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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas vánoční jsme zakončili oslavou
Nového roku tradičním ohňostrojem na
rybníku Pískovák. Každý z nás má počátkem roku nějaká předsevzetí. Jestli
se splní či nesplní, ukáže čas následujících dnů a měsíců. I vedení města by
chtělo v letošním roce zrealizovat několik projektů. Některé se nám rozeběhly
už v závěru roku uplynulého.
Projekt rozšíření mateřské školky
v budově na náměstí, který je dotovaný
z ROP Střední Čechy, se nachází v závěrečné fázi. Je nutné podotknout, že
počasí nám přeje a práce běží podle
smlouvy o dílo. K dnešnímu dni jsou
dokončeny veškeré bourací, podchycovací a zajišťovací práce. Byly provedeny
hrubé práce hlavní stavební výroby na
stávajícím objektu a hrubá stavba přístavby mateřské školy (základové konstrukce, svislé konstrukce, vodorovné
konstrukce, úpravy povrchů, izolace
zdiva proti vodě a konstrukce tesařské).
Dále zhotovitel osadil vnější plastové
výplně otvorů. Ve vnitřních prostorách
byly provedeny hrubé instalační rozvody
vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu,
vnitřního plynovodu a elektroinstalací.
Vnitřní štukové omítky se stihly těsně
před vánoci. Objekt byl odizolován proti
zemní vlhkosti a byla položena tepelná
izolace podlah z extrudovaného polystyrenu a systémových desek podlahového
vytápění. Přístavba, která bude sloužit
jako umývárka je zateplena. Celý objekt
byl napojen na splaškovou a dešťovou
kanalizaci. Stavba bude dokončena do
konce února.
/pokračování na straně 2/
www.dolni-bousov.cz

Okrsková soutěž hasičů ve Vlčím Poli, společné foto SDH Bechov a Svobodín.

Rekonstrukce budov y radnice
Začátkem února 2015 bude zahájena
rekonstrukce budovy čp. 1 - historického sídla městského úřadu Dolní Bousov.
Stanovený termín dokončení stavebních
prací je konec září 2015. Bude následovat
vybavení interiérů budovy, instalace informačních technologií atd. Předpokládá
se, že provoz bude zahájen v závěru roku
2015.
Po dobu této rekonstrukce budou odbory MěÚ přestěhovány do náhradních
prostor.
Je zřejmé, že provoz v náhradních
prostorách bude komplikovaný, prosíme
proto občany a klienty Městského úřadu
o shovívavost.
Pavel Kula, tajemník MěÚ

Budova základní školy, Školní 74 –
vchod do staré budovy:
• Vedení města – starosta, místostarosta, tajemník, tel./fax 236 326 301
• Matrika, evidence obyvatel, pokladna, CZECH POINT, tel. 326 396 423
• Finanční odbor tel. 602 217 760
Budova čp. 122 nám. T.G. Masaryka
(bývalá spořitelna):
• Stavební odbor tel. 326 396 176
• Odbor místního hospodářství (odpady, vodné stočné, bytové hospodářství, poplatky ze psů), tel.
326 396 257
Veškeré e-mailové kontakty zůstávají
v platnosti.
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S projektem také souvisí vnitřní vybavení pro naše nejmenší. 1. 12. 2014
proběhlo výběrové řízení na výrobu a dodávku potřebného nábytku a vybavení do
všech budoucích prostor. Byli osloveni tři
dodavatelé – Nábytek Honza s.r.o., nabídková cena včetně DPH 420 085,- Kč; Kůrana v.o.s., nabídková cena včetně DPH
440 000,- Kč a KB SKANA s.r.o., nabídková cena včetně DPH 440 675,- Kč. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka
firmy NÁBYTEK HONZA s.r.o. Vybavení bude dodáno do konce února.
Další projekt, který je dotován z ROP
Střední Čechy, je „Modernizace místních
komunikací II. etapa“. Díky počasí se tento projekt rozeběhl druhý týden v lednu.
Díky dotačním prostředkům se podaří
zmodernizovat ulice Zahradní, Okružní,
Požárníků a druhá část ulice Rachvalská.
Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo
na konci měsíce října loňského roku. Do
soutěže se přihlásilo sedm dodavatelů
v tomto pořadí: M-SILNICE a.s. Pardubice, nabídková cena 4 937 668,- Kč bez
DPH, Silnice Čáslav – HOLDING, a.s.,
nabídková cena 6 700 730,80 Kč bez
DPH, Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
Praha 5, nabídková cena 7 995 548,67 Kč
bez DPH, SaM silnice a mosty a.s. Česká
Lípa, nabídková cena 6 607 749,05 Kč
bez DPH, STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, nabídková cena 5 968 359,- Kč
bez DPH, H-INTES s.r.o. Mladá Boleslav,
nabídková cena 5 960 578,- Kč bez DPH
a COLAS CZ, a.s. Praha 9, nabídková
cena 5 966 897,60 Kč bez DPH. Jako
nejvýhodnější nabídku vybrala hodnotící komise nabídku M-SILNICE a.s. Pardubice v celkové hodnotě 4 937 668,- Kč
bez DPH. Součástí oprav bude výměna
obrubníků a nové povrchy zmíněných
ulic. Z rozpočtu města bude hrazeno 15 %
z celkových nákladů stavby.
Zároveň ve všech zmíněných ulicích
proběhne výměna zemních souprav k vodovodním přípojkám, dále v ulici Zahradní
budou opraveny chodníky a veřejné osvětlení, v ulici Požárníků bude dokončena oprava chodníku a veřejného osvětlení a v ulici
Rachvalská bude dokončena oprava veřejného osvětlení. Všechny tyto investice budou hrazeny z rozpočtu města. Dokončení
prací je naplánováno do 31. 5. 2015.
Ke konci roku se také finišovalo v ulicích Mírová a Spojovací. Těsně před Vánoci byly položeny finální povrchy v obou
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ulicích. Dokončovací práce, tzn. dopoložení zámkové dlažby, zatravňovacích dlaždic a zapískování bude dokončeno během
měsíce ledna. Celkové náklady na modernizaci těchto ulic jsou 3 819 946,70 Kč
s DPH. Tato investice byla hrazena z rozpočtu města. Doufám, že občané těchto
ulic budou se stavem komunikací po letech konečně spokojeni.

Ano, zbývá nám zmodernizovat ulice
V Kališti, Na Krechtech a Maštálkova.
Projekty jsou zpracované, na ulice Maštálkova a Na Krechtech je stavební povolení.
Vzhledem nastavenému rozpočtu na rok
2015 se s opravami těchto ulic v letošním
roce nepočítá. Samozřejmě se pokusíme
najít jiné zdroje, nelze bohužel z rozpočtu
udělat vše najednou. Celkové náklady na
opravu těchto ulic jsou dle projektové dokumentace rozpočtovány téměř na deset
miliónů korun.
Nyní mi dovolte, abych se zmínil o největší investiční akci v letošním roce. Týká
se celkové rekonstrukce budovy městského úřadu. Projekt, který byl několik let
odkládán z důvodu důležitějších investic,
se rozeběhne počátkem února. Budova je
na hranici životnosti, dispoziční řešení
budovy neodpovídá standardům 21. století. V polovině listopadu byla zpracována zadávací dokumentace pro výběrové
řízení. Stavební úpravy vycházejí ze současného stavu budovy a svým rozsahem
a provedením povedou k provoznímu
a technickému zlepšení fungování MěÚ.
Dojde k reorganizaci a novému rozmístění
jednotlivých odborů, ke zvýšení kapacity
zasedacího sálu, zvýšení kapacity spisoven, modernizaci technického vybavení
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budovy, zajištění bezbariérového přístupu
imobilních osob včetně zřízení sociálního
zařízení a výtahu. Bude kompletně vyměněn krov a krytina střechy. Díky získané
dotaci bude celá budova zateplena, vymění se okna a dveře. Zastaralé vytápění
elektřinou se nahradí vytápěním plynem.
Výběrové řízení proběhlo 7. 1. 2015. Z 15ti
uchazečů, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci, podali nabídku pouze dva. Firma
CL-EVANS Česká Lípa, nabídková cena
18 714 358,- Kč bez DPH a firma Realitní
stavební společnost s r.o. Čáslav, nabídková cena 21 154 563,- Kč bez DPH.
Hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy CL-EVANS Česká Lípa. Financování projektu bude se tří
zdrojů. Zateplení budovy a střechy, nová
fasáda, okna a dveře bude financováno
z přiznané dotace ze Státního fondu životního prostředí, která činí 2,7 mil. korun.
Část projektu bude financováno z rozpočtu města a část z úvěru. Nebude to lehké
skloubit projekt a chod městského úřadu
pro potřeby vás občanů. Plán je následující:
zaměstnanci úřadu zhruba do konce ledna
opustí prostory městského úřadu, aby budova byla zcela k dispozici zhotoviteli. Podrobné rozmístění jednotlivých odborů je
uvedeno v samostatném článku Bousováku
dále. O všem podstatném budete včas informováni pomocí SMS Infokanálu, na úřední
desce nebo na webových stránkách města.
A co se chystá aktuálně v našich místních částech? Do konce ledna bude zpracován projekt na opravu příjezdové komunikace z Ošťovic do Střehomi. V místní částí
Bechov se chystá investiční akce vyvolaná
společností ČEZ. Jedná se o zahloubení
vrchního vedení NN podél komunikace
od hasičárny směrem pod les a na zahloubení vrchního vedení NN na návsi. Tato
slibovaná investice se táhne bezmála čtyři
roky. Při této příležitosti město zmodernizuje v daných místech veřejné osvětlení
a místní rozhlas. Vybuduje se osvětlení podél krajské komunikace od budovy školy
k autobusové zastávce. Tuto investici bude
město hradit z vlastního rozpočtu.
Jak vidíte, na začátek roku toho není
málo. Doufám, že všechny zmíněné projekty povedou ke spokojenosti nás všech.
Závěrem mi dovolte pozvat vás na 5. reprezentační ples města Dolní Bousov, který se koná 21. února 2015 od 20.00 hodin
v Sokolovně.
Miroslav Boček
starosta města
www.dolni-bousov.cz

Z radnice

Informace z matriky

Vítání občánků
Vítání nových občánků Dolního Bousova se uskuteční dne 14. 3. 2015. Vítat se
budou děti narozené v období od 1. 7. 2014
do 31. 12. 2014. Přihlášku si rodiče mohou
vyzvednout na matrice městského úřadu,
případně ji naleznou na webových stránkách města nebo si ji mohou nechat zaslat
e-mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba
doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů
před stanoveným termínem konání akce.
O hodině a místu konání budou rodiče informováni na jimi sdělený kontakt.

Podzimní termín „Vítání občánků“
bude včas zveřejněn (webové stránky,
Bousovák). Případné bližší informace poskytne matrikářka Městského úřadu Dolní Bousov, kancelář č. 3, tel. 326 396 423,
e-mail matrika@dolni-bousov.cz.

•
•
•
•
•

28 narozených dětí,
46 trvale odhlášených občanů,
27 zemřelých občanů,
21 žádostí o výpis z Rejstříku trestů,
473 úředně ověřených podpisů a opisů
listin.

