Pilař, Kriško. Hráli jsme
neustále na půlce soupeře, ale trefit se
do branky nám dělalo velký problém.
Převahu jsme nakonec vyjádřili čtyřmi
góly. ZŠ Dolní Bousov – 6. ZŠ MB 3:1,
Zvěřina 2, Karnová. Florbalovou akademii
jsme zaskočili zodpovědným a bojovným
výkonem. A když se lépe dařila střelba,
bylo rozhodnuto. Soupeř jen snížil na 3:1
minutu před koncem. ZŠ Dolní Bousov –
ZŠ Benátky 3:0, Zvěřina 3. Opět výborný
výkon. Pečlivě jsme bránili a každou

možnost k zaútočení se snažili využít.
Třikrát se trefil Lukáš Zvěřina a bylo
rozhodnuto. Měli jsme i trochu štěstí, když
rozhodčí odpískali náš přestupek a vzápětí
dal soupeř gól. Ten ale pochopitelně
nemohl platit, neboť byla přerušená hra…
Oporami byli Vojta Šimon v brance,
Ríša Sladký v obraně a Lukáš Zvěřina
v útoku. Pochvalu ale zaslouží všichni,
protože
bojovali
s
maximálním
nasazením. Odměnou jim bylo nejen první
místo a pohár, ale i postup do krajského
kola, které se hraje 4. listopadu na Kladně.
Sestava: Šimon – Buriánek, Bartoň,
Sladký, Pánek, L. Zvěřina, Hofman, O.
Pilař, Kriško, Karnová, Vašendová.
Miloslav Ječný

FLVC – první turna j jsme zvl ádli suverénně
V sobotu 18. října 2014 se v Liberci
hrál první turnaj (celkem jich bude osm)
Florbalové ligy volného času (FLVC).
Všechna tři utkání jsme bez velkých
problémů zvládli. Zápasy se hrají 3 x 8
minut čistého času.
ZŠ Dolní Bousov – DDM Větrník
Liberec 16:1 (4:1, 5:0. 7:0 – ukončeno).
Boček 8, V. Pilař 4, Žapka 2, Ort, Demel.
Asi tři minuty před koncem jsme dali na
16:1, a protože rozdíl skóre dosáhl patnácti
branek, byl zápas ukončen.
ZŠ Dolní Bousov – Sokol Benátky nad
Jizerou 16:3 (7:0, 7:1, 2:2). Boček 8, Ort

4, V. Pilař 4. Zdálo se, že i tento zápas
skončí dřív. V poslední třetině ale soupeř
značně přitvrdil, což zraněním odnesl
Jakub Svoboda. A rozhodčí na nás dvakrát
nařídil nájezd, což Benátky využily
k odvrácení ukončení zápasu.
ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Český Dub
8:2 (2:0, 4:2, 2:0), Boček 2, V. Pilař 2,
Ort 2, Pavlíček, Žáček. V první třetině
poslal soupeř do brány gólmana, který
všechny ostatní hráče (i naše) převyšoval
o hlavu. A naši střelci ho jen trefovali,
protože si nedokázali uvědomit, že zabírá
podstatně víc místa v brance. Pak dvakrát

zafungovala kombinace V. Pilař – Ort
a doklepnutí do odkryté branky. Od druhé
třetiny šel brankář do hry a naši střelci se
začali více prosazovat. Na některých ale
už byla vidět únava.
Sestava: Šimon – J. Svoboda, Hercík
– Pavlíček, Demel – Boček, Ort, V. Pilař,
Žapka, Žáček, O. Pilař. Všechny výsledky,
tabulku a informace o dalších turnajích
najdete na www.flvc.cz. Druhý turnaj se
hraje v neděli 9. listopadu 2014 v Dolním
Bousově.
Miloslav Ječný

Kluci v ypadli, dívky postoupily
Různě si vedly školní týmy v novém
ročníku Coca-Cola Cupu, fotbalové
soutěži škol. Zatímco kluci nestačili
v kvalifikaci na Březno, dívky si v 1.
Ročník 50 - číslo 5/2014

