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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval
o novinkách v našem městě a okolí.
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 byla za účasti
vedení města, vedení školy, zhotovitele
a poskytovatele dotace ROP Střední
Čechy slavnostně otevřena nová třída
mateřské školy. Třída se nachází v objektu č.p. 186 ve Školní ulici. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout nové
prostory, rodiče s dětmi vyzkoušet nové
zařízení. V pondělí 3. 5. 2015 začal oficiální provoz nové třídy. Současná kapacita bousovské MŠ je 109 dětí a bude
stoprocentně naplněna.
Další projekt, který je také podpořen
dotačními prostředky z ROP Střední
Čechy, modernizace místních komunikací II. etapa – ulice Požárníků, Rachvalská, Okružní a Zahradní, se také
chýlí ke konci. V době vydání nového
čísla Bousováku by měly být ulice hotové. Termín dokončení je 31. 5. 2015.
V ulici Zahradní budou pokračovat práce na chodnících, které nebyly součástí projektu. Bude také opraveno malé
parkoviště za zdravotním střediskem.
V ulici Okružní je oprava chodníků plánována na rok 2016. Ulice Požárníků
a Rachvalská budou zmodernizovány
kompletně, včetně chodníků a veřejného osvětlení.
V lokalitě za benzinkou byly firmou
SVOBODA položeny finální asfaltové
povrchy v ulici Dubová. Zbývá položit
zámkovou dlažbu na pochozí chodník
a zpomalovací retardér. Do budoucna
bude zbývat dobudovat v této části Bousova poslední ulici Javorovou.
/pokračování na straně 2/
www.dolni-bousov.cz

Během rekonstrukce bylo potřeba sundat střechu radnice a zcela vyměnit krovy. Foto J. Bernart

Paní Sylva Daníčková jmenována
čestnou občankou města Dolní Bousov
Byl to velký den Dolního Bousova.
Však se také chystal několik let. Ono není
úplně lehké vrátit vážnost a poslání institutu čestného občanství. Všichni víme,
jak to bylo s „čestností“ a „občanstvím“
za dob komunismu. Ještě dlouho po roce
1989 jsme obtížně hledali ztracené hodnoty a v jistém smyslu je hledáme dodnes.
Věřím, že právě naše nominantka je ztělesněním tradičních hodnot, jako je čest,
mravnost, vlastenectví a láska k rodnému kraji. Ruku v ruce s nimi jde ale také
skromnost. A ta si zrovna nelibuje v poctách všeho druhu. A tak těch pár let zrání
bylo ku prospěchu zřejmě oběma stranám.

A pak přišel 18. březen 2015 a zastupitelstvo města Dolní Bousov po pečlivém
zvážení argumentů nominace využilo zákonem daného práva a svým usnesením
udělilo čestné občanství promované historičce Sylvě Daníčkové.
A my jsme se tak mohli 24. dubna sejít
na naší krásné faře a slavnostně provést
ono jmenování. Program otevřely pěvkyně
bousovského souboru Stojmír symbolicky
Písničkou bousovskou a jejich výborné
duo předneslo dále úpravy několika lidových písní.
/Pokračování na straně 5/
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Další dvě velké investiční akce plánuje
a chystá Středočeský kraj. Za prvé, běží výběrové řízení na rekonstrukci ulice Dlouhá,
tzn. z náměstí po přejezd na Zahrádka. Jedná se o I. etapu, investice cca 15 mil. Kč.
Podle předběžných informací by se práce
měly rozeběhnout v letních měsících. Občané budou včas informováni. Druhá velká investice Středočeského kraje se chystá
na průtahu z Horního Bousova, přes ulici
V Lipkách, náměstí až po pekárnu PANE.
Termín realizace není zatím znám. Pokud
se povedou zrealizovat zmíněné projekty,
určitě to pozvedne úroveň města o nějaký
ten stupínek výše.
Na konci března proběhlo výběrové řízení na výstavbu splaškové kanalizace a vodovodního řadu ve zmíněné ulici Javorová za
benzinkou. Nabídku podaly pouze dvě firmy. Firma SVOBODA Dolní Bousov a Miroslav Rejzek Horní Bousov. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy
SVOBODA v celkové výši 2 968 286,- Kč
bez DPH. Stavba bude zahájena v měsíci
červenci a je rozdělena z finančních důvodů na dvě etapy. V letošním roce by mělo
být zasíťováno cca 15 stavebních pozemků,
zbylé v roce 2016. Tato stavba je hrazena
z rozpočtu města. Město jde cestou postupného síťování stavebních pozemků a postupného prodeje zájemcům z řad občanů.
V měsíci dubnu zpracovalo město žádost o dotaci na modernizaci posledních
místních komunikací, které je nutné opravit. Jedná se o ulici V Kališti, Maštálkova
a Na Krechtech. Poskytovatelem dotace,
pokud budeme s žádostí úspěšní, je opět
ROP Střední Čechy. Resumé se dozvíme
na konci května.
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V měsíci březnu byla zpracována projektová dokumentace na opravu místní
komunikace mezi Ošťovicemi a Střehomí.
V současné době se připravují podklady
pro stavební povolení. Ve stejnou dobu
byla zpracována a předána projektová
dokumentace na rekonstrukci chodníků,
komunikace a parkoviště na Sídlišti. Nyní
bude následovat zpracování podkladů pro
stavební povolení.
Dále uvedu informace o projektu rekonstrukce budovy městského úřadu. V současné době jsou dokončeny bourací práce v interiéru, nové stropy, nový krov a opravené
omítky na věži radnice. Další postup prací
bude následující: nové podlahy, výtahová
šachta, rozvody elektro, vody a kanalizace,
rozvody topení a vnitřní omítky. V červnu
by se mělo rozeběhnout zateplení budovy.
V sobotu 16. května jsme si v našem
městě připomněli 70. výročí ukončení
II. světové války. Akce, která proběhla
v prostorách náměstí, za kostelem a na
hřbitově, ve spolupráci se spolkem vojenské historie SEVER 2013, se připravovala
půl roku. Historie a dobové vzpomínky
jsou zachyceny v nové knize Český kotel –
květen 1945, která byla slavnostně v tento
den pokřtěna. Návštěvníci měli možnost
si prohlédnout zblízka dobovou vojenskou
techniku, která byla součástí bojů II. světové války. Krásný den byl zakončen bojovou ukázkou z květnových dnů roku 1945
v Dolním Bousově.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách a organizaci
této akce.
Přeji všem krásné léto a prázdniny.
Miroslav Boček
starosta města
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Odpadov ý
sloupek
Mnoho domácností uvažuje o výměně
nebo nákupu nových spotřebičů. Při výběru
konkrétního modelu však existuje řada parametrů, které konečný nákup ovlivňují, jako
jsou cena, značka, velikost, funkce nebo
deklarovaná spotřeba. Rozhodnutí o nákupu spotřebiče však častokrát předchází
dlouhá úvaha, dokonce až nerozhodnost,
protože pokud starý, původní spotřebič
ještě funguje, nezdá se být skutečný důvod
uvažovat o novém. Průměrné stáří domácích elektrospotřebičů v českých domácnostech se pohybuje v rozmezí 8 až 10 let.
Od sedmdesátých (první pračky), respektive devadesátých let (chladničky) došlo ve
srovnání s nejúspěšnějšími novými modely
spotřebičů až k trojnásobnému snížení provozní spotřeby energie. Nejúspornější nové
spotřebiče jsou označovány energetickými
třídami A++, předpokládá se zavedení energetické třídy A+++. Při nákupu a využívání
nových spotřebičů doporučujeme:
• zajímat se o nákup nového spotřebiče
dříve, než ten původní doslouží,
• vyhledávat spotřebiče s vhodnou provozní kapacitou (velikost, hmotnost
náplně),
• vyhledávat spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie (podle energetického štítku)
• spotřebiče instalovat na vhodná místa
(např. chladničku ne v blízkosti topných zdrojů).
Jindra Orságová

www.dolni-bousov.cz

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. 7. 2015.