Statistika evidence obyvatel
Oddělení evidence obyvatel Městského
úřadu v Dolním Bousově v roce 2014 evidovalo:
• 99 přihlášených občanů k trvalému pobytu,

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 činil
2 546 (Bechov 114, Dolní Bousov 2 039,
Horní Bousov 179, Ošťovice 18, Střehom
24, Svobodín 61, Vlčí Pole 111).
Marcela Jelínková

Vodní hospodářst ví

Určitě nesděluji nic nového, pokud uvádím, že město Dolní Bousov je vlastníkem
a provozovatelem vodovodu. Myslím ale,
že uvedení některých technických dat vodovodu a vše, co s vlastnictvím a provozováním tohoto zařízení souvisí, může čtenáře, zejména dolnobousovské, zajímat.
V současné době město spravuje celkem
24 360 m vodovodních řadů, včetně výtlaku z čerpací stanice ve Střehomi do vodojemu Horní Bousov (délka řadu 1 470 m
PE DN 150), přivaděče vodojem Horní
Bousov – redukční šachta Dolní Bousov
(délka řadu 2 560 m THC DN 200). Dále
pak včetně přivaděče Dolní Bousov –
Vlčí Pole (délka řadu 2 045 m DN 100)
a přivaděče Rohatsko – Bechov (délka
1 220 m DN 100). V samotném Dolním
Bousově je celková délka vodovodních
řadů 12 900 m. Převážná část této sítě,
9 633 m, byla vybudována v letech 1975
– 1990. Zbývající část řadu v Dolním
Bousově byla budována v souvislosti s potřebou výstavby sítí technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynofikace,
el. energie) v lokalitách určených pro výstavbu rodinných domků. Tak byl budován
vodovodní řad v ulici Na Krechtech 191 m
v r. 2003, prodloužení Zahrádky směr Rachvala 505 m v r. 2005, lokalita Záhumní
Lhota 1 515 m v letech 2001-2003. V lokalitě Kaliště bylo v rámci I. etapy výstavby
inženýrských sítí položeno v r. 2006 434
m řadu, ve II. etapě v r. 2009 pak 550 m
řadu. V této lokalitě zbývá dostavět 434
m řadu, stavba bude zahájena v letošním
roce, dokončena pak bude v roce 2016.
www.dolni-bousov.cz

Důvodem rozložení této, nepříliš náročné
stavby do dvou let, je snaha vedení města nezatížit výdaje rozpočtu v letošním,
výdajově náročném roce (oprava radnice,
komunikací). Cílem stavby je dokončení
zasíťování části stavebních pozemků, zajistit tak jejich prodejnost a možnost další
výstavby rodinných domů. Další výstavba
vodovodních řadů v Dolním Bousově nebude v nejbližších letech aktuální. Celý
Dolní Bousov je, obrazně řečeno, „pod
vodou“. Pro možnou výstavbu rodinných
domků je v lokalitě Kaliště, z celkového
počtu, k dispozici ještě 22 stavebních pozemků ve vlastnictví města. Tři stavební
pozemky, zasíťované, jsou také k dispozici
na Rachvalách.
Vodovody v městských částech
Vodovod Vlčí Pole byl vybudován v r.
1994. Kromě zmíněného přivaděče bylo
v obci položeno 990 m řadu PE DN 90.
Vzhledem k převýšení na trase přivaděče Vlčí Pole a ztrátám tlaku při dopravě
vody přivaděčem, byla na řad dodatečně
instalována AT stanice, která upravuje
tlak v rozvodech po obci. Je tak zajištěna
dostatečná dodávka vody pro všechny odběratele v obci.
V r. 1998 byl vybudován vodovod Bechov. V rámci této stavby byl vybudován
přivaděč napojený na vodovodní řad obce
Rohatsko. Délka přivaděče uvedena, rozvody v obci 2 090 m. K těmto rozvodům
přibylo 405 m řadu vybudovaných soukromým investorem, stavba bezplatně předá-
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na městu. Vodovodní řad Bechov je také
osazen AT stanicí. Za zmínku určitě stojí,
že část obce Bechov byla zásobována pitnou vodou již od 20. let minulého století
vodovodem vybudovaným Vodohospodářským družstvem Bechov. Vodovod zásoboval část obce ležící mezi tratí ČD Bakov
– Dolní Bousov. Domy napojené na tento
vodovod, včetně bývalého kravína (dnes
zámečnický provoz), užívaly tento zdroj
až do r. 1998. Možná ještě užívají. Toto
zařízení město nemohlo převzít a užívat.
Pramen nesplňuje podmínky hygienické
ochrany.
Vodovodní řad obce Horní Bousov je
napojen na přivaděč vodojem – Dolní Bousov, celková délka řadu v obci je 720 m.
Místní část Střehom má nejstarší vodovodní síť. Byla napojena při stavbě vodovodu Sobotka v 30. letech minulého století.
Ošťovice nejsou napojeny na vodovod.
Zdrojem pitné vody jsou soukromé studny.
Připojení na vodovodní síť města, v případě potřeby, by nebylo technicky náročné.
Otázkou by byla efektivita vynaložených
prostředků.
V roce 1992 se na dolnobousovský vodovod připojila obec Rohatsko. Je vlastníkem a provozovatelem své části vodovodu.
Uvedené délky řadů vybudované
v v Dolním Bousově do r. 2000 nemusí být
přesné, stavba nebyla po dokončení zaměřována.
Příště o provozování vodovodu.
Josef Vynikal, místostarosta
Ročník 51 - číslo 1/2015
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Odpadov ý sloupek

Nespalujte odpad…
Podzim a zima se nese v duchu nedýchatelného ovzduší. ,,Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic.“ Tak
zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká zejména
lidskou činností. Spalujete-li doma dřevo
nebo kvalitní uhlí, není vám téměř co vytknout. Vysoké ceny za plyn a elektřinu
bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se ke
klasickým palivům. Někteří lidé pálí všelicos – například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé
namítají, že když se může spalovat odpad
ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je razantní rozdíl - především
v teplotě. Domácí kamna nejsou schopna
vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo
k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena složitými filtry na zachycení škodlivin.
Jak škodí spalování odpadů?
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chloru.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý
nábytek, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují dioxiny a formaldehyd.

Spalování nápojových kartonů - se uvolňují jedovaté chlororganické látky a těžké
kovy.
Celobarevné letáky a časopisy obsahují velké množství těžkých kovů z barev
a uvolňují se při spalování.
Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na
zahradě.
Využití sběrného dvora a kompostárny
v roce 2014
Obyvatelé Dolního Bousova a okolí zde
za minulý rok odevzdali 14 542 kg směsného odpadu, 35 148 kg objemného odpadu, 12 778 kg stavebního odpadu, 173 ks
pneumatik, 178 TV a monitorů, 163 volně
loženého chlazení, 570 malých spotřebičů,
75 velkých spotřebičů a také 105 519 kg
bioodpadu.
I nadále platí, že pytle na tříděný odpad tzn. na PET láhve, plasty z domácností, nápojové kartony, nápojové plechovky jsou zdarma k dostání v Tabáku
paní Kynčlové, v prodejně Průmyslové
zboží u pana Hercíka nebo na MěÚ –
odbor místního hospodářství, kde si
také mohou občané zakoupit pytle na
TKO.
Jindra Orságová

Vzpomínk y na Bousovsko 100 let zpátk y
Nedávno se mi dostalo do rukou několik vzpomínek, které psala někdy kolem r.
1950 paní Eugenie Wüstová, dcera poslance a majitele mladějovského velkostatku
Gustava Ludwiga Pabstmanna. Pabstmannovi jezdívali často do Domousnic ke
svému příteli Jindřichu Gustavu Maštálkovi - a tyto cesty, konané nejčastěji kočárem, jistě utkvěly mladé Eugenii v paměti
až do vysokého stáří.
Takže: přenesme se v duchu na Bousovsko asi o sto let zpátky a zaposlouchejme
se do vyprávění paní Wüstové:
Mezi osadami Domousnicemi a Dolním
Bousovem nedaleko okresní silnice, stál
od nepaměti němý svědek minulé doby na
mírném kopci. Tento stařičký již větrák na
odpočinku byl kdysi pracně vystaven z bytelného kamene v tvaru kůželovitém. Kulovatá,
červeně natřená stříška mlýna byla daleko
krajem viděti a takřka s ním také srostla.
Ročník 51 - číslo 1/2015

Praktické informace
pro občany
Poplatky za odpady
Poplatky za odvoz odpadů lze hradit
ročně během února nebo pololetně:
na 1. pololetí během února a na 2. pololetí do 15. 8. daného roku.
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Dolní Bousov.
Splatnost místního poplatku ze psů je
během února.
Poplatky z hrobového místa
Poplatky se hradí v termínu dle
smlouvy. Poplatek za m2 činí ročně
50,- Kč pro Dolní Bousov a 32,- Kč
pro Bechov a Vlčí Pole.
Číslo účtu, na který se zasílají platby:
483 197 329/0800.
Všechny platby lze samozřejmě provést i osobně na pokladně – z důvodu rekonstrukce od 1. února dočasně
budova čp. 122 nám. T. G. Masaryka
(bývalá spořitelna).

Později získal onen památný větrný mlýn,
jenž byl uvnitř důmyslně opatřen starým
strojem z mlýnských kamenů, nový majitel,
a dal jej zakrátko na to po částkách rozebrati, aby místo s okolním pozemkem mohl
použíti k jinému účelu. Ze získaného dobrého materiálu si dal postaviti na svém dvoře
vesničky Rohatsko novou stodolu.
Tudy častokráte projížděl s vlastním
spřežením průmyslník a poslanec Jindřich
Maštálka, rodem ze Sobotky, a jakmile spatřil tento věrný přítel rodiny velkostatkáře
Gustava Pabstmanna po nějakém čase opuštěné pole „U větráku“, tak pravil zesmutněn
tímto žalostným pohledem ke svému okolí,
že kdyby byl věděl o nepředvídaném zániku
tohoto větrníku, tak by byl milerád zachoval onen památník z minulé doby příštímu
pokolení, neboť takto mizí pomalu jeden po
druhém. - - Připravil Karol Bílek
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Krátce z Bousovska

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 nejpozději do 15. 3. 2015.

Krátce z Bousovska

Na třetí ročník výstavy betlémů a andělíčků přišlo na 300 návštěvníků.
Zahradnické služby Soňa a Pavel Nechanský uspořádaly ve dnech 11. – 14. prosince
2014 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Dolním Bousově již třetí ročník výstavy betlémů a andělíčků. Na této výstavě
bylo k vidění 140 kusů betlémů z různých
materiálů. Největší počet je papírových
betlémů, dále betlémy z keramiky, skla,
dřeva, olova, kukuřičného šustí, slámy
a sádry. Deset kusů papírových betlémů
se na výstavu už bohužel nevešlo, ale byly
vystaveny v minulých letech. Podařilo se
nám sehnat i velmi staré reklamní betlémy, které většinou vydávali prodejci kávy,
cikorky a mýdla. Velký obdiv sklidil betlém z pařezu.
Na výstavě byli také k vidění andělíčci
v různých velikostech a vystaveno jich
bylo 186 kusů. Moc se také líbily adventní
svícny, a vánoční stromečky s papírovými
ozdobami z dob našich babiček. Tyto papírové ozdoby se dříve lepily na perníky.
Na výstavě nebylo nic zapůjčené, všechny
betlémy a andělíčci jsou z naší soukromé
sbírky.