kole poradily s Bakovem i Beznem.
Další soupeřky je čekají až na jaře, kdy
se bude hrát 2. kolo v termínu 8. – 21.
dubna 2015.
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ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Březno 0:1 (0:1).
Zbytečná prohra. Většinu zápasu se hrálo
na půlce soupeře, ale vystřelit na branku
a dát gól byl pro naše hráče obrovský
www.dolni-bousov.cz
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problém. Sestava: Mayer – Hercík, Horyl,
Hadrovič, Urban, Svoboda J., Motyčka,
Rudavský, Boček, Svoboda M., Kalina,
Ort, Demel, Pilař V. Hrálo se 2 x 20 minut,
rozhodčí J. Vlčko. Hráno 30. 9. 2014.
Turnaj dívek – 2. 10. 2014
ZŠ Bezno – ZŠ Bakov 3:0 (1:0),
Nebeská, Karpetová, Šťastná. Několik
šancí měl i Bakov, ale do banky se
trefovaly jen dívky z Bezna. ZŠ Dolní
Bousov – ZŠ Bakov 5:1 (2:0), Pajerová
4, Novotná – Korelová. Začátek byl

výborný – druhá minuta 1:0, třetí minuta
2:0. Pak se ale ve spoustě šancí naše
hráčky nedokázaly trefit do míče. Hned
po změně stran zvýšila Pajerová na 3:0,
a když ve 30. minutě zvýšila na 4:0, byli
jsme na tom lépe než Bezno s výhrou 3:0.
Ale pak jsme byli nedůrazní v obraně
a inkasovali. V poslední minutě se trefila
opět Pajerová a bylo jasné, že k postupu
nám stačí s Beznem i remíza. ZŠ Dolní
Bousov – ZŠ Bezno 3:0 (1:0), Pajerová
2, Novotná. Zodpovědná hra v obraně
neumožnila soupeřkám ani jednou

vystřelit na naši branku. A z mnoha
šancí se dokázala naše útočná dvojice
třikrát prosadit, takže o naší výhře bylo
jasno. Sestava: Ondříšková – Havlová,
Valíčková, Hynková, Nožířová, Žapková,
Nocarová, Hercíková, Svobodová L.,
Pajerová, Novotná, Doubková.
Tabulka: 1. ZŠ Dolní Bousov – 6 bodů,
skóre 8:1, 2. ZŠ Bezno – 3 body, skóre
3:3, 3. ZŠ Bakov nad Jizerou – 0 bodů,
skóre 1:8. Zápasy se hrály 2 x 20 minut,
rozhodčí J. Vlčko.
Miloslav Ječný

Dolnobousovský sportovní klub
Pro všechny mužstva se rozeběhla
mistrovská část sezóny 2014-2015.
Nutno říci, že hlavně u A-mužstva
s velkými rozpaky. Kádr kosí marodka
a zranění, forma z uplynulé sezóny je také
v nedohlednu. Nezbývá nic jiného, než
doufat v lepší zítřky. B-mužstvo si drží
slušný standard a pokračuje v zabudovávání
mladých nadějí. Mládežnická mužstva, jak
je zvykem, reprezentují klub dobře. Žáci

a dorost se drží v popředí tabulek. Minižáci,
mladší a starší přípravka vychovává naděje
pro další období.

Mistrovská
utk ání žáků
podzim 2014

Bousovskému
„Áčku“
se nedaří

Novou sezónu žáci odstartovali
poslední prázdninový víkend. Jejich
trenérem je Karel Ruml a asistent Pavel
Urban. Po několika zápasech se žáci
nacházejí na pěkném třetím místě tabulky.

Po úspěšném minulém ročníku, který
pro DBSK „A“ skončil umístěním na 3.
místě tabulky, je ten letošní bohužel ve
znamení výsledkového i herního trápení.
Po osmi odehraných zápasech se
Dolnobousovský SK krčí na 12. místě
se ziskem pouhých 7 bodů. Nejlepším
bousovským střelcem je Radek Tomíček
se čtyřmi vstřelenými brankami.

V utkáních nastupovali v této sestavě:
Urban Pavel, Mayer Marek - Hercík
Lukáš, Rudavský Libor, Boček Vojtěch,
Svoboda Jakub, Verecký Pavel, Ort Petr,
Pilař Václav, Demel Jan, Kafka Dominik,
Hadrovič Denis, Kalina Jakub, Verecký
Petr, Kverek Libor, Nosek Patrik, Buriánek
Miroslav, Merva Jan.
Chotětov - DBSK 2:5, Kalina 4 x,
Verecký; DBSK - Kostelní Hlavno 1:0,
Kalina; Kosmonosy - DBSK 4:2, Nosek,
Kafka; DBSK - Struhy 5:4, pk Hadrovič
2 x, Pilař, Urban; Horky nad Jizerou DBSK 0:1, Svoboda; DBSK - Bezno 4:3,
Kalina 2 x, Kverek; DBSK - Kněžmost
3:0, Kalina 3 x.
Pavel Urban
www.dolni-bousov.cz