Krátce z Bousovska

Pochod z Bousova do Bousova, sedmý
ročník, se uskutečnil v sobotu 25. dubna
2015. Patnáct účastníků si nejprve při cestě Dolním Bousovem připomnělo události
května 1945 – lazaret ve škole, zbytečnou
smrt manželů Tejklových. Pokračování
cesty účastníky zavedlo do lesů nad Rachvaly k pomníkům padlých (Smetana,
Paršin) a k místu v květnu 1945 (zbytky
okopů). To již bylo nutné vytáhnout deštníky a pláštěnky, protože začalo pršet. Další
zastávkou byly zbytky tvrze ze 13. století
ve Spařencích a Najmanův statek tamtéž.
Ten postavil kolem roku 1800 tesařský
mistr Josef Havlík, který stavěl i Vejpravův statek v Přepeřích (zbouraný v roce
1930). Pokračovali jsme do Markvartic,
kde nás Ing. Bradna seznámil s historií vsi
i kostela sv. Jiljí a snahou o jeho opravu.
Obdivovali jsme opravenou kostnici na
hřbitově, ve které jsou naskládány stovky
kostí a lebek. To již přestalo pršet a my
jsme zamířili k bývalé myslivně a na Krocnu. Tu jsme zbavili závoje z větví padlého
stromu, protože bez toho by se na skálu ani
nedalo bezpečně vylézt. Další zastávkou
byly pískovcové lomy z roku 1926, kdy se
stavěla silnice na Spařence. A pak již nejkratší cestou přes les na závodiště Rachvala, kde jsme si připomněli zaniklou hájovnu Rachvala (nemáte někdo její fotografii
a informace o ní?), padla i zmínka o tom,
že stejné jméno nese zřícenina u Cvikova
a totéž jméno se vyskytuje jako příjmení na
Moravě.
M. Ječný
Publikace z Bousovské regionální knihovničky. Začátkem května vydalo Město Dolní Bousov avizovaný druhý svazek
z edice Bousovská regionální knihovnička.
Publikace s názvem Český kotel – květen
1945 neboli Krvavý květen 1945 na Dolnobousovsku a v Českém ráji popisuje
revoluční události konce 2. světové války
v Dolním Bousově a obcích Českého ráje
(Turnov, Jičín, Ml. Boleslav, Rovensko p.
Troskami, Domousnice, Ledce a další). Publikace autora Jaroslava Balatky vychází ze
vzpomínek pamětníků a z historických zápisů tak, jak byly zaznamenány v obecních
www.dolni-bousov.cz

emocí, i pár slziček ukáplo – vždyť těch
zajímavých knih je tolik! Úspěšní „lovci“
si pak posedali na polštáře, četli a prohlíželi a sdíleli své dojmy s ostatními. Bylo až
dojemné sledovat okouzlení a dychtivost
malých čtenářů.
Jak se v obchodě sluší a patří, spořádaně
jsme zaplatili a vzhledem k panující tropické teplotě jsme si cestu k autobusu prodloužili o „zmrzlinové intermezzo“. Pan
řidič se k nám přidal, aby netrhal partu,
a čekala nás cesta zpět do Bousova. Plánované dvě hodiny jsme využili vrchovatě
a už se těšíme na první čtenářské zážitky
s vlastnoručně koupenými knížkami na
příští lekci!
O. Třísková, J. Vlachová

kronikách, zpravodajích a archivech. Text
je doplněn velkým množstvím dobových
fotografií. Brožura má rozsah 189 stran
a bude za cenu 150 Kč ke koupi v infocentru v Kostelní ulici každý všední den v otvíracích hodinách.
D. Říhová
Výlet za písmenky. Školní čtenářský klub
se přelomil do poslední čtvrtiny svého fungování v letošním školním roce. Klub pravidelně navštěvují vybraní druháci místní
ZŠ a čtení a knížky je zajímají víc a víc.
Jako vedoucí klubu jsme chtěly tento zájem
podpořit, a proto vznikl nápad uspořádat
výlet do knihkupectví. Díky finanční podpoře města Dolní Bousov jsme mohli jet
všichni společně objednaným autobusem,
a nezůstalo jen u toho.
Děti se těšily dlouho předem a na smluvený sraz dorazily téměř všechny. Cílovou
stanicí bylo předem vybrané knihkupectví
Monna v Mnichově Hradišti s ochotnou
a poučenou majitelkou paní Novotnou. Ta
děti stručně provedla obchodem, ukázala
knihy různých žánrů a zodpovídala všemožné dotazy.
Poté děti dostaly prostor na vlastní prohlížení knížek a dozvěděly se od nás, že
si můžou jednu knížku vybrat a odnést
domů. Následovala horečná aktivita plná
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Dětský den v Bousově. V letošním roce
nechystá Město Dolní Bousov pro děti samostatnou akci s názvem Dětský den. Důvodem je to, že v neděli 7. června se bude
v rámci chystaného BousovFestu (pořádá
dolnobousovská likérka) od 11 do 17 hodin
konat jimi organizovaný tzv. Dětský festival, na jehož pořádání město také finančně
přispělo. Bylo by proto zbytečné v krátké
době tyto akce dublovat. Vstup na Dětský
festival bude pro všechny zdarma. Avizovaný program: Kouzelník Martin Kellman,
Honza Krejčík, Pavel Helan, Čtyřlístek
v pohádce a další hudební, divadelní a komické vystoupení. Po celou dobu konání
festivalu bude možné navštívit pouťové
atrakce pro děti i dospělé, adrenalinové
atrakce, množství stánků s nápoji a jídlem
a také lunapark.
D. Říhová
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Pohnuté osudy bousovsk ých pamětníků
zpracovali žáci z Mladé Boleslavi

Vzpomínky na dědečka bojujícího v legiích, holocaust, odsun Němců, nucená
kolektivizace, třetí odboj, komunistické
lágry, okupace v roce 1968, normalizace
a výslechy na StB. Právě pamětníky těchto
dějinných momentů vyhledávají a nahrávají žáci základních škol v Mladé Boleslavi
v rámci projektu Příběhy našich sousedů.
V Mladé Boleslavi byl projekt zakončen
slavnostní prezentací v aule Obchodní
akademie na tř. T.G. Masaryka.
Janu Volfovou její dědeček svým vyprávěním o bojích československých legionářů
ovlivnil na celý život. Rodiny Jírovcových,
Čubanových, Herčíkových a Žáčkových
musely čelit šikaně od komunistického režimu. Zdeněk Klíbr spáchal na mladoboleslavské Rudé právo atentát. Otto Seidler
dospíval v koncentračních táborech. Těmto a dalším pamětníkům, kterým vstoupila do života válka a komunistický režim,
naslouchali žáci základních škol v Mladé
Boleslavi v rámci projektu Příběhy našich
sousedů. Z natočených vzpomínek a archivních materiálů zpracovali dokumentaci celoživotních osudů. Dva z těchto osudů
se týkají našich blízkých sousedů – pana
Josefa Žáčka z Přepeř a paní Jaroslavy Pickové z Horního Bousova.
Josef Žáček - Příběh chlapce, který byl
svědkem odebrání rodinného statku. „Tatínek měl ohromný vztah k hospodaření. To
byla vlastně jeho celoživotní dráha - vyplněná
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Jaroslava Picková vypráví o svém pohnutém dětství žákům 4. ZŠ v Mladé Boleslavi.
zemědělskou činností. A tím řídil nakonec
i mě a já jsem to zase předal svým synům,“
vzpomíná v nahrávce žákovského týmu Josef Žáček z Přepeř.
Jaroslava Picková - Příběh děvčete, které zavřeli tatínka za organizování přechodů ohrožených lidí přes státní hranice: „15.
října 1953 ráno, ve čtvrt na šest. Přilítli čtyři
po zuby ozbrojení estébáci. Tatínek byl ve
chlévě. Já jsem ještě spala. Kolečko od hnoje
stálo mezi dveřmi. Tatínek ho chtěl vyvézt.
To už na něj namířili, to už ho odvedli. Maminka seděla pod kravou, že bude dojit. Ji
vytáhli odtamtud.“
Díky osobnímu setkání se žáci intenzivněji než v hodinách dějepisu seznamují
s nedávnými dějinami a mohou tak lépe
porozumět životu v minulém století. Během zpracovávání vzpomínek si mladoboleslavští žáci na vlastní kůži vyzkoušeli
práci dokumentaristů. Pod vedením koordinátora ze společnosti Post Bellum prošli
publicistickým školením a většina mladoboleslavských týmů navštívila studio Českého rozhlasu, kde připravili rozhlasovou
reportáž. Osudy lidí, kterým naslouchali
a jejichž příběh zpracovali, představili
žáci v březnu v aule mladoboleslavské Obchodní akademie. Jejich prezentace hodnotila odborná porota, která vybrala tři
nejlepší týmy. Hlavní cenu si odnesl tým
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z 2. základní školy za zpracování příběhu
pamětníka rodinného tábora v Osvětimi
Otto Seidlera. Druhé místo obsadil tým
4. základní školy s příběhem Jaroslavy Pickové, dcery sedláka a účastníka 3. odboje
Františka Jírovce. Na třetím místě se umístil tým z 9. základní školy za zpracování
vzpomínek spisovatelky Jany Volfové na
jejího dědečka - legionáře Václava Řebíka.
„Žáci se do své práce často zcela ponořili, bádali v archivních materiálech a vyhledávali informace doplňující vzpomínky pamětníků. Dva týmy také připravily krásně
zpracované komiksy představující epizody
ze života pamětníků,“ říká vedoucí vzdělávacího projektu Hana Hniličková ze společnosti Post Bellum.
Všechny žákovské výstupy jsou publikovány na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz, kde si je můžete prohlédnout,
přečíst či poslechnout i vy. Projekt je realizován společností Post Bellum, která již
čtrnáct let zaznamenává vzpomínky pamětníků událostí moderních dějin. Z těchto nahrávek vytváří internetovou sbírku
Paměť národa, která obsahuje více než
3 000 příběhů. Projekt v současnosti probíhá i na školách v dalších osmi českých
a moravských městech.
Dita Říhová
www.dolni-bousov.cz