Instalace výstavy nám zabrala 20 hodin.
Po všechny čtyři dny jsme poctivě zapisovali počty návštěvníků a po sečtení jsme
došli k číslu 295. Velice nás potěšilo, že
o výstavu byl zájem. I když někteří lidé
z Bousova nám po výstavě řekli, že o ní
nevěděli. Nevíme co udělat ještě více, protože pozvánka na výstavu byla v časopise Bousovák, v Boleslavském deníku, na
rádiu Signál, hlásil jí místní rozhlas a na
vývěsných tabulích byly plakáty.
Tak snad ti, co to nestihli, přijdou na tu
letošní výstavu v prosinci 2015, protože
již máme nové betlémy a andělíčky, které jste neviděli. Na závěr bychom chtěli
poděkovat SDH Dolní Bousov za zapůjčení prostoru v hasičské zbrojnici a všem
čtenářům Bousováku popřát hodně štěstí
a zdraví v roce 2015.
Na čtvrtý ročník výstavy betlémů a andělíčků se těší
Soňa a Pavel Nechanský
www.dolni-bousov.cz

Chcete levnější plyn? Objednávejte spolu s námi. Již potřetí budou mít občané
Dolního Bousova možnost ušetřit výrazně
za energie díky spolupráci města a společnosti Optimal-Energy.cz, a.s. V minulých
letech se pohybovaly úspory vůči dominantním dodavatelům plynu okolo 23 %,
podobné by to mělo být i pro příští rok.
Vzhledem k příznivému vývoji cen zemního plynu na burze, proběhne letos hromadná poptávka již v období od 3. února do
17. února. Letos je také možnost zajistit si
snížení výdajů za osvětlení a teplou vodu.
Domácnosti, které se zapojily již v minulých letech do hromadné poptávky, budou
v nejbližších dnech kontaktováni pracovníky společnosti Optimal-Energy. Noví zájemci mohou kontaktovat pana Aleše Matyáska na telefonním čísle 776 623 323 či
emailu ales.matyasko@optimal-energy.cz.
Případně jako v minulých letech nechat
fakturace za energie na obecním úřadě
s kontaktem na Vás.
Miroslav Boček

Čtenářský klub startuje. V prvním lednovém týdnu dostali bousovští druháci
„Dopis v lahvi“. Byla to pozvánka do čtenářského klubu, místa pro setkávání s knihami a nad knihami, zlepšování čtenářských i vyjadřovacích dovedností. Zájem
předčil naše očekávání, přihlásily se tři
čtvrtiny dětí. V pilotním projektu bohužel nemůžeme vyhovět všem zájemcům,
vybraly jsme tedy 15 dětí. Budeme bedlivě sledovat jejich aktivní účast i čtenářské
pokroky a v červnu projekt vyhodnotíme.
Děkujeme za podporu a propagaci ve třídách paním učitelkám Radce Procházkové a Evě Kuželové, a také městu Dolní
Bousov za finanční podporu klubu. Peníze
budou použity na tisk a kopírování pracovních materiálů, výtvarné potřeby a drobné
motivační odměny pro děti. Těšíme se na
společnou klubovou práci.
Jana Vlachová
Pozvánka na ples města. Srdečně Vás zveme na 5. reprezentační ples města Dolní
Bousov, který se koná v sobotu 21. února
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2015 od 20.00 hod. v sokolovně. K tanci
i poslechu hraje kapela Piknik. Předprodej vstupenek od 2. února 2015 v infocentru a městské knihovně. Vstupné 100 Kč
v předprodeji, 120 Kč na místě. Výhodou
vstupenky zakoupené v předprodeji je rezervace místa u vybraného stolu.
Můžete se těšit na:
• předtančení dětí z místního tanečního
kroužku,
• uvítání a přípitek starosty,
• profesionální ukázky tanců,
• vystoupení zpěváka Davide Mattioliho,
• půlnoční překvapení,
• profesionální fotografické studio,
• bohatou tombolu.
Děkujeme, že na tento reprezentační ples
přijdete ve vhodném společenském oděvu.
Dita Říhová
Pojeďte s námi na Fantoma opery. Zájezd
na představení světoznámého muzikálu
Andrewa Lloyda Webbera, romantický
příběh z prostředí pařížské opery, se chystá na neděli 12. dubna 2015. Fantom opery
v Goja Music Hall na pražském Výstavišti
stojí na vrcholu pomyslného muzikálového žebříčku. Jedná se o odpolední představení, předpokládaný odjezd ve 12 hod.
z náměstí, představení trvá včetně přestávky cca 2 hod. a 45 min. Cena vstupenky
799 Kč, dopravu hradí město Dolní Bousov. Vstupenky budou k dispozici v předprodeji v infocentru v Kostelní ulici od
půlky února.
Marcela Jelínková
Máte zájem vystavovat? Malujete, fotíte,
tvoříte, máte zajímavou sbírku? Znáte někoho, kdo je na tom podobně? Jste mladí
začínající umělci, či autoři známí? Chtěli
byste výsledky svého snažení a umu představit ostatním? Není nic jednoduššího.
Galerie Na faře v přízemí městské knihovny vám nabízí možnost uspořádání výstavy v těchto prostorách. Stačí nás kontaktovat – osobně, na tel. 322 312 001 nebo
mailem na infocentrum@dolni-bousov.cz
a my vám rádi dáme příležitost splnit si
svůj sen či uspořádat autorskou výstavu.
Dita Říhová
Ročník 51 - číslo 1/2015

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Zpravodaj města Dolního Bousova

Vánoční ohlédnutí

Přešel advent, rok se s rokem sešel
a jsme znovu v zajetí běžícího času všedních dnů. A tak jenom malé ohlédnutí za
vánočním zpíváním sboru Stojmír a Bendl
z Dolního Bousova a Sobotky pod vedením Pavlíny Těšínské za klavírního doprovodu paní učitelky Petry Matouškové.
Už od poloviny října při zkouškách sboru
vyhrazujeme prostor koledám a pastorelám.
Líbezná vánoční hudba technicky přístupná
a srozumitelná přináší radost a dojetí. I lidská blízkost v těch prastarých vánočních písních je vnímána jinak než obvykle.
To všechno je potom ještě více umocněno při prvních vystoupeních. Adventní
koncert 4. prosince v DPS v Sobotce, kdy
společenský sál byl obsazen do posledního místa, byl toho dokladem. Ale ještě
předtím naše koledy zazněly při rozsvícení vánočních stromů na dolnobousovském
a soboteckém náměstí.
V sobotu 13. prosince jsme zpívali
v kostele sv. Jiljí v Mladějově spolu s místními dětmi, které navštěvují ZUŠ v Sobot-

ce a učí se hře na hudební nástroj u paní
učitelky Petry Matouškové. Společné vystoupení ve zcela zaplněném kostele bylo
potěšením pro posluchače i účinkující.
V neděli 14. prosince jsme se těšili na
hrad Kost. V hradní kapli sv. Anny je obdivuhodná akustika, velmi dobře se tam
zpívá. V tmavém chladném odpoledni se
nevelká kaple rychle zaplnila a krásné gotické prostředí dalo vyniknout jasu vánočních zpěvů.
Posledním naším vystoupením byl Tříkrálový koncert 3. ledna 2015 v kostele
sv. Prokopa v Libošovicích. Také zde byla
účast velmi hojná. Nestačila ani místa v lavicích a mnoho posluchačů muselo stát.
I tady s námi vystupovaly libošovické děti
ze ZUŠ v Sobotce.
Jsme rádi a vážíme si toho, že naše
vánoční koncerty svojí milou účastí obohatily – sopranistka paní Veronika Vildmanová za houslového doprovodu paní
Jitky Koláčné – Břízové z Hudební školy
v Jičíně.

Závěrem ale musíme také poděkovat
pořadatelům koncertů. Jejich organizační
zajištění a starost o naše případné podchlazení v promrzlých kostelech byla až
dojemná. Nechyběl teplý čaj ani malé občerstvení.
Nemůžeme tedy nevzpomenout pana
Ježka v Mladějově, paní Pospíšilovou
a Pántlíkovou v Libošovicích, kolektiv
žen v DPS v Sobotce. Ale také pana
Macháčka, kastelána hradu Kost, který
zajistil dovolení rodiny Kinských Dal
Borgo pořádat koncert a odkudsi z depozitáře ochotně nanosil do kaple lavice
k sezení.
Se vzpomínkou na naše vánoční koncerty přejeme všem čtenářům Bousováku
mnoho dobra a pevné zdraví.
Marie Buchtíková
P.S. Zkoušky smíšeného pěveckého sboru jsou každé úterý od 17.30 do 19 hodin
v Základní škole TGM v Dolním Bousově.
Přijďte si zazpívat.

Probační a mediační služba
pomáhá obětem trestných činů
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte,
kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit
o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami!
Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč
zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.
Svou zkušenost se zločinem má také
žena z Mladoboleslavska, pro přiblížení si
ji pojmenujme například Marie. Paní Marie se ve večerních hodinách vracela do
svého bydliště, když již byla nedaleko od
domova přepadena pachatelem, který si ji
náhodně vytipoval a krátce sledoval téměř
k domu. Pachatel násilně odtrhl kabelku,
paní Marie, neměla šanci proti tak intenzivnímu a překvapivému útoku na obranu,
navíc vlivem silného trhnutí upadla a utrpěla tříštivou zlomeninu paže. V kabelce
měla větší finanční obnos, platební kartu
a další cennosti, celková finanční škoda
Ročník 51 - číslo 1/2015

dosáhla výše 10 000 Kč. Pachatel v následujících dnech takto přepadl ještě několik dalších osob. Nakonec byl dopaden
a odsouzen k úhrnnému trestu 7 let odnětí
svobody a povinnosti náhrady škody. Někomu by se zdálo, že vše bylo vyřešeno,
nicméně opak byl pravdou. Marie přes
odsouzení pachatele stále pociťovala silné pocity strachu v podobě děsivých snů,
měla strach vycházet z domu a projevovala obrovské obavy z neznámých lidí. Navíc
pachatel se k náhradě škody stále neměl,
a tak bylo na místě i zoufalství a ztráta
iluzí o spravedlnosti. Nakonec se Marie
dozvěděla o možnosti poradny pro oběti,
kterou následně telefonicky zkontaktovala
a domluvila si osobní schůzku s poradkyní pro oběti. Poradkyně přijela do domu
pachatelky, aby paní Marie mohla být ve
svém domácím prostředí, a při několikahodinové konzultaci se svěřila se svými
pocity, ačkoliv již od činu uplynuly 4 roky
a stále přetrvávaly silné pocity strachu,
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přesto žádnou pomoc nevyhledala. Takto
proběhly 2 několikahodinové konzultace,
kde mohla paní Marie o svých traumatech
zcela otevřeně hovořit, poradkyní byla informována, jak může vymáhat náhradu
škody, konkrétně pak poradkyně připravila dopis pachateli žádající náhradu škody.
Předán byl také kontakt na psychoterapeuta, jehož služby může využít zcela zdarma.
Dle svých slov paní Marie pocítila výraznou úlevu, když své dlouho se s dlouho
neventilovanými pocity mohla otevřeně
svěřit, a její psychický stav se zlepšil. Spolupráce s poradnou však pokračuje, poradkyně dále poskytuje i právní informace,
např. při objasňování zpráv od soudu,
služeb poradny může paní Marie nadále
kdykoliv využívat. Příběh paní Milady tak
není zdaleka uzavřen, nicméně je nakročeno správným směrem k překonání této
obtížné situace.
Není prázdnou frází, že obětí trestného
činu se každý může stát nečekaně, náhodwww.dolni-bousov.cz

ně a v podstatě kdykoliv, podobně jako
tomu bylo paní Milady. Pokud se tato neblahá událost stane, negativní pocity jsou
přirozené, je však důležité situaci řešit,
dokázat tyto pocity překonat a znovu se
postavit na vlastní nohy. Je třeba mít na
paměti, že oběť může negativní následky
činu pociťovat i dlouho po spáchání činu
podobně jako paní Milada, odsouzení pachatele a nařízení náhrady škody na tomto stavu nemusí zcela nic změnit. Právě
i v těchto případech Vám může pomoci
pracovník, zapojený do projektu „Proč
zrovna já?“.
„Tento projekt je financován Evropským
sociálním fondem a je realizován Probační
a mediační službou ČR, působí ve více než
40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc
obětem trestných činů. Je důležité zdůraznit,
že služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví
či způsobenou újmu, či fázi trestního řízení.
Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku,
si totiž zaslouží adekvátní a individuální
péči, neboť prožívání újmy může být velmi
osobité,“ komentuje projekt Tomáš Kellner,
regionální koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také i v Mladé Boleslavi a to adresách
S.K. Neumanna 544 (středisko Probační
a mediační služby, budova okresního státního zastupitelství) a v sídle Respondeo,
o.s. v ulici Sirotkova 1242. Poradenství

poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý,
diskrétní a profesionální přístup.
„Naši poradnu lze kontaktovat telefonicky na mobilu 737 247 436 nebo 778 471 067,
775 561 881, elektronicky skrze emaily jhorakova@pms.justice.cz, sradikovska@pms.
justice.cz, skalova@pomocobetem.cz nebo
i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí od 16 do 18 hodin, ve středu od 17 do 19 hodin anebo v případě Respondea, o.s. ve čtvrtek od 9 do 16

Žáci základní školy při kompletaci školního časopisu Školák.