Mistrovská utkání B-mužstva
DBSK „B“ - Klášter 3:0, branky: Merva,
Chmelo, vlastní;
Sporting MB – DBSK „B“ 2:4, Kollátor,
Dajč, Dorotík, Šolc M.;

DBSK „A“ – Lužec 0:0; TJ Řepín - DBSK
„A“ 3:1, branky: vlastní;
DBSK „A“ – Pěčice 2:1, Stejskal, Kubeček;
Kostelec – DBSK „A“ 1:0;
DBSK „A“ - Pšovka Mělník 4:5, Tomíček
3x, Hrdý;
Kněžmost – DBSK „A“ 0:1, Tomíček;
DBSK „A“ - Sokol Záryby 0:4;
DBSK „A“ - FK Brandýs 1:4, Stejskal
Petr Vynikal
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DBSK „B“ – Doubrava „A“ 3:0, Šolc M.,
Šolc T., Dorotík;
Čistá - DBSK „B“ 3:0;
DBSK „B“ – Obruby 2:0, Ort, Szabó;
SKP MB – DBSK „B“ 1:0;
DBSK „B“ – SK Ledce 2:3, Szabó 2x;
DBSK „B“ – Řepov 0:4
Miroslav Boček

Dorost
Výsledkový servis dorostu z dosavadních
podzimních zápasů:
DBSK – SK Skalsko 5:0, branky: Šolc J.
2x, Světlík T., Ježek P., Šouta D.;
Jizeran Doubrava - DBSK 4:4, Světlík T.
2x, Petrův P., Šolc J.;
DBSK – Sokol Pěčice 10:0, Volf P. 2x,
Trakal R., Světlík T. 3x, Šolc J., Hložek
J., Rejzek F., Pechánek J.;
SK Bakov n. Jizerou - DBSK 0:8, Volf P.
2x, Hložek J., Světlík T., Petrův P. 2x,
Žáček O., Šolc J.;
DBSK – SK Židněves/Březno 18:0,
Světlík T. 7x, Holub L., Petrův P. 2x, Šolc
J. 2x, Rejzek F. 2x, Šouta D. 3x, Volf P.;
SKP MB – DBSK 5:4, Hložek J. 3x,
Světlík T.;
DBSK – SK Bezno/Sovinky 15:0, Hložek
J., Světlík T. 4x, Volf P., Šouta D. 3x,
Rejzek F., Petrův P. 4x, Holub L.;
DBSK – Sokol Řepov 4:0, Šouta D.,
Hložek J., Pechánek J., Trakal R.
V současné době nám patří 3. místo
v tabulce.
Luděk Holub
Ročník 50 - číslo 5/2014

Bousovák
Stolní tenis

Na přelomu září a října oddíl stolního
tenisu Sokola Dolní Bousov vstoupil
do své 16. sezóny. Stejně jako v minulé
sezóně se třemi družstvy. Na soupiskách
je celkem 19 hráčů a hráček, z toho 6 ve
věku do 18-ti let.
Družstvo A hraje nejvyšší regionální
soutěž, tedy 1. třídu. Družstvo B hraje 3.
třídu a družstvo C hraje 4. třídu, která
je nejnižší soutěží. Vstup do sezóny se
nevydařil žádnému z družstev. Po prvních
dvou kolech se nikdo neradoval z výhry
ani remízy. Téměř katastrofální je situace
v béčku, kde zdravotní stav doslova
decimuje základní sestavu. Tato „viróza“
(nejčastěji tenisový loket) se ale již přenáší
i do céčka. Doufejme, že se situace zlepší.
Sezóna bude ještě dlouhá a s ní mnoho
příležitostí k nápravě.
1. třída
1. kolo: AŠ Mladá Boleslav F - Sokol
Dolní Bousov A 12:6, body: Novák
a Štolovský 2, Vlasáková a Odstrčilík T.
1; 2. kolo: Sokol Kochánky - Sokol Dolní
Bousov A 10:8, Vlasáková, Odstrčilík T.
a Novák 2, 1x čtyřhra

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova

PC Florbalová akademie Mladá Boleslav
výcvikové středisko florbalu Středočeského kraje