Různé samostatné články

Paní Sylva Daníčková jmenována čestnou
občankou města Dolní Bousov
z hlavních rolí filmu „Florenc 13.30“.
Čerstvou laureátku jsme si představili
Zahrála si pak
ukázkou z působivého dokumentu České
i v divadle Sematelevize. Následovalo předání jmenovací
for, úspěchy slavila
listiny panem starostou Miroslavem Bočjako konferenciérka
kem a místostarostou Josefem Vynikalem,
Laterny magiky na
gratulace a všechno, co k tomu patří.
Expu 1958 v BruZ předneseného nominačního textu
selu. Zde uplatnila
čtenářům Bousováka aspoň připomenu
nejen příjemný zjev
(a glosuji):
a hlas, ale předePaní Sylva Daníčková pochází z rodiny
vším znalost mnoha
významného občana Dolního Bousova
světových jazyků.
MUDr. Františka Vaňka (byl jejím děDalší její štací bylo
dečkem), který působil v mnoha spolcích
Černé divadlo Jiřív Dolním Bousově, rozvážně a statečně
ho Srnce, s kterým
vedl v rámci obce květnové povstání roku
objela skoro celý
1945. V neposlední řadě byl i skvělým
svět. Pak byla střía oblíbeným lékařem. Sylva Daníčková se
davě novinářkou,
narodila 10. dubna 1935 (a tak jsme záropublicistkou, převeň trochu oslavili její kulatiny). Dětství
kladatelkou a spisoprožila v Dolním Bousově (ostatně v puvatelkou. V posledbliku měla dávné spolužačky z bousovské
ních letech působila
obecné školy, mnohé vzpomínky tak byly
v tiskovém odboru
Oslavenkyni předává kytici místostarosta Josef Vynikal.
oživeny). Gymnaziální a vysokoškolská
Akademie věd ČR
studia absolvovala již v Praze (i pamětníci
a jako redaktorka
Pro nás domácí je pak důležitý přetéto životní etapy byli přítomni, jmenujme
Akademického bulletinu. Pro tento časodevším
její velice silný a trvalý vztah
aspoň spolužáka z dob studií historie na
pis připravila řadu rozhovorů s významk
Bousovu
a jeho okolí. Ceníme si osobní
Karlově univerzitě, pozdějšího mladobolenými vědci mnoha oborů, mnohé z nich
angažovanost
v klíčových okamžicích Dolslavského archiváře a starostu, nám dobře
nedávno vyšly souborně v knize Skrytá
ního
Bousova.
V době komunistické totaliznámého PhDr. Karla Herčíka). Při stuposelství vědy. Za svůj přínos popularizaty
a
izolace
nás
aspoň na chvíli zavedla do
diu si vyzkoušela jako komparzistka práci
ci vědy byla oceněna v roce 2009 čestnou
velkého
světa,
který
poznala při Expu 58
u filmu, aby hned vzápětí zazářila v jedné
medailí Vojtěcha Náprstka.
a s Černým divadlem. Byla s námi v revolučních dnech roku 1989 jako reprezentantka umělecké (nebo řekněme herecké) sféry,
která se ujala role hlasatele zásadních změn
v naší zemi. Byla tu, když se ze střediskové obce rodilo Město Dolní Bousov. Naši
unikátní monografii, knihu „Dolní Bousov
– moje město“, obdařila nádherným úvodníkem. Prostě mnohé „bousovské“ výrazně
pozvedla věcně i společensky.
Po oficiálním aktu jmenování byla otevřena improvizovaná beseda. Ale i ta byla
slavností, především slavností ducha, životní moudrosti a noblesy. Protože odpovědi našeho hosta, ty by se daly tesat do
kamene. A že publikum tvořili většinou
blízcí, přátelé a známí, tak atmosféra záhy
zářila srdečností a důvěrností.
Čestnému občanství v Dolním Bousově
byla laťka nastavena excelentně.
Ceremoniálem a celým podvečerem prováděl pan Tomáš Grindl.
Tomáš Grindl
/Pokračování ze strany 1/

www.dolni-bousov.cz
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Okénko poradny zdravé
v ý živ y a nov ý přednáškov ý
cyklus v knihovně

V dubnu a květnu pokračoval cyklus
osvětových přednášek na téma zdravé stravy – tentokrát na téma pšenice a ostatní obiloviny, pseudoobiloviny a luštěniny. I dnes
přináším krátké shrnutí pro zopakování.
PŠENICE patří mezi nejvíce konzumované obilniny na zemi. Představuje
bohužel značný díl všech přijatých kalorií.
V zájmu vlastního zdraví bychom se měli
zamyslet, zda právě pšenici nekonzumujeme přespříliš.
Obyčejná pšenice prošla za poslední
půlstoletí mnoha šlechtitelskými zákroky
- aby například byla odolná proti období
dlouhého sucha nebo aby uměla odolat
plísním, když je naopak vláhy mnoho. Touto modifikací se složení pšenice zásadně
změnilo a teprve v posledních letech se
vědečtí lékaři zabývají neblahým vlivem
těchto genetických změn pšenice na lidský
organismus. Přišlo se například na to, že
její konzumací stimulujeme chutě k dalšímu jídlu. Sama o sobě má vysoký glykemický index (90) – téměř stejně vysoký jako
glukóza (100), takže nám v těle vyvolává
náhlý nárůst hladiny krevního cukru, což
s postupujícím časem vede k přibývání na
váze a třeba až k cukrovce 2. typu.
Štěpením bílkovin, hlavně lepku, se
mohou v těle spustit různé alergické reakce. Mnozí z nás si ani neuvědomují, jak
často potraviny s obsahem pšenice konzumují. Pozor. Já ale nejsem dogmatickým
odpůrcem pšenice. Jen si myslím všeho
s mírou. Minimálně jedna obilnina, kterou bychom pšenici mohli částečně nahrazovat, stojí za zmínku. Touto obilninou je
pšenice ŠPALDA.
Dokonce i moderní medicína špaldě
připisuje pozitivní účinky na stimulaci imunitního systému. Zároveň je špalda lehce
stravitelná a má mnohem nižší toxicitu pro

alergické jedince. Proto ji mohou lidé s alergií na pšenici použít jako náhradu pšenice.
Nesmíme ovšem zaměnit alergii na pšenici s celiakií. Špalda není bezlepková, není
tedy vhodná pro bezlepkovou dietu.
V čem je špalda výjimečná? Kromě
typické oříškové chuti obsahuje nejvíc
bílkovin ze všech obilovin (kolem 17%).
Má zanedbatelné procento tuku, který
představují především nenasycené mastné
kyseliny. Je bohatá na minerály, zejména
hořčík, vápník, draslík, fosfor, zinek a vitaminy B1, B2 a PP. Špalda má vysoký
obsah vlákniny, proto ji ráda doporučuji
klientům, kteří trpí obtížemi s trávením.
Špalda obsahuje i látky, které podporují
regeneraci buněk a chrání před infekcemi.
Podle některých odborníků má špalda dokonce protirakovinné účinky.
Že by byla zázračná? To možná ne, ale
určitě je zdravá. Pokud chcete špaldu vyzkoušet, nemusíte hned zatracovat bílou
mouku. Špalda má výraznější chuť než
pšenice, na jakou jsme zvyklí. Zpočátku
je proto vhodné smíchat jednu třetinu
špaldové mouky se dvěma třetinami bílé.
Postupně přidávejte špaldovou a ubírejte
bílou. Když použijete špaldovou mouku
do buchet, budou tmavší a těsto tužší. Použijte proto o deset až dvacet procent více
droždí a prášku do pečiva, než jste zvyklí. Když vaříte špaldové těstoviny, nebo
knedlíky, vodu nevylévejte. Použijte ji jako
základ na výživnou zeleninovou polévku.
V prodejnách se zdravou výživou, tedy
i v mém, nově otevřené obchůdku Violka
v Sobotce je ke koupi dostatek produktů ze
špaldy, které směle můžete v kuchyni použít (mouky různé hrubosti, kroupy, těstoviny, atp.) Info o Violce najdete v inzerátu
na jiném místě zpravodaje.
Dagmar Kozderková