Okénko poradny zdravé v ý živ y a nov ý
přednáškov ý cyklus v knihovně
S prvním číslem roku 2015 vám na tomto
místě nabízím možnost pravidelně nahlédnout do „okénka“ o zdravém stravování.
Je totiž vědecky prokázáno, že nejvíce
naše zdraví ovlivňuje (spolu s psychikou)
právě strava. Bohužel mnoho z nás pod
tlakem povinností a hektického života jí
absolutně nevhodně. Jídlo považujeme
za jakousi nezbytnou hmotu k poskytnutí energie, stravování nevěnujeme žádnou
pozornost, jíme za jízdy, za chůze, při
čtení novin, sledování televize a někdy si
večer ani nevzpomeneme, co jsme za celý
den jedli.
Tělo, nejdokonalejší stroj přírody, hodně vydrží, ale po určitém čase mu dojdou
síly stále naše prohřešky napravovat a nás
www.dolni-bousov.cz

hodin. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme
se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, je třeba zdůraznit, že služby poskytujeme zcela
zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní
organizace, disponujeme širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány
činné v trestním řízení, takže paleta našich
možností pomoci je skutečně pestrá“, uzavírá Štěpánka Radikovská, jedna z poradkyň pro oběti.
Mgr. Bc. Tomáš Kellner

překvapí únava, nemoc, přibývání na váze,
až obezita, ze které nám hrozí mnohá
chronická, tzv. civilizační onemocnění.
Velká část populace pak už na tyto signály
svého těla slyší. Přitom by stačilo tak málo
- věnovat se PREVENCI. Ta je vždy pro
naše tělo lepší a vhodnější, než následné
řešení problémů, které nadváha, či obezita
přinesly.
V tomto okénku se budete moci pravidelně seznamovat s náměty, které patří do
šuplíku ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
Jsem upřímně ráda, že téma zdravé stravy se dnes již dostává mezi širokou veřejnost. Na druhou stranu se nám může lehce
stát, že jsme dezorientováni protichůdnými
informacemi, neboť tomuto tématu se vě-
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Foto: I. Mendlíková

nuje hodně různě erudovaných odborníků
a médií. Vychází nespočet publikací a internet je přímo přesycen portály z oblasti zdravého životního stylu. Pak máme tendenci
jakoby uši zavírat, protože nás to mate.
Mojí snahou bude vám předkládat
informace odborné natolik, aby i laik
pochopil a odborník se neurazil J, vždy
s pomocí zdravého selského rozumu. To je
krédo, které uplatňuji i v mojí poradenské
činnosti. Osvětu doplním cyklem cca hodinových přednášek v knihovně, na které
vás srdečně zvu:
11. 2. Význam správné stravy a dobré kondice pro naše zdraví - od 18:00
11. 3. Vyvážená strava – základ dobrého
zdraví - od 18:00.
Buďte zdraví po celý rok 2015 a něco
pro to dělejte. J
Dagmar Kozderková
Ročník 51 - číslo 1/2015
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Poetické posezení s Josefem Brožem

V pátek 16. ledna se v městské knihovně konalo poetické posezení s básníkem
Českého ráje a Podbezdězí, panem Josefem Brožem.
PaedDr. JOSEF BROŽ se narodil roku
1921 v Mnichově Hradišti – Lhoticích,
kde dodnes žije. Po maturitě na reálném
gymnáziu v Turnově pracoval v hospodářství svých rodičů a teprve po válce a osvobození naší země si doplnil vzdělání na
Učitelském ústavu v Plzni. Vyučoval na
základních a středních školách ve svém
kraji. Od roku 2000 je členem Obce spisovatelů. Byl neustále v evidenci Státní
bezpečnosti, a proto až do devadesátých
let psal své básně čistě pro sebe. Všechny
básně šly do šuplíku, takže se toho tam za
ta léta nakupilo hodně.
První básnickou sbírku Profily vydal
v roce 1995 Literární klub Pegas Mělník. Z mnoha sbírek vybíráme zejména
ty, zaměřené na Český ráj: Podještědí
s láskou, Kostecká zastavení, Schůzky
s Podještědím, Dostaveníčko na Kosti,
Podještědská vyznání, Mnichovohradišťské etudy, Český ráj – má láska, Píseň
o Žehrovce a další.
Pan Brož je dodnes ve svých 94 letech
velice vitální, na besedu přijel za Lhotic
sám autem a všechny přítomné příjemně
překvapil tím, že s sebou na besedu přivezl
čerstvě napsanou báseň o Bousově. Zároveň se zmínil, že to není poprvé, kdy se
město Bousov v jeho básni objevilo.

V roce 1948 zvítězila jeho báseň Toho
dne v celostátní literární soutěži mládeže.
Tato báseň, reflektující události 5. 5. 1945
na mladoboleslavsku, obsahuje první
zmínku o Bousově. Druhá zmínka se nachází v básni oslavující cestu z Jičína do
Mnichova Hradiště (Pozvání na cestu ze
sbírky Český ráj – má láska). Poslední
zmínka lze objevit v dětské básni o vláčku
Bousováčku. Od minulého týdne má Bousov pro sebe již celou báseň, kterou prostřednictvím tohoto textu nabízím i čtenářům zpravodaje.
Bousov
Dolení nebo Dolní,
moderní nebo v dolině polní?
Kam vede jeho cesta?
Je všední nebo jeden ze sta?
Co o něm vyplove
z archivu času k přítomnosti?
Co poví Klenice z podhradí Kosti?
Co povědí rybníky Červenský a Pohádkový,
ten z okraje doliny či ten z města?
Kam vede jejich cesta?
Do květní luční nivy,
v níž každý z nás se diví,
jak v obrazárně hladiny
vystavují krásné obrazy oblohy, krajiny i města
a ač to není k uvěření,
každý den je mění.

A co nám poví, Bousove, tvé náměstí
se čtyřlístkem cest pro štěstí?
Že o tobě se mnoho neví
a co se povídá, jsou jenom plevy.
Vždyť i tvůj kostel v šatě baroko i rokoko
dělá, že oči má moc vysoko,
že dívá se jen vzhůru
k nebeskému kůru.
Ve škole ale na náměstí do budoucna
už dnes a zítra poznovu
se snují plány štěstí, přání vroucná,
jak prospět vlasti, kraji, domovu.
Tak čeká historie na lidi,
co domov svůj si uklidí,
co do rukou už berou pometlo,
to aby město zkrásnělo a rozkvetlo.
Kronika potom poví,
že Bousov není polní ale nový,
chrámové dveře vstupu do Českého ráje,
kde krása stanula a s hrady šachy hraje
za zpěvu sedmihlásků
o vaši radost, štěstí, lásku.
A Dolní Bousov?
To není hnízdo dvou sov.
To je místo proměn k lepšímu,
hodné pro básně a do rýmů.
Vytáhl minulosti roletu
a spěje k rozkvětu.
Věnováno paní Heleně Čmelíkové.
Josef Brož, 16. 1. 2015

Bousovský festival 2015
Loňský 1. ročník Bousovského festivalu
se vydařil a proto jsme se rozhodli pokračovat i v roce letošním a připravit ho ještě
zajímavější. Akce bude probíhat v areálu
likérky společnosti L´OR special drinks
s.r.o. v Tovární ulici.
Harmonogram festivalu:
• Pátek 5. 6. od 18.00-00.00 hudební vystoupení.
• Sobota 6. 6. od 14.00-00.00 hudební vystoupení s půlnočním ohňostrojem.
• Neděle 7. 6. od 11.00-17.00 dětský festival – hudebně zábavný program pro
děti a dospělé. Vstup pro všechny zdarma po celý den.
Ročník 51 - číslo 1/2015

Vstupenky na pátek a sobotu budou
k dostání v předprodeji a na místě.
V rámci oploceného festivalového areálu bude pro návštěvníky připraven hudebně zábavný program, zábava pro dospělé
i děti, adrenalinové a pouťové atrakce,
stánky s jídlem a pitím, upomínkové předměty.
Bousovský festival bude organizačně
i mediálně spojen s festivalem Krásná louka 2015 v Mladé Boleslavi, který se koná
o týden dříve. Garantujeme nízkou cenu
vstupného jak na Bousovský festival, tak
na festival Krásná Louka a zvýhodněné
vstupenky umožňující vstup na oba festivaly. Děti do 130 cm mají vstup zdarma.
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Nedělní dětský festival je zdarma pro všechny návštěvníky!
Organizátorem obou akcí je společnost
Boleslavská produkční s.r.o. Tato společnost v loňském roce představila nový
projekt hudebního festivalu a festivalu
pro děti KRÁSNÁ LOUKA 2014. Navázala zde tak na velmi úspěšný festival
ROCK AIR 2013, kdy do Mladé Boleslavi přivedla několik rockových kapel včele
se skupinou Kabát. Oba projekty se staly
historicky největšími hudebními akcemi
na Mladoboleslavsku. V souhrnu uvedené
akce navštívilo přes 25.000 návštěvníků.
Aktuální informace na www.bousovfest.cz
a facebook.com/Bousovfest
www.dolni-bousov.cz

Rozhovor

Doz vuky besedy o legionářích
Před Vánoci proběhla v dolnobousovské
knihovně beseda o legionářích z Mladoboleslavska. Málokdo z nás se za svůj život setkal
s někým, kdo působil v legiích. Pan Oldřich
Holý, s kterým si na toto téma povídáme, je
hrdý na svého otce, Františka Holého, který
se stal ruským legionářem.

dlouhá léta bez jakéhokoli platu. Když od
něj zasvištěla rákoska, tak nás maminka
bránila, až chudák nějakou tu ranku utržila. Vyžadoval od nás slušné chování.