POŘÁDÁ NÁBOR – ELÉVKY D.B.
(ročník 2004 a mladší)
Tréninky velká hala D.B. pondělí 18:00 – 19:00 hod
PC Florbalová akademie MB:
 je florbalový oddíl, který se v současné době velice rozvíjí
 je jedním největší oddíl ve Středočeském kraji
 má 45 kvalifikovaných trenérů licence B, C, D
 hraje soutěže ČFbU
 je Tréninkovým střediskem mládeže Stř. kraje
FA VYCHOVALA JIŽ NĚKOLIK HRÁČEK HRAJÍCÍ
V JUNIORSKÉ REPREZENTACI ČR

3. třída
1. kolo: Sokol Dolní Bousov B – Sokol
Otradovice C 4:14, Nitray 2, Jihlavec
1, Odstrčilík H. a Kolek 0, 1x čtyřhra;
2. kolo: Sokol Podlázky B – Sokol Dolní
Bousov B 16:2, Jihlavec 2, Novotný, Kužel
a Syrovátko 0.

POKUD CHCEŠ VE FLORBALU RŮST,
PŘIHLAŠ SE NA FLORBALOVOU AKADEMII

4. třída
1. kolo: Sokol Dolní Bousov C – TJ
Březovice B 4:14, Šimon M. 2, Kužel 1,
Pitro a Šimon V. 0, 1x čtyřhra; 2. kolo:
SK Dolní Stakory D - Sokol Dolní Bousov
C 18:0, sestava: Odstrčilík H., Pitro,
Syrovátko a Kužel.
Jan Jihlavec

Informace: MANAGER FA: 774 096 696,
e-mail: Florbalova.akademie.nabor@seznam.cz

MÁME O TEBE ZÁJEM !!!!

TRENÉR elévek: 608 837 788,
e-mail: majer.viktor@centrum.cz

80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část XVI.
1998-1999
Mužstvo HC Mladá Boleslav „B“
jehož část tvoří i hráči, registrovaní
za SK Dolní Bousov, se připravuje na
východočeskou II. regionální ligu. Osm
týmů se utká čtyřkolově ve 28 utkáních.
Od 8. září se 2x týdně trénuje v Mladé
Boleslavi. Soutěž začala 15. 11. a tady je
Ročník 50 - číslo 5/2014

přehled výsledků mistrovských zápasů:
Stadion Kutná Hora 5:5, 0:0, 6:1 a 1:6,
Moravská Třebová 7:4, 6:2, 2:6 a 6:2,
Opočno 11:1, 8:2, 11:1 a 7:3, Litomyšl
4:2, 10:1, 3:5 a 2:3, Nová Paka 6:4, 2:4,
8:0 a 5:2, Dvůr Králové 2:2, 5:2, 5:2
a 3:0, Světlá n. S. 13:5, 9:4, 5:2 a 8:5.
Kuriózního výsledku 0:0 v Kutné Hoře
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dosáhlo mužstvo bez nemocného trenéra
Lejska. Tým vedl hrající kouč Šebek
a skvěle zachytal Poláček. Hrálo se před
návštěvou 300 diváků na tehdy ještě
otevřeném stadionu za 15tistupňového
mrazu. Soutěž vyhrála HC Mladá
Boleslav B/SK Dolní Bousov se ziskem
43 bodů před Kutnou Horou 35 bodů.
www.dolni-bousov.cz
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Největším zážitkem nejen této
sezóny byl pro celý tým letecký zájezd
do německého Wolfsburku. Boleslavské
„A“ mužstvo tam mělo sehrát přátelské
utkání s místním EHC Grizzly Adams
účastníkem třetí nejvyšší německé soutěže.
Jelikož Svaz LH v Praze nepovolil odklad
mistrovského zápasu boleslavského „A“
mužstva, rozhodlo vedení HC Mladá
Boleslav po dohodě s automobilkou, že
pojede „B“ mužstvo. 15. listopadu 1998
odpoledne odlétá ze starého ruzyňského
letiště Speciál AIR Ostrava SAAB SF
340 A směr německý Braunschweig.
Tam čekaly mikrobusy, které nás dovezly
do nedalekého Wolfsburku. V 15:30 jsme
byli v hale HC Grizzly Adams.
Začátek zápasu stanovený na 18 hodinu
byl impozantní. Po státních hymnách
následovalo představení hráčů. V domácím
týmu nastoupili 4 Kanaďané, 2 Rusové, 1
Rumun, Petr Hnídek z Ústí nad Labem
a Peter Just ze Slovenska. Trenérem byl
Slovák Mikeš. Většina domácích hráčů
jsou profesionálové s platem v rozmezí
2-5 tisíc marek měsíčně. Utkání, kterému
přihlíželo více než 500 diváků, bylo
vedeno v přátelském duchu. Domácí hráči,
především Kanaďané, byli ale pohotovější
při zakončování akcí. Konečný výsledek
7:2 pro německý tým odpovídal rozdílu
ve výkonnosti obou mužstev. Góly AŠ dali
V. Svoboda a M. Pospíšil. Sestava AŠ „B“:
v brance Žemlička, střídal Ráček, obrany:
Jaroš – Průcha, Havlík – Ulman, Zbíral –
Suchý, útoky: Rulc Martin, Šebek Milan,