Letní otvírací doba knihovny
Letos budeme opět po 5 letech nuceni
dělat inventuru knižního fondu, a tak
bude během prázdnin jeden týden zavřeno. Jinak budeme mít pro Vás otevřeno po celé léto tak, jak jste zvyklí:
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Út a Čt: 12 - 18
St: 15 - 18
Pá: 10 - 14
Pobočka Svobodín: St 14 - 16 hod.
Pobočka H. Bousov: Po 15 - 17 hod.
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Kulturní tipy

4. – 11. 7. Šrámkova Sobotka – Klasická literatura, festival českého jazyka, řeči a literatury
5. – 6. 7. BousovFest, hudební festival, ul.
Tovární, areál likérky
7. 6. Dětský den s BousovFestem, 11.00 –
17.00, Tovární ul.
12. 6. Hana Zagorová, host Petr Rezek, Valečovské léto
15. 6. – 31. 7. Dětem, výstava kreseb Lucie
Martiškové v galerii Na Faře
18. 6. Michal Hrůza & Kapela Hrůzy, Sedmihorské léto
20. – 21. 6. Racer buggy, dětský autokros,
závodiště Rachvala
26. 6. Jakub Smolík, Valečovské léto
27. 6. Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov, 14.00
30. 6. Prachy!!! - divadelní představení:
Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová a další,
Sedmihorské léto
11. 7. Slavnosti svijanského piva
25. 7. Babička v trenkách, 20.00 – divadelní spolek Libošovice, divadlo za kostelem
25. 7. – 3. Bousovská neckyáda, 16.00 –
rybník Pískovák
16. 7. Pavel Šporcl & Gipsy Way Ensemble,
Sedmihorské léto
17. 7. Peter Nagy a skupina Indigo, Valečovské léto
18. 7. Hobby Autocross – Kosice Cup, závodiště Rachvala
23. 7. NA STOJÁKA - Lukáš Pavlásek, Karel
Hynek, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg,
Sedmihorské léto
25. – 26. 7. Oslavy 666 let založení hradu
Kost
30. 7. Věra Špinarová & Adam Pavlík Band,
Sedmihorské léto
31. 7. Karel Plíhal, Valečovské léto (nevhodné pro děti do 12-ti let)
3. 8. – 30. 9. Zd. Burian – malíř ztraceného
času, výstava v galerii Na Faře
13. 8. Vlasta Redl & kapela, Sedmihorské léto
14. 8. Petr Bende s kapelou a cimbálovkou Grojcar, Valečovské léto
20. 8. Pátá dohoda & Jaroslav Dušek, Sedmihorské léto
22. 8. Sobotecký jarmark, festival řemesel
28. 8. Skupina ARGEMA, Valečovské léto
29. – 30. 8. Autokros - Mistrovství ČR, závodiště Rachvala
30. 8. Rozloučení s prázdninami (pro
děti), 14.30, na Školništi
30. 8. Festival na kopečku, Kosmonosy
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
nebo na výlepových plochách.
www.dolni-bousov.cz

Různé samostatné články

Může za to dědeček!
Železnice, vláčky, modelářství, to vše
uchvátilo dolnobousovského Jakuba Bechyně natolik, že se chce stát v dospělosti nejraději strojvedoucím. Doma ho plně podporují
nejen ve studiu, ale i ve sběratelství.
Zuzana Zemanová
Auta, vláčky, letadla, zkrátka dopravní prostředky má ráda většina malých kluků, kdy
se u tebe běžná záliba v mašinkách změnila
v koníčka se vším všudy? Čím to všechno
začalo?
Železnice mě zajímá již od tří let, kdy
se mnou můj děda začal jezdit na různé
výlety vlakem. Nejčastěji jsme jeli na nádraží v Hradci Králové nebo Pardubicích.
Ovšem doživotním koníčkem se pro mě
železnice stala asi v šesti letech, když jsem
dostal svůj první Startset modelové železnice v měřítku 1:87.
V infocentru v Dolním Bousově mohli návštěvníci minulý měsíc zhlédnout výstavu
právě z předmětů, které ty jsi za léta nashromáždil, mohl bys je pár slovy přiblížit?
Ke sbírání různých železničních artefaktů jsem se dostal asi v osmi letech,
když jsem na nádraží v Obratani, konečné stanici Jindřichohradeckých úzkokolejek, našel pár vyhozených upevňovadel.
Matici, pružinovou podložku a hřeb pro
přibití kolejnice. A tím to vlastně všechno
začalo! Postupem času jsem sem tam našel nějaký ten kousek, něco jsem dostal od
známého, který sloužil coby vlakvedoucí.
Později jsem začal zkoušet štěstí i na Aukru, kde jsem získal mimo jiné legitimaci

z roku 1902, označovač
lepenkových jízdenek tzv.
Kompostér, nebo skříňku
na zavěšování klíčů ze stanice Libuň.
Soustřeďuješ se ve svém
sběratelství na nějaké konkrétní odvětví? Například,
trať, historické období,
druh vozidel aj.?
Svoji sbírku nijak specializovanou nemám.
Jaký kousek jsi měl ve sbírce jako první, a který je pro
tebe nejvzácnější?
Mým prvním kouskem ve sbírce byla
již zmíněná matice, a co se týče toho nejvzácnějšího předmětu, tak těch by mohlo
být více. Bezpochyby to ale bude skříňka
na zavěšování klíčů od výhybek ze stanice
Libuň, protože to je zatím jediný hmotnější předmět, který má co dočinění s tratí
č. 064. Tedy trať Mladá Boleslav – Stará
Paka. Podle písma nápisů v této skřínce je
i poměrně staršího data výroby. Druhým
nejcennějším by mohla být horní část odjezdového návěstidla ze stanice Bakov nad
Jizerou.
Spolupracuješ s nějakým železničním spolkem, nebo jsi třeba i jeho členem?
Zatím nejsem členem žádného železničního spolku a ani s žádným nespolupracuji.
Je mi jasné, že bez velké podpory rodičů by
to nešlo, skládá s tebou modely železnice
třeba i táta?

S svým otcem se účastním mnoha historických jízd převážně parních vlaků.
Jezdíme autem okolo trati. Já pořizuji videozáznamy, a táta fotografie.
Jak velký model kolejiště tedy v současnosti
vlastníš?
Původní část mého modelového kolejiště je z velké části práce otce, který ho pro
mě začal před deseti lety stavět. Já jsem se
do stavby později zapojil lepením domečků a doplňováním krajiny, imitací travin
apod. Později jsem kolejiště začal budovat,
a stále buduji sám. V lednu loňského roku
jsem si pořídil druhý stůl, a kolejiště jsem
začal rozšiřovat. Nyní tedy má můj modelový panel rozměry 5 x 1,5 metru, měřítko
je 1:87. Jedná se období přelomu 60. a 70.
let. Provoz na něm je řízen digitálně, což
umožňuje mít lokomotivy se zvukovými
dekodéry. Jednotlivé lokomotivy tedy mohou vydávat totožné zvuky, jako jejich reálná předloha.
Kolik lokomotiv momentálně máš, a na
jaký jsou pohon?
Jelikož každá mašinka proto, aby mohla jezdit, potřebuje DCC dekodér, mám
v současné době provozní čtyři lokomotivy, dvě parní a dvě motorové, a ostatních
8 čeká na digitalizaci. Zbylé čtyři modely
digitalizovat nehodlám.
Na čem momentálně pracuješ, a jak těžké
je model železniční tratě vytvořit?
V současné době dokončuji základní
krajinu na přistavované části, a pozvolna
začínám s detaily, jako jsou stromy, tráva,
stavby a podobné věci. Pro tvorbu krajiny
je mnoho technik, já ji tvořím vyřezáváním krajiny z polystyrenu, které potahuji

www.dolni-bousov.cz
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sádrou, tu po zaschnutí nabarvím temperami na hnědo a podklad je hotov. Následuje lepení zeleného posypu, a na konec
na posyp lepím trsy statické trávy.
Měl si někdy možnost zkusit si řídit vlak?
Jedním z mých velikých snů je zkusit
řídit lokomotivu, protože zatím jsem tu
čest neměl.