Myslíte si, že to, že byl váš tatínek legionářem, ovlivnilo jeho přístup k rodinnému
životu?
Můj tatínek František byl na svou příslušnost k ruským legionářům hrdý, a když
se sešla skupina přátel, tak rád o svých zážitcích zajímavě vyprávěl. Dnes je mi 88
let a v roce 2011 jsem napsal rodinnou
kroniku. V jejím dodatku jsem rozvinul
rozšířené odposlouchané vzpomínky na
úmyslné zajetí a činnost v ruských legiích.
Jaké hodnoty byly vám jako dětem vštěpovány, a co se u vás doma ctilo?
Otec získal v Dolním Bousově místo
školníka v roce 1930 a působil zde asi 25
let. Tělocvična školy byla naší doménou.
Byli jsme tři kluci pana školníka a zúčastňovali jsme se aktivně všeho sportovního
dění. Zajímavostí bylo, že náš otec nikdy
nemarodil. Základem byla příslušnost
do tělocvičné jednoty Sokol. Otec byl od
mládí aktivní sokolík, a tak bylo téměř
přirozené, že jsme šli v jeho šlépějích. My
bohužel s různými úrazy a nemocemi. Nešlo jen o samotné cvičení, nářaďový tělocvik, ale také o desetiminutové přednášky
bratra MUDr. Vaňka o sokolské ideologii,
které nám byly vštěpovány. Tyto atributy
sokolské ideologie mluví samy za sebe. Jde
o vlastenectví a pravidelné cvičení. Nebyly
posilovny, a tak přirozenou cestou sílily
svaly a cvičila se obratnost. A tak žáčkové
a dorostenci byli dobře připraveni provozovat jakýkoli druh sportu. Jako žáci jsme
se zúčastnili všesokolského sletu v roce
1938 v Praze. Zde se posilovala sokolská
sounáležitost, kterou nepochopil ten, kdo
neprošel Branou borců na Strahově. Plnili jsme heslo: „Ve zdravém těle, zdravý
duch.“ Všichni tři jsme hráli závodně lední
hokej, na který jsme byli dobře připraveni.
Jaký vlastně otec byl?
Bezesporu byl otec autoritou a dbal,
abychom při úklidu školy pomáhali. Maminka byla chudák. Mimo práci v domácnosti pracovala denně na úklidu školy
www.dolni-bousov.cz

Legionář František Holý
Když se řekne protektorát, na co vzpomenete?
Především na otcovu odvahu za Protektorátu, kdy zatemnil všechna okna
v tělocvičně a umožnil trénovat našim
reprezentantům. Přijížděli po jednom,
tajně z Mladé Boleslavi a byli to členové
olympijského družstva. Tintěra, Věchet, to
byl otec gymnastky Evy Bosákové, Lorenc
aj. Sokol byl zakázán a oni byli do cvičení
jako čerti. To byla podívaná. Gymnastická
olympiáda v Dolním Bousově. Otec sám
byl dobrý cvičenec a pod jejich záchranou si fiknul taky svůj veletoč. Absolvoval
totiž jednoměsíční kurz v Tyršově domě
a ten ho k tomu opravňoval. Tento běžně
vrcholový cvik uměl udělat v rodině ještě
Jaroslav, nejstarší syn. Byl asi odvážný po
otci a vyznamenal se svou odvahou při
všech bojových střetech proti Němcům
v Květnové revoluci v roce 1945.
Rok 1948 byl politicky velmi převratným rokem, jak tatínek pohlížel na události nejen
tohoto roku, ale i na události let následujících?
Tatínek byl v těchto letech přesluhující
důchodce, takže věk a prožité skutečnosti z něj učinili dozrálého vyrovnaného
člověka. Událostem roku 1948 přihlížel
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s fajfčičkou v ruce a babičce říkával, že
jde na šachy, i když to byl desetníkový mariáš, nebo dudák. To mu však nebránilo
k tomu, aby si skoro osmdesátiletý koupil
nové brusle a svým žákyňkám nepředváděl kadeta. Při tom upadl, pohmoždil si
rameno a dlouhou dobu potom vyprávěl
babičce, že to je revma z těch -40 °C mrazů na Sibiři.
Navštívil jste někdy místa, kde otec působil
jako legionář?
Ne nenavštívil. Táta projel tehdy jako
legionář takzvanou severní cestou. Více
jich jelo jižní cestou kolem Indie, Suezem
do středozemí a Terstu. Byla to cesta kolem světa na východ, kterou by nikdy obyčejný venkovský kluk nemohl zažít. Projet
2x Transsibiřskou magistrálu, dobýt Vladivostok, přejet Tichý oceán, napříč severní
Kanadou přes Atlantský oceán do Evropy.
Samozřejmě jsem byl na Rusko zvědavý,
a tak jsem Sovětský svaz navštívil, i když
tehdejší politické poměry ruským legionářům nepřály.
Mluvil tatínek o svých zážitcích, nebo se
k tématu války nerad vracel?
Hezkou epizodku zažila naše děvčata,
když je paní učitelka Svobodová poslala,
aby se dědy zeptala, jak to s tou revolucí
vlastně bylo. Prohlásil, že když nás bolševici napadli, tak jsme do nich řezali,
až se z nich čoudilo. Děvčata byla již tak
vycvičena, že řekla, že má chudák děda
tak silná revma, že se mu nechtělo ani
mluvit.
Kdy jste si uvědomil, že jste na otce hrdý?
Již od malička, kdy nám začal vyprávět
o své anabázi na Rusi a my to poslouchali
s pootevřenými ústy. Když se ustrojil do
uniformy, a my jsme mu cídili mosazný
znáček těžkého kulometu, který se nám
líbil. Byl jsem až dojemně hrdý, když vyprávěl o Vladivostoku, který museli dobýt,
aby mohli klidně nakládat vojska na lodě,
což se stalo po jejich odzbrojení. Cizí vojska a lodě, jim prokazovali takovou úctu,
že stráž u lodí, jak uviděla na molu červenobílou lentočku, už z dálky dávala k „poctě zbraň“. Nestyděli jsme se za ukápnutou
slzičku, neboť ruští legionáři byli hrdinové, kteří nehnili v zajetí a šli znovu bojovat
za naši republiku.
Zuzana Zemanová
Ročník 51 - číslo 1/2015
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Projekt Příběhy bezpráví
na naší škole

Dějiny druhé poloviny 20. století jsou
v mnoha ohledech často velmi složité, ne
příliš veselé, jejich výklad je dosti nejednoznačný a na řadě míst zůstávají velké
otazníky. Právě proto je důležité, aby
dnešní mládež měla možnost do daného
období nahlédnout – nejen v rámci učebních osnov.
Proto jsme se opět zapojili do projektu
„Příběhy bezpráví“, který mapuje historii
20. století prostřednictvím příběhů obyčejných lidí. Letošní jubilejní 10. ročník
Příběhů bezpráví je věnován 25. výročí sametové revoluce. Z pohledu historika události doby nedávné, ale pro řadu dnešních
dospívajících skoro pravěk, neboť životní
tempo se neobyčejně zrychluje a věci kolem nás se neustále mění. A zážitky z období totality se jim zdají být vzdálené a neuvěřitelné.      
Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu
aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento projekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího
programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou je využití audiovizuálních prostředků
a doprovodných didaktických materiálů ve
výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné
k výuce dějepisu.
Naše školní akce, určená pro žáky deváté třídy, byla celodenní a konala se ve
čtvrtek 27. listopadu. Program sestával ze
tří hlavních částí; nejprve si žáci vytvořili myšlenkovou mapu, se kterou jsme dál
pracovali. Někteří o listopadových událostech roku 1989 vědí více, jiní se dosud
o sametovou revoluci příliš nezajímali. Posléze jsme pracovali ve dvojicích s plakáty,
které jsme jako součást výstavy dostali od
organizátorů. Cyklus nazvaný Sliby versus
realita zachycuje, jak vypadala komunistická propaganda a jaká byla skutečnost.
Děti rychle porozuměly významu a smyslu plakátů. Další aktivitou byla práce
s medailonky bývalých politických vězňů.
Žáci si mohli vybrat, čí příběh zpracují.
Medailonky zachycují životní osudy různých lidí – dělníků, sportovců, umělců,
politiků, lidí věřících, kněží, mužů i žen,
mladých i starých… Žáky příběhy býRočník 51 - číslo 1/2015

valých politických vězňů velice zaujaly.
Mohli se seznámit s tím, jak museli vězni
žádat o návštěvu své rodiny a dětí, které
i několik let neviděli, prohlédli si zápisy
z výslechů, mohli si přečíst, co věznění
psali domů nebo jaké dopisy dostávali, dozvěděli se, za jaké nesmyslné věci byli lidé
vězněni. Zjištěné skutečnosti si žáci mezi
sebou předávali. Musím říci, že příběhy
jednotlivých postav se jich velice dotkly,
mnohdy byli pobouřeni tím, co vůbec se
mohlo v době totality dít.
A pak už jsme mezi námi přivítali našeho hosta, pana Tomáše Grindla, jednoho
ze zakladatelů občanského fóra v Dolním
Bousově. Společně jsme shlédli dokumentární snímek Karla Strachoty 1989:
Z deníku Ivany A. Předlohou filmu je skutečný deník osmnáctileté studentky, který
zachycuje rok 1989, počínaje novoročním
projevem prezidenta G. Husáka a konče
novoročním projevem prezidenta Václava
Havla z 1. 1. 1990. Osobní vzpomínání
nejen na dobu maturit i nástupu do prvního zaměstnání je doplněno ukázkami ze
soudobých zpravodajských a dokumentárních pořadů a tisku. Snímek je oživen přídavnými animacemi a výraznou hudbou.
Mnohé informace jsou mladší generaci
dnes neznámé či nepochopitelné, přestože
před pouhými 25 lety byly běžnou součástí
života lidí u nás.
Po projekci dokumentu vyprávěl pan
Grindl dětem, jak prožíval listopadové
dny on, jak se v Dolním Bousově zrodilo
občanské fórum a jak se konaly první svobodné volby. Děti jeho povídání velice zaujalo. Je vždy přínosné, když se můžou přesvědčit, že dějiny kráčely i těmi místy, kde
teď žijí, že jejich rodiče či prarodiče byli
účastníky všech těch změn, že ty veliké
změny ve společnosti zasáhly úplně každého. Odpoledne jsme se seznámili s několika dokumenty, které se objevily ve filmu.
Zajímavý byl např. dotazník, který museli
vyplnit všichni, kteří chtěli vycestovat na
Západ. A pak už jsme se ocitli v roce 1989
a představovali si, že i my jdeme manifestovat na Letnou. Museli jsme si vyrobit
plakátky a hesla. Děti práce zaujala a bylo
vidět, že tehdejší situaci pochopily a že
si uvědomily, o co tehdy demonstrantům
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šlo. Nakonec jsme z plakátů Sliby versus
realita a z námi vyrobených hesel udělali
výstavu.
Úplně na závěr se měli žáci zamyslet
nad významem a smyslem akce a zhodnotit její průběh. Jejich ohlasy předčily mé
očekávání. Většina z nich byla nadšená
z vyprávění mého bývalého kolegy pana
učitele Grindla i z ostatních aktivit. Mnozí by podobné akce uvítali několikrát do
roka. Jsem ráda, že tento projektový den
měl u žáků takový ohlas. K vyrovnání se
s vlastní minulostí totiž nedojdeme tím, že
za ní uděláme pomyslnou tlustou čáru, ale
naopak. Vyrovnat se s minulostí znamená
ji otevřít, prozkoumat, podrobit analýze,
reflexi, nebát se klást si i nepříjemné otázky. A snažit se na ně odpovídat.
Mgr. Ingrid Mendlíková

Kulturní tipy
3. 2. - 13. 3. Hrady, zámky, katedrály, výstava papírových modelů v galerii Na Faře
11. 2. Význam správné stravy a dobré
kondice pro naše zdraví, 18.00 městská knihovna
13. 2. Kinokavárna v knihovně, 18.00
dokument Přestupní stanice, knihovna
21. 2. Ples Města Dolní Bousov, 20.00
sokolovna
27. 2. Kinokavárna v knihovně, 18.00
dokument Dál nic, knihovna
4. 3. Beseda a křest knihy Karola Bílka,
knihovna 18.00
7. 3. Karneval Dolnobousovského SK,
20.00, sokolovna
11. 3. Vyvážená strava – základ dobrého zdraví, 18.00 přednáška, městská
knihovna
15. 3. Maškarní karneval pro děti,
15.00, sokolovna
20. 3. Čtenářská dílna pro dospělé,
knihovna 18.00
25. 3. Jarní divadlo pro děti, knihovna
17.00
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
nebo na 18 plakátovacích plochách
v Dolním Bousově a šesti spádových
obcích.
www.dolni-bousov.cz

Knihovna

Knižní novinky


Výběr zajímavých knih pořízených
za poslední měsíc do knihovny:
Dětská literatura:
 Hemžílci z lesa Bludníku – J.
Řehounek
 Říkání o víle Amalce – V. Čtvrtek
 Čekání na Vánoce – A. Popprová
Krimi:
 Přízrak – Jo Nesbo
 Skála – P. May
 Santiniho jazyk – M. Urban
 Smyčka – K. Suzuki
Romány:
 Evangelium podle Jidáše – S.
Mawer
 Manželská zkouška – J. Probst
 To nejlepší z nás – N. Sparks
 Bezdomovec s titulem – A. Jirotka
 Vzkaz v láhvi – N. Sparks
 Dívka s devíti parukami – S. Stap
Naučná literatura:
 Život ve 14. století – V. Vondruška
 Dárky z drátků – E. Plachá

Adventní čtení
V prosinci probíhalo v knihovně tradiční adventní čtení. Děti si čekání na Ježíška návštěvou knihovny zkrátily celkem
třikrát.
Četli jsme z knížky od Andrey Popprové – Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou
a Martínkem. Nejprve se děti dozvěděly,
jak to je s mikulášskou nadílkou. Děti
v knížce napjatě očekávaly, až uslyší zvonit Mikulášův zvonek. Děti v knihovně se
také snažily rozpoznat mikulášské zvonění a nespletly se. Po zazpívání písničky
a koledy dostaly, tak jako i děti v příběhu,
mikulášskou nadílku. Na závěr čtení si každé dítě vyrobilo papírového anděla.
Podruhé jsme se věnovali svatým Luciím. Na svátek Lucie obcházely všechna stavení Lucie. Postavy zahalené celé
v bílém, které kontrolovaly, jestli už mají
hospodyně řádně uklizeno na Vánoce.