Kejmar Michal, Pospíšil Miloš, Hegr
Martin, Zörkler Jiří, Musil Jan, Bárta
Pavel, Šimek Daniel, Fadrhons Tomáš,
Svoboda Vítězslav, Štajner Pavel. Trenér
Lejsek Vladimír. Vedoucím výpravy
byl Ing. Lenc Radan. Ihned po utkání
následoval odjezd na letiště, kolem půlnoci
jsme byli v Ruzyni a v 1 hodinu zpět
v Mladé Boleslavi.
Pořadí střelců AŠ „B“ v sezóně 1998-1999:
1. Milan Šebek (23), 2. Michal Kejmar
(13), 3. Miloš Pospíšil, Martin Hegr
a Daniel Šimek (12).
1999-2000
Vedení
východočeského
hokeje
v Hradci Králové se již delší dobu
nelíbilo, že mu v soutěži hrají prim dvě
středočeská mužstva – Kutná Hora
a Mladá Boleslav „B“. Proto na žádost
některých oddílů východočeské soutěže
stanovilo předem podmínku, že v případě
vítězství v I. regionální lize VČ nemá
Mladá Boleslav jako „cizí“ klub nárok
postoupit do kvalifikace o II. celostátní
hokejovou ligu. Výbor boleslavského
hokeje s tímto nesouhlasil. Následnou
stížnost projednala Praha, ale rozhodnutí
ponechala na hradeckém svazu. Ten
Mladou Boleslav vlastně vyloučil ze
soutěže a Boleslavská rezerva se přihlásila
do přeboru středních Čech. Tím prakticky
skončila několik desítek let trvající dobrá
spolupráce oddílů HC Mladá Boleslav
a Dolnobousovského SK.

Dolnobousovské mužstvo se přihlásilo
do meziokresní hokejové soutěže
zahrnující okresy Jičín, Trutnov, Semily,
Náchod, Jablonec n. Nisou a s námi
i Mladou Boleslav s řídícím svazem
v Semilech. Domácím kluzištěm nám
bude opět Jičín. S jakou sestavou
jsme šli do sezony: brankáři Hradiský
a Škaloud, útoky: M. Zelba, V. Svoboda,
P. Nechánský ml., M. a R. Žáčkovi, J.
Hruška, J. Zelba, J. Štros, R. Štros, M.
Těšínský, obránci: M. Zima, J. Bejr, M.
Bejr, J. Bejr ml., J. Klíma, M. Andlt, P.
Kula, L. Holub a M. Šimáček. Trenérská
dvojice J. Zelba a P. Nechánský. Soupeři
a výsledky: Železný Brod 5:3 a 7:1,
Rovensko p. Tr. 5:3 a 4:3, Doubravice
4:10 a 8:3, Krocani Nový Dvůr 7:6
a 2:9, Police n. Metují 3:6 a 3:3, Lázně
Bělohrad 2:3 a 1:2. Ve vyrovnané tabulce
jsme skončili čtvrtí se 13 body, vyhrála
Police n. Metují s 15 body. Následovala
finálová část, ve které se utkala první čtyři
mužstva tabulky. V dalších zápasech se
nám ale nedařilo. Prohráli jsme postupně
s Bělohradem 4:6, s Krocany Nový Dvůr
2:7, a Policí n. M. 1:4. Ve druhé polovině
finále jsme dosáhli jediného vítězství
nad Bělohradem 4:1. Na závěr přišly dvě
porážky 3:7 s Krocany a 1:9 v Hronově
s Policí n. M. Králem střelců celé soutěže
byl Martin Zelba se ziskem 33 bodů za 22
branek a 11 přihrávek.
Josef Procházka
(pokračování příště)