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Různé samostatné články
Zpravodaj města Dolního Bousova

Vím, že jsi chtěl studovat školu s drážní tématikou, dopadlo to opravdu tak? Co studuješ? O jakém povolání sníš?
Ano. Již druhým rokem jsem studentem VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně, kde studuji obor provoz
a ekonomika dopravy se zaměřením na
Železniční dopravu, a přepravu, a když
se dílo podaří, tak bych chtěl pracovat

buď jako průvodčí (vlakvedoucí) nebo
strojvedoucí, ale spíše upřednostňuji
strojvedoucího. I z toho důvodu, že bych
si chtěl zkusit udělat licenci na parní
lokomotivy. Ve dnech od 11. 5. do 22.
5. mě mohou cestující potkat při výkonu praxe coby průvodčího na vlacích do
Mladé Boleslavi, nebo Lomnice nad Popelkou.

Připomínáme si dílo Václava Šolce
Je květen, máj, lásky čas. To si asi připomínal i dolnobousovský spisovatel a básník
Václav Šolc (1850 – 1883), když psal malou humoresku o chytrém panu doktorovi,
jeho rádoby nevěrné manželce a záletném
panu učitelovi. Poslal ji r. 1875 redaktoru

Augustinu Nevšímalovi do Prahy do Ottova nakladatelství a ten ji skutečně zařadil
do 3. ročníku humoristického časopisu Paleček, kde se objevila na straně 363. Pan
redaktor byl spokojen, čtenáři také, takže
Šolc zde otiskoval i další svá díla.

Pokud se bude humoreska líbit i dnešním čtenářům (ponecháváme ji v původní
podobě, jen pravopis byl upraven do dnešní podoby), můžeme si občas Šolcovo dílo
připomenout i dalšími ukázkami.
Připravil Karol Bílek

Paní doktorová a kozí brada
Pan učitel B. byl chlapík podle gusta.
On miloval své „já“ láskou otcovskou
a toto „já“ vtělil ve své bříško. Avšak více
než své bříško miloval svou dlouhou kadeřavou kozí bradu, královnu všech kozích
brad, kteráž mu dosahovala až k prvnímu
knoflíku na kabátě.
I paní doktorová byla dáma, na kterou
by švihák se širokými nohavicemi několikrát u vytržení nasadil sklíčka – krev
a mléko – a mladost její zvláště se vyjímala v průvodu osněžené doktorské polovice.
Paní doktorová odpustí, povím-li na ni,
že sama jsouc mladá měla ráda mladý svět,
a co na světě nejradši – pěknou mužskou
kozí bradu. A pan učitel měl tak krásnou!
Kdož by se tedy tomu divil, když paní doktorová letního času kradmo a se zálibou pohlížela z okna na své kozobradé vis á vis, jakož i naopak nikdo v tom nesmí najít chlup,
studoval-li pan učitel, vyložen v otevřeném
okně svého pokoje, čilý ruch na ulici. Pravice jeho bývala tehdy obyčejně opřena, levice pak pohrávajíc sobě probírala, hladila
a k prvnímu kabátovému knoflíku potahovala ušlechtilý vous, tu krásnou kozí bradu!
A jestliže snad někdy zrak páně učitelův
zabloudil k oknům paní doktorové a trochu
déle tam prodlel – nu což na tom?
A pan doktor? V tomto estetickém
punktu nesrovnával se nikterak se svou
spanilou sedmou svátostí; jemu mimovolně přicházela na mysl povídka o kozlu
v zahradě, kteráž růžový jeho rozmar velmi kazívala.
Ročník 51 - číslo 3/2015

Zvláště dnes byl pan doktor zle naladěn. Náhodou jako jindy vstoupil i dnes
z laboratoria do pokoje své paní, kteráž
byla za jakousi povinností do kuchyně odskočila. Ale té neopatrnosti! Na toaletním
stolku bělal se malý lístek.
Pan doktor se přiblíží, nakloní se a –
hrůza! Před očima se mu mihá: „Devět
hodin – besídka – večer – zahrada.“ Pak
doktor vrazil do laboratoria, vrhl sebou
do lenošky a hluboké vzdechy draly se
mu z prsou. „Devět hodin!“ sténal – byla
to právě doba, kdy sedával s purkmistrem
a s několika výbory u džbánku hořkého.
„Tedy zrazen a oklamán! Ó, ó, ta kozí brada, ta kozí brada! Ó!“
Znenáhla se však pan doktor upokojil,
vyložil se z okna a spokojený úsměv pohrával mu kolem rtů. Brzy na to viděl služku
jdoucí k poště. Byloť to něco obyčejného;
paní doktorová dopisovala si často se svými přítelkyněmi. – Pan doktor nabaživ se
vyhlídky sedl a psal; psal malé psaníčko,
složil a uschoval do kapsy. Pak byl vesel,
žertoval a odpoledne vyšel sobě procházkou. Později se vrátil a odešel dříve, než
měl v obyčeji ku džbánkovému kolegiu
pana purkmistra a výborů.
Znenáhla snesl se na B. večer. Byl tmavý, neboť měsíc spoře prokmital plujícími
přes něj mračny. Jen chvílemi se vynořil
jasný, zasvítil a opět zašel – nyní opět vyšel, zableskl, a hle! Vzadu zahrady páně
doktorovy plíží se postava, opatrně otvírá
přivřená dvířka, tiše krade se k besídce,
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kde vidí bělati se ženský šat. Měsíc zase
vykouk´z mraků a osvítil postavu – páně
učitelovu. Ještě krok, a již je uvnitř; chce
se vrhnout na kolena, ale jemná ruka jej
obemkne, kdežto druhá jako by maně
zajede do jeho vousů, zároveň slyšeti lze
ozvuk vřelého políbení a v témž okamžiku skřípnutí ocelového nástroje jakoby
nůžek, na to dušené zaklení – z besídky
vyletí postava, přeskočí plot a za ní se ozývá basové: „hahaha!“ – Z besídky vystoupí
druhá postava v ženských šatech, a měsíc
osvítil spokojeně se chechtající tvář – páně
doktorovu.
***
Druhého dne šla městem jediná překvapující zvěst: „Pan učitel shodil svou kozí
bradu!“ Celý den, ano celý týden nemluvilo se o ničem jiném než o kozí bradě,
a když paní doktorová přijala odpůldne
poštou list a otevřela jej, spatřila v něm – ó
hrůza! – kozí bradu, nebožku páně učitelovu kozí bradu! Zachvěla se a hodila ji oknem na smetiště. Na ni přihnal se domácí
kohout se svou slepičí družinou a klofaje
do ní vyprávěl svým típkám o marnosti
světské.
A jak se to vše sběhlo?
V týž den, kdy pan doktor četl na stolku své paní lístek, obdržela paní doktorová psaníčko, v něm ji pan učitel prosil
za odložení rendezvous na zítřek. A jeho
pseudopisatel…? Byl pan doktor.
V. Š.
www.dolni-bousov.cz