Zvyk, který si každý rok připomínají děti
z bousovské mateřské školky, ale jinak už
tato předvánoční tradice skoro vymizela. Děti v knihovně měly uklizeno a tak
po vyluštění tajenky objevily za oknem
schovanou sladkou odměnu, stejně tak ji
v knížce objevily Lucka, Jenda a Martínek.
Dvakrát se četlo a do třetice bylo pro
děti připraveno loutkové představení
pražského divadelního souboru KAKÁ.
Poetická pohádka Vánoční příběh byla
plná koled a vánoční tradic. Herečky –
obě absolventky DAMU herectví alternativního a loutkového divadla – Štěpánka
Vanická a Jana Kollertová se snažily dětem ukázat, že pravým duchem Vánoc,
namísto přejídání a dárků, je narození
Ježíška. Na to bychom neměli zapomínat
ani my – dospělí.

Čertovské čtení
Předvánoční čtení v knihovně jsme
připravily i pro bousovskou mateřskou
školku a tři třídy ze základní školy. Čtenářská lekce byla čertovská. Děti se metodou řízeného čtení seznámily s čertem
Florimónem, který byl vyslán z pekla na
svět škodil lidem. Florimón škodil, kde
mohl, ale pak zažil kouzelnou atmosfé-

ru Štědrého dne, kdy na sebe lidé bývají
hodní, cinkají zvonečky a všude kolem
vládne tajuplná atmosféra. Jak to s čertem dopadlo, vám neprozradíme, děti už
vědí a kdo bude chtít, může si to sám přečíst v krásně ilustrované knížce od Pavla
Čecha – O čertovi.
Olga Třísková

Březen
měsíc čtenářů
BMČ zahájíme 4. 3. besedou s Karolem
Bílkem, pořádanou u příležitosti křtu knihy Dolnobousovsko v literatuře a kultuře,
kterou knihovna vydala před Vánoci. Již
tradičně nabídneme malým nečtenářům
divadélko v knihovně. V rámci měsíce
čtenářů bychom rády vyrovnaly svůj dluh
vůči dospělým. Pro malé čtenáře i nečtenáře pořádáme čtenářské dílny každou
chvilku, ale pro dospělé ne. Rády bychom
to napravily, a tak si dovolujme na pátek
20. 3. vyhlásit čtenářskou dílnu pro dospělé. Vezměte svou rozečtenou knížku a nebojte se přijít. Budeme si společně číst,
doporučovat si vzájemně knížky.
Přijďte, březen je i váš měsíc.
www.dolni-bousov.cz

Výtvarné ztvárnění nejnapínavější scény z příběhu o čertovi Florimónovi (žákyně 2. třídy)
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/ Dolnobousovský region
Zpravodaj města Dolního Bousova

Co s takovou zimou?

Názory se různí. Mnoho lidí má radost
z teplot připomínajících duben, jiní se
zlobí, že pořádně ještě nezamrzlo a neleží
sníh. Já si na teplo nestěžuji, ale příroda si
může naběhnout. Pokud dění uvěří, může
ji zpustošit mráz. A ten zřejmě ještě přijde.
Lidé se dotazují, proč nejsou ptáci u krmítek v počtech, jaké by chtěli odměnou
mít. Nejsou tam proto, že je nic nenutí
opouštět volnou krajinu a taky, že mnozí
ze severu vůbec nepřilétli. Nepotřebovali.
Vidět je to i u rybníků a na tekoucích vodách. Kachen spousta, labutě s nimi a Klenice plná ledňáčků. Zůstal u ní i konipas
horský, ale tím je bousovský úsek už spíše
proslulý. Teď je půlka ledna a venku poletují mouchy. Chybí v jejich závěsu už jen
vlaštovky, ale to se stát opravdu nemůže.
Zatím. Oteplování klimatu přichází krokem pomalým ale slyšitelným, ještě pár
zim podobných a pogrom zahrad - plzák
španělský, se bude líhnout třeba už po Silvestru! Nebudou se sice mít kde vzít jarní
povodně, ale krajina by na druhou stranu
vodu ze závějí potřebovala. Neporučíme,
to už víme, můžeme vše jen sledovat. Tím
se vracím k nadpisu.

Abych ale nabídl téma, předložím zajímavost, kterou se jinde nedovíte. Oteplování se promítá i do mého výzkumu slavíků.
Ne slavík obecný – mistrovský pěvec naší
krajiny, ten je zatím v klidu, je teplomilný,
ale příbuzný slavík tmavý, ten je na seznamu druhů, které „ustoupí“. V Česku je
vzácný, byť potvrzen byl i u Dolního Bousova. Bude ale ještě vzácnější. S kolegy to
dobře vidím v Polsku, kde se oba druhy
zatím v hybridní zóně potkávají, ale tmavý
už pomalu ustupuje k severu. A co teprve
klenot krkonošské přírody - slavík modráček tundrový! Populace ještě před pár lety,
kdy jsem tam spoluprací pobýval, čítala na
dvou rašeliništích kolem třiceti zpěváků.
Loni se vše podle kolegů zlomilo a v kosodřevině zpívalo modráčků polovic! Ač by
nad tím mnozí mohli mávnout rukou, signály jsou to jasné. Pravda, zase se dočkáme druhů teplomilných, dokáže-li je naše
krajina pohostit a ubytovat. Nemyslím teď
zrovna rezavého komára ze středomoří, jehož bodnutí pálí jak čert a musíme si na něj
zvykat, myslel jsem ptačí vzácnosti - jako
je dudek či poštolka rudonohá, chytající
hmyz. Anebo nádherní motýli – otakárek

ovocný nebo lišaj smrtihlav. Nepobývající
sice ještě v kotli Klenice, ale za humny už
jsem je zaznamenal! A to je povzbudivé.
Je vzrušující chodit přírodou a nechat
se jí fascinovat. Vím, co říkám, mám to
tak hodně let a měnit už nebudu. Vážím
si všech ohleduplných a stejně těch, kteří
v krajině paralelně se mnou hledají.
Zakončím příhodou. Už jsem toho člověka zmínil, ale dnes jinak. Přídavek si
zaslouží. Entomolog František Kropáček.
Když ještě žil a na Dobšíně jsem se u něj
ke konci zastavil, abych vyřídil pozdravy
ze školy v jihočeských Ražicích od kolegů,
kteří si ho cenili, řekl mi k mé ornitologii,
že mu někdo jednou přinesl do školy drobného pěvce a že myslí, že šlo o sýkořici
vousatou. V tu dobu ještě v knížkách druh
moc nebyl a nebylo se čeho chytit. Přesto
nález od Šlejferny takto uchopil. Působilo
to až exoticky a nikde jsem se o tom na fórech mezi kolegy radši nezmiňoval. A pak
jsem po mnoha letech v džungli orobinců
Červenského rybníku stál proti sýkořicím
tváří v tvář! Nevěděl jsem co ocenit dřív,
jestli ten opeřený zázrak v rákosí, nebo vědecký „nadrozměr“ pana řídícího.
Přeji všem, kteří čekají na sníh, ať jim
to vyjde a nám ostatním přeji brzké jaro.
Pavel Kverek

Bechov a Svobodín – Sbor dobrovolných hasičů
Na úvod bych vám rád popřál jménem
svým i jménem SDH Bechov zdraví, štěstí,
spokojenost a hodně úspěchů v roce 2015.
Náš sbor má za sebou Výroční valnou
hromadu za rok 2014, které se zúčastnili
jak členové, tak hosté, včetně pana starosty Miroslava Bočka. Zhodnotili jsme činnost za uplynulý rok, představili plán na
tento rok a proběhla volba výboru.
Jak jsem se již dříve zmínil, naše činnost se skládala z několika kulturních
akcí, brigád a hasičských soutěží. O prázdninách jsme upravovali tréninkovou plochu, podle plánu jsme zrekonstruovali
stožár na sušení hadic, dokoupili dětem
sportovní oblečení a potřebnou výzbroj
a v září vymalovali společenské prostory
v objektu bývalé školy. V listopadu proběhlo zazimování techniky, technická
prohlídka vleku a oprava našeho vozu. Pro
děti jsme uspořádali na ukončení prázdnin indiánské odpoledne s táborákem. Po
ukončení sportovní sezony jsme se všichni
sešli u nás ve škole, děti si zasoutěžily v dovednostních disciplínách a vše jsme řádně
Ročník 51 - číslo 1/2015

oslavili. Poslední akcí v loňském roce na
Bechově byli čerti.
Několika slovy bych se ještě rád vrátil
k výsledkům druhé části Boleslavského
poháru. Snažili jsme se, trénovali, ale
drobné chyby se v našich útocích stále
vyskytovaly. Ne vždy body přibývaly, jak
jsme si přáli. V Boleslavském poháru jsme
se umísťovali okolo 10. místa, celkem jsme
získali 42 bodů a vyneslo nám to 12. místo (v roce 2013 to bylo 8 bodů a 21. místo). Dětem se v druhé části soutěže vedlo
o poznání lépe, dvakrát se umístily na 4.
místě a celkově skončily s 18 body na 11.
místě v kategorii mladších žáků. Úplným
závěrem sezony byla účast dětí na Memoriálu J. Tůmy v běhu na 60 m s překážkami
v Plazích. Naše dvě družstva v kategorii
mladších žáků obsadila 6. a 11. místo. Velkou radost nám udělali kluci v kategorii
přípravka v soutěži jednotlivců, kterou Jakub Bartoň vyhrál a Petr Olbrich se umístil v těsném závěsu na druhém místě.
Sezona to byla náročná - vůbec poprvé
jsme odjeli kompletní Boleslavský pohár
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s družstvem mužů i dětí a ve finále jsme
s výsledky spokojeni. V roce 2015 se budeme snažit odstranit nedostatky, abychom
mohli bojovat o vyšší příčky a snad i občas
trochu potrápit naše kamarády z okrsku
- Obrubce, Dobšín-Kamenice a Obruby.
Tímto bych jim a sborům Doubravička
a Bakov nad Jizerou chtěl také poděkovat
za pomoc, kterou nám poskytli a zároveň
jim pogratulovat k vynikajícím výsledkům
v Boleslavském poháru, především týmu
z Obrubec, který celou soutěž vyhrál.
Veškeré výsledky najdete na našich nových webových stránkách - www.sdhbechov.cz. Kromě výsledků jsou zde samozřejmě i fotky a videa.
Po zimním odpočinku se pomalu chystáme připravit nejen sebe a děti, ale i naši
techniku na novou sezonu, která bude
obsahovat všechny akce, které proběhly v roce 2014. Doufáme, že budou přinejmenším tak vydařené, jako ty loňské
a všichni si je s radostí a ve zdraví užijeme.
Aleš Pitro
velitel SDH Bechov
www.dolni-bousov.cz