První podzimní turna j
Také naše elévky florbalové akademie
odehrály v neděli 12. 10. 2014 svůj první
podzimní turnaj Unijní ligy Středočeského
kraje.
První zápas dívky sehrály s Florbalovou
akademií MB Dalovice a s přehledem
vyhrály 10:3. Sestava: M. Hrobníková – M.
Najmanová, K. Karnová, D. Vitmajerová, Z.
Bendlová, M. Pechanová, N. Dvořáčková,
I. Demelová, K. Bartalská. Skóre: M.
Najmanová 3 + jedna asistence, K. Karnová
5 gólů bez asistence, I. Demelová jedna
asistence, M. Pechanová jeden gól a dvě
asistence, K. Bartalská jedna asistence.
Druhý zápas dívky sehrály s TJ DM
Chodov. Po napínavém závěru jsme
podlehli 8:11. Skórovaly: M. Najmanová
3 góly bez asistence, M. Pechanová jeden
www.dolni-bousov.cz

gól, K. Karnová 3 góly a jedna asistence, D.
Vitmajerová jeden gól. Chválím všechny
dívky za skvělou hru a neočekávaný obrat
ve druhé třetině.
Pro třetí zápas nám
byl vylosován tým FA
MB Tygřice. Podlehli
jsme 2:9. Skórovaly
M. Najmanová a K.
Karnová po gólu bez
asistence. Dívky byly
po dlouhé pauze mezi
zápasy odpočaté, ale
bohužel také hodně
roztěkané, což ovlivnilo
výsledek zápasu.
Závěrem chci dodat
pochválit všechny dívky
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za velké zlepšení a chuť hrát. Fotky najdete
na internetové stránce http://florbaldb.
rajce.idnes.cz/2014_09_13_Bousov.
Viktor Majer
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NAROZENÍ

Poděkování

Eliška Šimková – červenec 2014, Dolní Bousov
Jasmína Tučková – červenec 2014, Dolní Bousov
Eliška Hrdličková – červenec 2014, Dolní Bousov

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s p. Vladimírem Kinclem
na jeho poslední cestě.
manželka Hana s rodinou
Děkuji panu starostovi Královi a panu Štrosovi za blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Marie Vávrová, Rohatsko

ÚMRTÍ

Olga Ozdinová, Dolní Bousov, říjen 2014 (62 let)
Růžena Javůrková, Dolní Bousov, říjen 2014 (86 let)

inzerce

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ

ÚDRŽBA, ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

Listopad 2014
05.11. Jandová Vlasta, Dolní Bousov
08.11. Peška Rudolf, Dolní Bousov
12.11. Karásková Danuše, Dolní Bousov
12.11. Koldovská Emilie, Dolní Bousov
15.11. Pelikánová Hana, Dolní Bousov
18.11. Kverková Františka, Dolní Bousov
18.11. Sobotová Růžena, Dolní Bousov
20.11. Holá Věra, Dolní Bousov
20.11. Horáček František, Horní Bousov
28.11. Zdobinský Miroslav, Dolní Bousov

86
87
75
87
81
80
85
82
95
70

Prosinec 2014
03.12. Čermák Miloslav, Horní Bousov
03.12. Hýsek Josef, Dolní Bousov
06.12. Pavelková Jaroslava, Dolní Bousov
12.12. Vlčková Marie, Dolní Bousov
13.12. Dvořáková Hedvika, Bechov
15.12. Baťová Marie, Dolní Bousov
16.12. Schöftová Gabriela, Dolní Bousov
24.12. Syrová Gabriela, Vlčí Pole
25.12. Drchotová Jaroslava, Dolní Bousov
30.12. Žáček Josef, Dolní Bousov

91
70
83
82
83
89
80
75
70
75

HROBU
• pravidelný i jednorázový úklid hrobu
• čištění desky
• zalévání květin, vypletí, uhrabání,
vysazování květin
• zapalování nových svíček
• tématická výzdoba hrobu (dušičky,
Vánoce, různá výročí)

Kontakt: PRO DOMOV – úklid, péče a servis domova

tel. 725 632 155
www.pro-domov.com

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

		 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci lednu a únoru a nepřejete si být zveřejněni v dalším čísle zpravodaje, můžete tuto
skutečnost zavolat do redakce na tel. 322 312 001, napsat na mail:
infocentrum@dolni-bousov.cz nebo se zastavit v infocentru osobně, a to nejpozději do 15. 12. 2014.

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 8. 12. 2014. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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