Školní okénko

Úspěch školního časopisu
V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže
Školní časopis roku. Nejprve proběhla
krajská kola. Soutěžili jsme tedy se všemi
školními časopisy z celého Středočeského
kraje a obsadili jsme krásné druhé místo. Letos jsou hodnoceny časopisy, které
vznikly ve školním roce 2013/2014. Tato
soutěž je zařazena do oficiálních soutěží
Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letos už probíhá devátý
ročník. Časopis Školák je možné zakoupit
v prodejně Tabák – papírnictví u paní Kynčlové.
Mgr. Ingrid Mendlíková
Zápis do mateřské školy
Ve dnech 2. – 3. dubna 2015 proběhl
zápis do mateřské školy v Dolním Bousově. Do nové třídy Včeliček bylo přijato 25
nových dětí s nástupem od 1. 5. 2015. Dalších 33 dětí bylo přijato do ostatních tříd
mateřské školy s nástupem od 1. 9. 2015.
Po dokončení nové třídy Včeliček se zvýšila kapacita mateřské školy z 82 dětí na 109
dětí.
Mgr. Kateřina Karnová
Biologická olympiáda
Naši žáci se zúčastnili školního kola
biologické olympiády v obou dostupných
kategoriích C i D. Mezi nejúspěšnějšími
řešiteli ve školním kole kategorie D (6. a 7.
ročníky) byli Michaela Palounková, Tomáš Míč, Kateřina Špytková, v kategorii C
(8. a 9. ročníky) Michaela Špytková, Adéla
Zdobinská, Anna Bartková.
Výherci školního kola postupovali do
okresního kola biologické olympiády, které se konalo 23. 4. 2015 pro kategorii D
a 27. 4. 2015 pro kategorii C na gymnáziu
Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. V kategorii D jsme se umístili nejlépe na 20.
místě, které obsadila Kateřina Špytková.
V kategorii C jsme se nejlépe umístili na 2.
místě, které vyhrála Anna Bartková.

www.dolni-bousov.cz

První tři nejlepší z okresního kola biologické olympiády postupují do krajského
kola biologické olympiády, které se konalo
v DDM Mělník 15. 5. 2015. Mezi těmito nejlepšími z nejlepších byla i naše žákyně Anička Bartková, která se umístila na 24. místě.
Gratulujeme všem přírodovědným řešitelům.
Mgr. Lukáš Sedláček
Na posledním turnaji žáci potvrdili
prvenství
V sobotu 25. dubna 2015 se konal v Liberci poslední (osmý) turnaj Florbalové
ligy volného času (www. flvc.cz). Přestože
jsme již před turnajem byli vítězi, nezaváhali jsme ani v posledních třech utkáních
a ve všech vyhráli.
ZŠ Dolní Bousov – DDM Větrník Liberec 5:1 (0:0, 3:0, 2:1), Ort 2, Demel,
Žapka, V. Pilař. Utkání probíhalo stejně,
jako předchozí boje s tímto soupeřem
– liberečtí hráči stojí všichni před svojí
brankou a důsledně brání. A protože je to
první zápas, mají dost sil běhat s našimi
hráči a nenechat je hrát. V první třetině
nám chybět větší důraz před brankou. Ve
druhé jste přidali, dali tři góly a bylo rozhodnuto. ZŠ Dolní Bousov – Sokol Benátky 9:3 (1:1, 2:1, 6:1), Ort 4, O. Pilař, Demel, V. Pilař, Žáček, Hercík. Druhý zápas
nabídl podobný obrázek. Benátky bránily
a využily dvě naše chyby. V poslední třetině jsme se prosadili střelecky. ZŠ Dolní
Bousov – SCP Český Dub 8:3 (2:1, 3:2,
3:0), Demel 2, V. Pilař 2, Žáček, Hercík,
Ort, O. Pilař. Opět nám dlouho trvalo,
než jsme začali využívat vytvořené šance. Ostatní utkání: Benátky – Český Dub
5:4, Český Dub – Liberec 10:1, Benátky –
Liberec 4:2. Sestava: Vojtěch Šimon – Jakub Svoboda, Lukáš Hercík, Václav Pilař,
Petr Ort, Jan Demel – Štěpán Pavlíček,
Milan Žáček, Michal Žapka, Ondřej Pilař, Jan Merva. Po posledním
zápase proběhlo
vyhlašování výsledků, předávání
pohárů, medailí
a cen. Nejlepším
střelcem se stal
Petr Ort (ZŠ Dolní Bousov), nejlepší brankář byl
z Českého Dubu
(určil organizátor
turnaje).
Cenu
pro nejužitečněj-
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šího hráče našeho družstva dostal Vojtěch Šimon (určoval si každý trenér sám).
Tabulka:
1. Dolní Bousov 24 22 2 182:48 67
2. Benátky
24 18 6 123:82 53
3. Český Dub
24 5 19 72:162 16
4. Liberec
24 3 21 49:154 8
Ve třetím kole dívky na soupeřky
nestačily
V úterý 12. května 2015 se na hřišti
v Dolním Bousově konalo 3. kolo Coca
Cola cupu – fotbalové soutěže dívek základních škol. Dolnobousovské dívky se
proti všem třem soupeřům sice snažily, ale
chyběl jim větší důraz a udělaly zbytečně
mnoho chyb. A proto všechna tři utkání
prohrála. ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Hradec
Králové 0:3. Soupeř byl nad naše síly, byl
fyzicky mnohem zdatnější a i fotbalovější.
ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Košťany 2:3, Pajerová, Hynková. Hosté vedli 2:0, ve druhém
poločase jsme dokázali vyrovnat, ale těsně
před koncem jsme potřetí zbytečně inkasovali. ZŠ Dolní Bousov – ZŠ Studenec
3:4, Pajerová 3. Vedli jsme 2:0 a 3:1, ale
nakonec prohráli. Soupeřkám jen stačilo
jít důrazně do osobních soubojů, což naše
obrana nezvládla a chybovala. Sestava:
Ondříčková – Nocarová, Valíčková, Žapková, Hercíková – Nožířová, Doubková,
Reslová, L. Svobodová – Pajerová, Novotná (Hynková, Bernardová, Havlová,
E. Svobodová). Ostatní výsledky: Hradec
Králové – Studenec 3:0, Hradec Králové
– Košťany 5:1, Studenec – Košťany 3:3.
Pořadí: 1. Hradec Králové – 9 bodů, skóre 11:1. 2. Studenec – 4 body, skóre 7:9,
3. Košťany – 4 body, skóre 7:10, 4. Dolní
Bousov – 0 bodů, skóre 5:10. ZŠ Hradec
Králové postoupila mezi osm nejlepších
škol v republice.
Miloslav Ječný
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www.infocentrum.dolnibousov.cz
Knihovna
Zpravodaj města Dolního Bousova

Knihovna hostila Noc s Andersenem

Prostory městské knihovny v dubnu
opět hostily spáče, kteří se účastnili akce
Noc s Andersenem v knihovně. V letošním roce knihovna pojala 50 dětí. To se
samozřejmě nedalo zvládnout najednou
a tak jsme během velikonočních prázdnin
spaly s dětmi v knihovně dvakrát.
Nejprve se na noc ze středy na čtvrtek
dostavilo 32 těch nejmenších čtenářů. Jednalo se o žáky druhých a třetích tříd. Tito
se na svou Noc kvalifikovali tím, že přečetli minimálně 9 (druháci) nebo 7 (třeťáci) soutěžních knih. Samozřejmě někteří
nadšení čtenáři jich přečetli daleko více.
Toto na první pohled přísné pravidlo se
nám v předchozích letech velmi osvědčilo. Zajistí, že se na akci do knihovny dostanou děti, které o čtení mají opravdový,
dlouhodobý zájem a ne pouze ti, kteří byli
při spuštění přihlašování nejrychlejší.
Noc s Boženou
Pro tyto nejmenší, vesměs sedmi, osmi
a devítileté děti byly připraven večer s pohádkami Boženy Němcové. Po příchodu
do knihovny se děti rozlosovaly do čtyř
skupin a každá skupinka plnila společně
zadané úkoly po svém a pod vedením svého vedoucího. Skupinky měly na jednu pohádku secvičit divadelní představení a vytvořit si loutky, jednu pohádku ilustrovat
a také vymyslet, jak bude vypadat jejich
Chytrá horákyně na společné přehlídce.