Dolnobousovský region

Vlčí Pole – podzim a zima 2014
Podzimní měsíce jsme zahájili
14. 9. 2014 I. ročníkem „Vlčopolské prakiády“. Zkusili jsme další novou akci v naši
malé vesničce. Smůla byla, že po suchém
létě zrovna tento den lilo jak z konve.
I přes chvilkové přívaly deště se prvního
ročníku zúčastnilo 35 soutěžících - v kategorii děti (1), ženy (11) a muži (23). K našemu velkému překvapení se u nás zapsali
3 soutěžící z Prahy a okolí. Největší obdiv
si zaslouží naši místní důchodci, kteří se
s vervou pustili do soutěžního klání. Vítězi: děti – Tvaroh Dominik, ženy – Balcarová Marie a muži – Homola Karel. Podle
ohlasů na soutěž počítáme, že v letošním
roce určitě uspořádáme II. ročník Vlčopolské prakiády.
Další podzimní akcí bylo 21. 9. 2014
„Zamykání Hraběnčiny studánky“. Pokud
si vzpomínáte, v minulých číslech jsem
psala, že k této studánce mají Vlčopolští
občané historický vztah. Vždy byla spojována s naším zámkem a tím i s naší obcí.
V minulých dvou letech jsme vždy na jaře
v dubnu uspořádali pěší procházku k této
studánce (starší občany jsme ke studánce dovezli), studánku vyčistili, na přístupové cestě jsme udělali dřevěné schůdky
a zábradlí, u pramene lavičku na posezení
a manželé Matulovi vyrobili dřevěnou desku s názvem studánky a pod pramen usadili dřevěné koryto. Proto jsme uvítali nápad pana Jana Šimůnka a založili tradici

„Zamykání studánky“. Náš místní truhlář
Hynek Bulíř vyrobil pamětní dřevěný klíč,
kterým byla studánka na zimu uzamčena.
Bylo to pro všechny příjemně strávené
podzimní odpoledne.
Od začátku října jsme se připravovali
na již IV. ročník „Vlčopolské traktoriády“, který se konal v sobotu 11. 10. 2014.
Další tradiční soutěž v naší obci, na kterou se mužská část obyvatelstva těší celý
rok. Již po několikáté se soutěže zúčastnili i přespolní borci. Soutěž se uskutečnila v těchto kategoriích – děti (3), muži
(21) a speciální kategorie – ženy na koni
(1). V konkurenci silných strojů se naše
soutěžící Lenka Jandíková neztratila.
Naopak spojení staré dobré koňská síly
(na kterou již mnozí dnes zapomínají)
a kvality jezdkyně dokázalo porazit ve
výsledném čase nejeden závodní traktor.
V kategorii dětí zvítězil Dominik Tvaroh,
ve speciální kategorii žen zvítězila Lenka
Jandíková a v kategorii mužů si pro první
místo dojel Josef Hurský ml. Počasí vyšlo
na jedničku, což přilákalo velkou účast
diváků a fanoušků. Posezení s hudbou do
pozdních nočních hodin svědčilo o spokojenosti všech.
Poslední říjnový víkend bylo u nás posvícení. Jako vždy tak i letos místní hasiči
uspořádali posvícenskou zábavu v sobotu
25. 10. 2014, kde se o hudební produkci
jako již tradičně postaral Josef Kodrik.

První ročník Vlčopolské prakiády
www.dolni-bousov.cz
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Slosovatelné vstupenky - první cena byla
posvícenská husa - přilákaly dosud největší počet návštěvníků – 64 lidiček. Dobrá
nálada provázela celou akci až do ranních
hodin.
Již v listopadu jsme začali s přípravou
adventu. Letos jsme dostali vánoční strom
od pana Leoše Víška. Přepravu stromu
z Kosti dne 22. 11. 2014 a usazení před
místní školu zajistili naši chlapi – hasiči.
V sobotu 29. 11. 2014 bylo v místní škole tradiční vánoční zdobení s floristkou
paní Hanou Šaškovou. Děti i dospělí si
zde mohli vyrobit nebo zakoupit adventní věnce, svícny a další vánoční výzdobu.
Příjemně strávené odpoledne a podvečer
navodilo v každém z nás přicházející adventní atmosféru. Při této příležitosti místní ženy připravily výzdobu jak na vánoční
strom, tak i výzdobu do kaple na vánoční
koncert. První adventní neděli 30. 11. 2014
naši občané společně nazdobili a rozsvítili
vánoční strom před místní školou.
Poslední měsíc v loňském roce byl zahájen v pátek 5. 12. 2014 „Mikulášskou
nadílkou“ pro naše nejmenší a nejmladší
obyvatele. Večer s příchodem Mikuláše,
dvou andělů a čtyř čertů přispěl k vánoční pohodě nejen pro děti, ale i dospělé.
Dětem jsme připravili balíčky s ovocem
a cukrovinkami. Všichni odcházeli spokojeni, i když někdy se slzičkou v očích, přeci
jen čerti jsou čerti.
Velký kulturní zážitek nám připravili
děti, žáci a profesoři ze Základní školy
a Lidové školy umění Liberec Jabloňová svým vánočním koncertem v místní
zámecké kapli v sobotu 6. 12. 2014. Pod
vedením profesorského sboru vystoupili
sólisté, Komorní orchestr a flétnový sbor
Naštorc, kteří si připravili vánoční koledy
a další skladby. Dojemné bylo závěrečné
zpívání koled účinkujících společně s návštěvníky koncertu, které starším občanům vehnalo slzičky radosti a štěstí do očí.
Každý odcházel domu příjemně vánočně
naladěn a s krásným kulturním zážitkem.
Je jen škoda, že o tuto kulturní akci je slabý zájem ze strany místních i přespolních
občanů. Děti k nám jezdí již mnoho let
a rády, proto by si zasloužili i Vaše ocenění. Jejich vystoupení je vždy bezprostřední a upřímné a zahřeje u srdíčka každého.
Všem bych Vám přála koncert shlédnout.
Chtěla bych touto cestou poděkovat předeRočník 51 - číslo 1/2015

Bousovák
vším paní Daně Krouské, která vždy celou
akci zajišťuje a také poděkovat všem jejím
kolegům. Těšíme se na další spolupráci
se ZŠ a LŠU Liberec Jabloňová.
Na Štědrý den již tradičně v 11. hodin
proběhlo setkání občanů před místní školou, kde si všichni vzájemně pohovořili
a popřáli šťastné a veselé vánoční svátky.
Tento den jsme se ještě setkali ve 20.30 ho-
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din v zámecké kapli při sousedském zpívání koled. Tato tradice, která byla u nás již
třetím rokem, přilákala letos zatím největší počet návštěvníků místních, ale i přespolních – 32 občanů.
Ráda bych touto cestou popřála všem
občanům a čtenářům Bousováku do nového roku především pevné zdraví, štěstí
lásku, pohodu a úsměv na tváři.

Dovolte mi na závěr poděkovat všem
členům SDH a obyvatelům Vlčího Pole,
kteří se aktivně celý rok podíleli na všech
přípravách našich akcí, na brigádách při
zvelebování obce a především naši partě
úžasných důchodců za jejich aktivitu. Moc
si této pomoci vážíme. Doufám, že se naší
obci bude stejně tak dařit i v roce 2015.
Boučková Vladimíra

Pomalý roz jezd, v ýborný konec
Čtvrtý turnaj Florbalové ligy volného času odehrálo klukovské družstvo ZŠ
Dolní Bousov v sobotu 11. ledna 2015
v bousovské hale. A bylo znát, že většina
hráčů neviděla tři týdny florbalku a míček
– dva týdny byly vánoční prázdniny, pak
hned týdenní lyžařský kurz. Výkon se ale
každým zápasem zlepšoval a v posledním
utkání jsme rozdrtili Benátky 9:1.
Dolní Bousov – DDM Větrník Liberec 6:2
(3:0, 2:0, 1:2), Boček 2, Ort 2, Pavlíček, V.
Pilař. V první třetině dlouho trvalo, než
jsme se střelecky prosadili. Ve druhé jsme
vedení zvýšili, ale v poslední soupeř využil
našich zbytečných chyb a skóre upravil.
Dolní Bousov – SCP Český Dub 17:5 (4:2,
8:1, 5:2), Boček 7, Pavlíček 2, Demel 2, V.

Pilař 2, Ort 2, Hercík, Merva. Vlažný začátek plný chyb, které dvakrát soupeř využil k vedení. Pak jsme přidali a ve druhé
třetině ho rozstříleli.
V dobrém výkonu jsme pokračovali i poté,
ale opět zbytečnými chybami věnovali
Dubu dva góly.
Dolní Bousov – Sokol Benátky 9:1 (1:0, 3:1,
5:0), Boček 4, Demel 2, Ort 2, Pavlíček.
První třetinu jsme odehráli především
před brankou soupeře, ale dali jen jeden
gól. Ve druhé jsme stále měli převahu, soupeř jen snížil na 4:1. A v poslední jsme se
prosadili i střelecky.
Ostatní výsledky: Český Dub – Benátky
2:3, Liberec – Benátky 2:14, Český Dub

Stolní tenis
Soutěžní utkání stolních tenistů se překulila do své druhé poloviny. Áčko je ve
12ti členné tabulce deváté. Herní potenciál
je ale určitě dostačující na udržení v soutěži. Pokud bude nastupovat v základní sestavě, tak lze očekávat jeho posun dopředu.
Béčko se vyšplhalo až na čtvrtou příčku
tabulky. Je to velmi nečekané především pro
hráče, kteří očekávali spíše boje o záchranu.
Céčku se podařilo v posledním kole
loňského roku uhrát remízu. Ta hráče,
doufejme, povzbudí, aby úspěch zopakovali. Bohužel se ale nedaří, aby se hráči
ke klíčovým utkáním se slabšími soupeři
sešli v nejsilnější sestavě.
1. třída
10. kolo: TJ Slavoj Čistá A - Sokol Dolní
Bousov A 6:12, body: Vlasáková 3, Odstrčilík T. 3/3, Štolovský 1, Novák 1/3; 11. kolo:
Sokol Dolní Bousov A - Sokol Otradovice
Ročník 51 - číslo 1/2015

A 8:10, body: Odstrčilík T. 3, Vlasáková,
Novák a Štolovský 1; 12. kolo: Sokol Dolní
Bousov A – TJ AŠ Mladá Boleslav F 7:11,
body: Vlasáková a Novák 2, Štolovský 1/3,
Odstrčilík H. 0/3; 13. kolo: Sokol Dolní
Bousov A – Sokol Kochánky 14:4, body: Novák a Štolovský 3, Vlasáková 3/3, Novák 2
3. třída
11. kolo – volno; 12. kolo: Sokol Otradovice
C – Sokol Dolní Bousov B 7:11, body: Jihlavec 4, Nitray 2, Novotný 2/3, Kolek 1/3
4. třída
10. kolo: Sokol Dolní Bousov C – Slavoj
Čistá B 1:17, body: Šimon V. 1; 11. kolo:
Sokol Otradovice E - Sokol Dolní Bousov C
9:9, body: Odstrčilík H 2/3, Syrovátko 1/3,
Šimon V. a Pitro 0/3; 12. kolo: TJ Březovice B - Sokol Dolní Bousov C 14:4, body:
Odstrčilík 2, Syrovátko 1
Jan Jihlavec
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– Liberec 9:6. Tabulka po čtyřech turnajích: 1. ZŠ Dolní Bousov – 34 bodů, skóre
114:30, 2. Sokol Benátky – 26 bodů, skóre
70:41, 3. SCP Český Dub – 9 bodů, skóre
41:77, 4. DDM Větrník Liberec – 3 body,
skóre 32:99.
Sestava: Šimon – Hercík, J. Svoboda,
Boček, Žapka – Pavlíček, Demel, V. Pilař, Ort – Žáček, Merva, O. Pilař. Trenér
Ječný, rozhodčí Kosek, Demel, časomíra
Pavlíček, zapisovatel Bernartová.
Pátý turnaj se hraje v sobotu 24. ledna
2015 v Českém Dubu, pak dvakrát v Benátkách (28. 2. a 22. 3.) a závěr bude 25.
4. v Liberci.
Miloslav Ječný

Bousovský
armsport
Dne 13. 12. 2014 se konala pohárová
soutěž v páce v Kněžicích v restauraci
Starý mlýn. Zúčastnil se i klub AWK
Dolní Bousov se třemi nováčky Davidem
Bergmanem, Martinem Tomášů a Adamem Syrovátko, kteří si nevedli na první
soutěži vůbec špatně, říkám jako trenér.
No a ostatní za AWK Dolní Bousov bojovali zdatně. Získalo se dost medailí
i František Živný, který má odpočinek po
mistrovství světa, získal zlato nad 100 kg
pravá ruka a levá stříbro. Byla to taková
krásná zkouška síly před vánočními svátky. Věřím v to, že kluky to chytne a začnou soutěžit.
Velké díky patří taky hlavnímu sponzorovi panu Karlu Zetkovi, rodičům a městu
Dolní Bousov.
www.dolni-bousov.cz

Sport

Umístění závodníků
Nováčci do 80 kg (celkem 17 zúčastněných)
• Bergman David 9. místo pravá ruka, 11.
místo levá ruka.
• Tomášů Martin obsadil 8. místo na pravou ruku a 9. místo na levou ruku
• Syrovátko Adam obsadil 8. místo na
pravou ruku a 12. místo na levou ruku
Muži do 80 kg (celkem 14 zúčastněných)
• Fišer Lukáš obsadil 5. místo na pravou
ruku a 6. místo na levou ruku

• Kovář Alfred obsadil 6. místo na pravou ruku a 10. místo na levou ruku
• Stezka Ruda obsadil 2. místo na pravou
i levou ruku
• Kutzu Alexandr obsadil 5. místo na levou ruku, na pravou ruku se nezúčastnil
Nováčci nad 80 kg (celkem 7 zúčastněných)
• Stankewych Timur obsadil 4. místo
na levou ruku, na pravou ruku se nezúčastnil, neboť mu při zápase praskla

vřetenní kost a musel být odvezen do
nemocnice a doprovodil ho Alexandr
Kutzu.
Muži do 100 kg (celkem 7 zúčastněných)
• Hyršal Milan obsadil do 100 kg i nad
100 kg 2. místo na pravou ruku
Muži nad 100 kg (celkem 8 zúčastněných)
• Živný František obsadil 1. místo na pravou ruku a 2. místo na levou ruku
Patrik Szabo

80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část X VIII.
2002 – jubilejní sezóna
V roce 2002 proběhlo setkání účastníků
oslav 70. výročí ledního hokeje v Dolním
Bousově ve Staročeské restauraci. Na oslavy, které se konaly 2. března 2002, bylo
pozváno 152 bývalých a současných hráčů,
funkcionářů a příznivců bousovského hokeje. Svoji účast na utkáních nebo na slavnostním setkání potvrdilo 102 z pozvaných.
Ve velké hale boleslavského stadionu
v době od 11 do 13:30 hodin nastoupilo
celkem 53 hokejistů rozdělených podle
věku na starší „B“ tým a mladší „A“ tým.
V řízení zápasů se střídali rozhodčí Olda
Holý, František Šichta a Jaroslav Zelba st.
„A“ mužstvo hrálo v sestavě: v brance
se střídali Roman Škaloud, Roman Bílek,
Jaroslav Hradiský a Robin Olbrich, obránci
Josef Pavlíček, Pavel Štajner, Pavel Kula,
Martin Andlt, Miloslav Zima, Štěpán Kavalír, Josef Kocvera, Aleš Urban, Milan
Šimáček a Marek Těšínský. Útočníci: Jaroslav Zelba ml., Patrik Köhler, Vítězslav
Svoboda, Radek Štros, Miloš Pospíšil, Milan Žáček, Roman Žáček, Josef Bejr ml.,
Petr Ježek, Petr Nechanský ml., Pavel Nechanský, Milan Procházka, Václav Hlaváček, Josef Švancarán a Martin Suchý. „B“
mužstvo (většinou stará garda) bojovala
v této sestavě: v brance Viktor Kolovratník
a Josef Vacek, obránci: Zdeněk Macháček,
Josef Procházka, Josef Pára, Josef Král
(Březno), Josef Svoboda, Přemysl Těšínský,
Josef Bejr st., Vít Kolda, Jaroslav Těšínský
a útočníci Jiří a Jaroslav Andltovi, Václav
Král, Jiří Štros, Petr Nechásnký st., Antonín Köhler, Vladimír Kincl, Václav Oudrnický, Josef Linka, Milan Procházka (Hr.
Králové), Josef Bernat (Jičín), Jiří Štěrba
a bratři Radan a Karel Lencovi. Celé 2,5
hodiny se všichni snažili hrát naplno, každý podle svých schopností.
www.dolni-bousov.cz

Po utkání se všichni vrátili do Staročeské restaurace. Po občerstvení následovala vzpomínková debata o historii
dolnobousovského hokeje dávno minulé
i z posledního období. Sál a galerie pro
120 míst byla plně obsazena. Po skončení
oficiální části setkání následovala volná
zábava s hudbou Pepíka Hurského a Péti
Svobody. Zájemci si mohli na galerii prohlédnout řadu panelů s obrázky a texty
z hokejových kronik klubu, vystaveny byly
historické a současné dresy. K 70. Jubileu
byly zhotoveny puky oddílu. Mezi účastníky setkání byla i řada hráčů, trenérů, činovníků a dlouholetých příznivců, z nichž
jmenujme pány Karla Lence st., Oldřicha
Holého, Františka Šichtu, Ladislava Tomáše, Arnošta Folprechta, Rostislava Linku,
Josefa Svobodu, Jaroslava Brojíra, Jaroslava Antoše, Antonína Rovného, Jaroslava
Zelbu, Miroslava Vacka a řadu dalších.
Všem patří velké poděkování.

Oslavou 70. výročí ledního hokeje
v Dolním Bousově skončilo období registrovaného provozování tohoto sportu v našem klubu. Do této doby museli mít všichni hráči od žáků přes dorost po dospělé
registrační průkazky vystavené Českým
svazem ledního hokeje. V následujících sezonách hraje bousovský tým soutěž amatérskou, něco na způsob hobby, ale o tom
v dalším pokračování příště.
Josef Procházka
(pokračování příště)
BLAHOPŘÁNÍ
Ing. Miroslav Holý
V dresu DBSK v letech 1944, 1945,
1947 – 1951 nastřílel 284 gólů a s touto
statistikou je nejlepším střelcem v historii DBSK.
V únoru oslaví 90 let.
Gratulujeme k významnému životnímu
jubileu a přejeme hodně sil do dalších let.

Na snímku z 24. února 2002 je „bousovská garda“ před zápasem s HC Jičín v rámci oslav
70. let hokeje v Jičíně. Stojící zleva: Miroslav Vacek, Jiří Andlt, Přemysl Těšínský, Eduard
Těšínský, Antonín Köhler, Josef Svoboda, Josef Linka, Josef Bejr, brankář Josef Vacek
Klečící zleva: Josef Procházka, Jaroslav Andlt, Petr Nechánský, Jiří Štros, Václav Král,
Vladimír Kincl, Václav Oudrnický.
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Společenská kronika

NAROZENÍ

17.03. Hrdá Marie, Dolní Bousov
17.03. Šťastná Božena, Bechov
22.03. Vaňousová Hana, Dolní Bousov
23.03. Tůma Karel, Bechov
26.03. Doubravská Vlasta, Dolní Bousov
31.03. Kolínská Blažena, Bechov
		 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Filip Ošmera, listopad 2014, Dolní Bousov
Matyáš Šrám, prosinec 2014, Dolní Bousov
Lukáš Holík, prosinec 2014, Dolní Bousov
Eliška Daňková, prosinec 2014, Dolní Bousov
Nikolas Macek, prosinec 2014, Dolní Bousov
Tereza Kvapilová, prosinec 2014, Dolní Bousov

70
91
84
70
87
80

Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci dubnu a květnu 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. 3. 2015.

ÚMRTÍ
Stanislav Klukán, Dolní Bousov, listopad 2014 (81 let)
Hana Hervertová, Dolní Bousov, listopad 2014 (81 let)
Vlasta Karnová, Dolní Bousov, leden 2015 (92 let)

Poděkování

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Únor 2015
04.02. Baboráková Helena, Bechov
04.02. Linková Jarmila, Dolní Bousov
04.02. Wolfel Jaroslav, Dolní Bousov
06.02. Šemberová Jarmila, Dolní Bousov
06.02. Krouská Milena, Dolní Bousov
08.02. Justrová Irena, Dolní Bousov
09.02. Mészáros Ladislav, Dolní Bousov
11.02. Skramužská Marta, Dolní Bousov
13.02. Jandová Julie, Dolní Bousov
13.02. Krásová Marie, Bechov
15.02. Svobodová Blažena, Bechov
16.02. Holý Miroslav, Dolní Bousov
16.02. Popelková Alena, Dolní Bousov
17.02. Tymešová Hana, Dolní Bousov
19.02. Gillárová Dana, Dolní Bousov
20.02. Pavlíček Vladimír, Dolní Bousov
22.02. Balcarová Hana, Vlčí Pole
22.02. Skramužský Josef, Dolní Bousov
24.02. Zumrová Marie, Vlčí Pole
28.02. Heppner Ladislav, Dolní Bousov

80
70
88
80
91
70
70
82
89
81
89
90
81
75
86
83
82
81
84
80

Březen 2015
01.03. Novák Jiří, Dolní Bousov
03.03. Šolcová Vlasta, Dolní Bousov
04.03. Pelikán Luboš, Dolní Bousov
06.03. Vlčková Jarmila, Dolní Bousov
07.03. Řeháčková Ludmila, Vlčí Pole
08.03. Syrovátková Hana, Dolní Bousov
12.03. Tomáš Ladislav, Dolní Bousov
13.03. Dlasková Stanislava, Dolní Bousov

75
86
84
83
80
70
70
84

Děkuji našemu starostovi Václavu Královi a členu zastupitelstva
Jiřímu Štrosovi za blahopřání a dárky k našim narozeninám.
manželé Šourkovi z Rohatska
Děkuji panu starostovi Bočkovi a paní matrikářce Jelínkové za
návštěvu v domově Modrý kámen a dárek pro pana Josefa Štechu
manželka a děti s rodinami.

Smuteční poděkování

Dne 2. ledna jsme se naposledy rozloučili s naší maminkou paní
Hanou Hervertovou. Děkujeme pohřební službě paní Krejčíkové
za důstojné vypravení pohřbu a všem zúčastněným při smutečním rozloučení.
Jaroslava Dolejšová, dcera s rodinou.

Vzpomínka
Dne 4. února uplyne 10 let od úmrtí tatínka pana Jaroslava Herverta. S úctou a bolestí v srdci vzpomíná dcera s rodinou.
Jaroslava Dolejšová, dcera s rodinou.

Inzerce
 Prodám garáž Na Příhoně, cena 48 000 Kč. Tel. 604 836 544.
 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: 14-19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: Ve čtvrtek 12.
března 2015, 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.
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