Všichni se toho s nadšením a velice zdatně
zhostili a začaly vznikat krásné ilustrace
a loutky.
Když se setmělo, následovala další část
připraveného programu - noční stopovačka,
na kterou byly postupně vypouštěny jednotlivé skupiny. Čtyři skupinky šly po trase,
která byla značena zavěšenými knížkami.
V 15ti zavěšených knížkách byla otázka,
která se týkala pohádek Boženy Němcové. Na tyto otázky musel každý odpovědět
sám. Zavěšené knihy měly původně dovést
děti na "Bakovku", kde by si poseděly ohýnku. Počasí nám však nepřálo, a tak stopy
děti zavedly do narychlo zapůjčené sokolovny. Tam si vyslechly pohádku O perníkové chaloupce tak, jak ji sepsala paní Němcová. V této pohádce figuruje kromě baby
i dědek, který se vydá děti pronásledovat
do lesa. Potom děti utvořily dvojice Jeníčků
a Mařenek a každá dvojice byla po svíčkách
poslána setmělou sokolovnou do perníkové
chaloupky uloupit si perníček. Nebylo to
zadarmo - chaloupku obývala ježibaba s ježidědkem v podání Kačky Skálové a Kačky
Špytkové. Děti měly trochu nahnáno, ale ve
dvojicích úkol zvládly.
Pak již následovala bodovaná přehlídka Chytrých horákyň jednotlivých týmů
a společný návrat do knihovny. V podkroví
mezi tím vznikla improvizovaná divadelní
scéna, na které každá skupinka zahrála
ostatním svou připravenou loutkovou pohádku. Pohádky v podání dětí
byly krásné a nápadité a měly
i spoustu nechtěně vtipných
momentů (např. v pohádce
o Palečkovi zazněl komentář:
„Co tam ten vůl oře tak sám?“).
A po pohádkách následovalo co
jiného, než spacáky a pohádky
na dobrou noc.
Tajemství vily Argo
Z pátku na sobotu pak
v knihovně přespávalo a soutěžilo 18 starších čtenářů ze
čtvrtých a pátých tříd. I ti si
museli svou Noc tvrdě zasloužit – samozřejmě čtením. Za
odměnu je čekala dobrodružná
soutěž na motivy knihy Ullysses Moore – Brána času. Děti
se rozlosovaly do pětičlenných
skupinek a pustily se do pátrání. Pro letošní noc se knihovna
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Knižní novinky
Výběr zajímavých titulů pořízených
za poslední měsíc do knihovny:
Dětská literatura:
 Děvčátko Momo a ukradený čas –
M. Ende
 Gorilí táta – M. Pilátová
 O víle Voněnce – N. Boudová
 Tajné triky pro Minecrafťáky – M.
Miller
 Klíč k chemii aneb Kdy to bouchne?
 Bleška a veška – J. Werich
Sci-fi:
 Santorožská bariéra – F. Herbert
 Prstenec singularity – P. Melko
 Počítání hlav – D. Marusek
 Mariňáci – R. Fabian
Krimi:
 Brambory na vloupačku - C. Ingelman-Sundberg
 Oxfordské zločiny. Mrtví nikdy nespí
– V. Stallwood
 Policie – Jo Nesbo
 Právo na vraždu – V. Černucká
Romány:
 Pod sněhem – P. Soukupová
 Pálenka – M. Hořava
 Manželky – T. Keleová-Vasilková
 Kdo nehřeší, nežije – M. Mlynářová
 Carolina – H. M. Körnerová
 Vzpomínky na jednu vesnickou
tancovačku – J. Hájíček
 Gabrielovo inferno – S. Reynard

přeměnila na tajemnou vilu Argo a jedna
paní knihovnice na bručivého zahradníka
Nestora a druhá na slečnu Kalypso. Děti
musely předvést, že jsou velmi chytré a důvtipné, jinak by se jim nepodařilo vyluštit
všechny tajné zprávy, šifry a hádanky, ani
najít čtyři klíče a projít kolem ducha Ulysse Moora temnou Branou času.
Více fotografií z obou nocí najdete na webových stránkách
http://knihovnadb.rajce.idnes.cz/.
Dita Říhová
www.dolni-bousov.cz

Přírodou Dolnobousovska + dolnobousovský region

Informace ze vznikajícího Slavičího háje na Zahrádkách
Celý článek věnuji záměru vytvořit
v Dolním Bousově za sběrným dvorem nevelký ptačí park hlavně pro slavíky. Mnohé včetně úvodu už bylo napsáno dříve,
nyní, kdy jaro popoběhlo, je čas podívat
se tam znovu.
V optimálním termínu před hnízdní sezónou se podařilo ve spolupráci s 6. třídou
základní školy nainstalovat do prostředí
jimi zhotovenou budku pro sýkory. Paní
učitelky žáky pak doprovodily na místo
vyvěšení ptačího příbytku a zbylé zůstalo na opeřencích. A protože dílo šesťáků
ptačí představy splňovalo, dnes už v budce
krmí své mladé sýkory koňadry. Úspěch se
dal očekávat, protože v mladém stromořadí bez přirozených dutin hnízdní nabídka
schází. Zdá se tedy, že ve spolupráci se
školou budeme pokračovat.
U cesty byl instalován stojan pro informační tabuli, na které se pracuje a v konci
měsíce května snad bude hotova. Představí
krále pěvců slavíka ze široka. Nejprve však
vysvětlí, proč ptačí park vzniká. Téma bude
doplněno o tři zbylé slavíky Česka – slavíka tmavého, modráčka středoevropského
a tundrového a též o jiné ptačí sousedy. Na
Zahrádkách v Dolním Bousově vzniká projekt, který nemá v republice obdoby, stavíme slavíkům „bydlení na klíč“. A přestože
jsem v ornitologii opatrný na unáhlené závěry, tady se daří, vždyť přímo v lemu cesty, který k ovocnému sadu zapůjčilo město
kvůli větší výměře díla, už letos dva páry
slavíků hnízdí! V jejich pásu křovin proběhly drobné úpravy bylinného patra a slavíci
na to uslyšeli. Kontrolním odchytem bylo
zjištěno, že oba zpěváci jsou již okroužko-

vaní z let minulých, jeden z loňska a druhý
ještě o rok dřív v místě za sběrným dvorem,
které již nárokům nevyhovuje. Načasování
záměru tedy bylo optimální. Mezitím zakořenily a rostou výsadby pod cestou, které
během několika let komfort háje vylepší.
Pozorovací místo je doplněno dřevěnou lavičkou a tak toho, kdo za slavičím zpěvem
přijde, nohy bolet nemusí.
Jak patrno z uvedeného, krom našeho
vkladu je partnerem město Dolní Bousov, věc směřuje k veřejnosti. Uvažujeme
o tom že, jakmile bude informační panel
vytištěn a vložen do stojanu, chtěli bychom lidi z oblasti a hlavně ze Zahrádek

pozvat ke společnému představení. Rádi
bychom, aby si kout městu na dosah našel
příznivce a ti jej dokázali využívat hlavně
v čase pobytu slavíků, než koncem prázdnin odletí do Afriky.
Že se práce daří a slavíci v novém prostředí již hnízdí, nás motivuje. Věřme, že
v čase, kdy v západní Evropě a zejména
v Anglii slavíků ubývá, Bousovsko si své
zpěváky udrží. A vážit si jich můžeme o to
víc, že úval Klenice je v podstatě posledním místem na sever, kde se v republice
vyskytují. Kolem Českého ráje už příležitost až na vzácné výjimky nemají.
Pavel Kverek

Mezinárodní festival sborového zpěvu
Foerstrov y Osenice 2015
Pořadatel: Obec Dětenice - starosta obce
Ing. Radomír Vališka, Unie českých pěveckých sborů – ředitel festivalu Mgr. Jaroslav
Vávra, Sdružení rodáků a přátel Dětenic,
Osenic a Brodku.
Patnáctý ročník festivalu zahájí Prolog
v Porotním sále jičínského zámku (pátek
5. června od 19 hodin). Po vystoupení domácího Smíšeného pěveckého sboru Foerster (sbormistryně Božena Maxiánová,
www.dolni-bousov.cz

klavírní doprovod Pavel Krčmárik), který
si připravil reprezentativní repertoár, se
představí posluchačům sopranistka Jana
Heryánová-Ryklová. Následující den (sobota 6. června) začíná hlavní festivalový program již v 9 hod. v osenickém kostele Narození Panny Marie. Od 14 hod. se uskuteční
koncert všech sborů v amfiteátru u Památníku Foerstrova rodu v Osenicích, který
bude moderovat Alfréd Strejček. Večerní
koncerty pak proběhnou od 19 hod. v Ose-
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nicích (kostel Narození Panny Marie), Dolním Bousově (sokolovna) a Kopidlně (kostel
sv. Jakuba Většího).
Už Prolog v Jičíně přinese návštěvníkům jistě nevšední zážitek. Po slavnostním zahájení festivalu starostou Dětenic
Ing. Radomírem Vališkou vystoupí domácí sbor Foerster, který patří mezi elitu
východočeské oblasti Unie českých pěveckých sborů. Zazpívá nejen Foersterovy písně, ale též skladby A. Dvořáka, A.
Ročník 51 - číslo 3/2015
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Tučapského i úpravy lidových písní z pera
L. Janáčka, Zd. Lukáše, J. Krčka a B. Lédla. Na závěr svého vystoupení pak slavný
Sbor Židů z opery G. Verdiho Nabucco
a z Prodané nevěsty B. Smetany sbor Proč
bychom se netěšili. Poté vystoupí sopranistka Jana Heryánová-Ryklová. Zpěvačka
studovala na pražské HAMU u Jany Jonášové. Její vysoký soprán zvládá bravurně
nejexponovanější operní árie. Účinkovala
v řadě zemí, ale i na prestižních domácích akcích (Pražské jaro). Působila také
dva roky v Německu (Kolín nad Rýnem),
kde spolupracovala s Berndem Radochem.
Přednese árie z českého i světového operního repertoáru a další skladby. Německý
host festivalu je významným sbormistrem
a dirigentem, který řídí mnoho sborů
v SRN a je předsedou tamního odborového svazu profesionálních sbormistrů. Se
sbory nastudoval řadu náročných vokálně-instrumentálních děl.
V osenickém kostele zazní ráno
jedno z nejznámějších děl Zd. Lukáše, melodická Missa brevis, v podání Pěveckého spolku Jizeran Semily
(dir. Jiří Kurfiřt). Po mši celebrované
P. Augustinem Štěvicou provede každý
sbor buď jednu skladbu od J. B. Foerstera,
anebo jednu duchovní. Slavnostní dopoledne zakončí tradičně nádherná Ave Maria
J. B. Foerstra v oslnivém přednesu Jany
Ryklové.

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Dolnobousovský region
Zpravodaj města Dolního Bousova

Na odpolední přehlídce (ve 14 hod.) se
u památníku Foerstrova rodu představí
tyto sbory: Bořivoj Lomnice nad Popelkou
(sbm. Petra Lukavcová), Antonín Dvořák
Turnov (sbm. Bohuslav Lédl), Pěvecký spolek Jizeran (sbm. Jiří Kurfiřt), Dvořákův
komorní sbor Kralupy nad Vltavou (sbm. Pavel Holubec), Pěvecký sbor jihočeských učitelek České Budějovice (sbm. Theodor Pártl
a Anna Voříšková), Hlahol Nymburk (sbm.
Tomáš Pergel), Smetana Hradec Králové
(sbm. Jan Jiráček). V atraktivním programu návštěvníci vyslechnou více než 20 lidových písní a spirituálů v úpravách J. Krčka, Zd. Lukáše, A. Tučapského, V. Černíka,
Fr. Chodury, J. Říhy, Zb. Mrkose a dalších
autorů. Zazní též skladby J. B. Foerstera,
J. Haydna, Adama Michny z Otradovic, B.
Martinů, F. X. Thuriho, Orlanda di Lassa
a G. F. Händela. Čtyři společné písně bude
dirigovat Bernd Radoch.
Na večerních koncertech (začátky
v 19 hod.) bude jistě lahůdkou uvedení
světoznámé kantáty B. Martinů „Otvírání studánek“ Pěveckým sborem jihočeských učitelek (sbm. Theodor Pártl, nositel cen Ferdinanda Vacha a Bedřicha
Semetany) v osenickém kostele Narození
P. Marie, od jehož dostavby (1864-65) letos
uplyne už 150 let. Basové sólo přednese
Svatopluk Sem, sólista Jihočeského divadla
České Budějovice, stálý host Státní opery
Praha, jenž hostoval rovněž v ND a dalších

operních domech ČR i v zahraničí. Trojnásobný kandidát na Cenu Thálie spolupracoval s významnými dirigenty (L. Pešek,
J. Bělohlávek, O. Lenárd, G. Albrecht). Nastudoval řadu rolí světového i českého operního repertoáru. Sbor doprovodí významní
umělci: Vítězslav Ochman (housle), člen
České filharmonie, František Jordák (housle), Bohuslav Matoušek (viola) – virtuos hry
na housle a violu, uznávaný interpret díla
B. Martinů, za klavír zasedne hudební skladatel a varhaník Mikoláš Troup. Recitovat
bude Alfréd Strejček. Přednese také úryvky
z Foerstrovy vzpomínkové prózy Poutník. Ve
2. části programu vystoupí sopranistka
Jana Heryánová-Ryklová, která za doprovodu Bernda Radocha přednese árie z českého i světového operního repertoáru a další
skladby.
Na večerním koncertě v Kopidlně vystoupí Dvořákům komorní sbor Kralupy
nad Vltavou, Hlahol Nymburk a Jizeran
Semily. Zazní tu duchovní skladby českého i světového repertoáru (Lukáš, Tučapský, Schubert, Händel, Palestrina,
Lasso, Haydn), spirituály a další skladby.
V Dolním Bousově (sokolovna), budou
účinkovat tyto sbory: Bořivoj Lomnice nad
Popelkou, Pěvecký sbor Antonín Dvořák
Turnov a Smetana Hradec Králové. Pořad
je komponován ze světských i duchovních
skladeb, lidových písní a spirituálů.
Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel festivalu

Horní Bousov má novou hasičskou zbrojnici
Již jeden rok je ozdobou naší obce
rekonstruovaná hasičská zbrojnice na
návsi. Dnes svítí novou fasádou s příslušnými atributy hasičů. Nebylo to snadné
počínání, ale podařilo se díky záštitě
a finanční pomoci Městského úřadu
v Dolním Bousově a poté obětavé práci všech, kteří se na stavbě a všech pracích podíleli. Počátek všeho nastal dne
21. 7. 2012 po nabytí právní moci stavebního povolení dle projektové dokumentace, zpracované Ing. L. Jenčekem "NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ
ZBROJNICE" ve spolupráci již shora
zmíněným MěÚ Dolní Bousov.
V první fázi, kdy se nadezdívalo patro
a následně osazoval krov a krytina už téměř koncem roku, to bylo asi nejtěžší. Počasí se zhoršilo, padal sníh a samozřejmě
byla zima. I v této náročné situaci se podařilo celou budovu zastřešit a následně
Ročník 51 - číslo 3/2015
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zazimovat. V dalším roce se pokračovalo
už uvnitř, vyzděním příček, rozvodem
instalací, omítkami, podlahou, obklady
a jiné. Interiér je velmi vkusně zařízen
s veškerým zázemím. Prvním počinem
roku 2014 bylo konání výroční schůze už
v nových prostorách.
Během roku došlo na celkovou fasádu
a další úpravy kolem. Toto dílo je velkým
přínosem pro obec, neboť nebylo vůbec
možno nikde se sejít, ani kde uspořádat
třeba schůzi. Velkým plusem této akce je
hlavně to, že když už se nástavba a přístavba začala, neutuchal pracovní elán
všech aktérů, jež přiložili ruku k dílu.
Každý pracoval dle svých možností, proto se podařilo vše zdárně zakončit. Zároveň tím vznikly a byly upraveny prostory
v přízemí pro umístění všech náležitostí
pro výjezdovou jednotku pro případný
zásah i potřebnou techniku. Už není třeba pro konání schůze zásahové vozidlo
zaparkovat mimo hasičskou zbrojnici za
jakéhokoliv počasí. Proto ještě jednou
velký dík všem.
Stále jsou nápady, co by se dalo udělat k lepšímu, což je dobře. Stále je něco
potřeba. Hybnou sílou veškerého dění
v obci jsou právě naši hasiči. Na Štědrý
den proběhlo vánoční zpívání, poté karneval pro děti, dětský den a je snaha pokračovat dalšími činnostmi. Doufejme,
že v dohledné době dojde i k úplné rekonstrukci bývalé hospody. Nový majitel
začíná s úpravami a tak si přejeme, ať se
i toto dílo podaří. Rozhodně se zlepší dojem nejenom projíždějících, ale zajisté to
přispívá k dobrému pocitu všech našich
občanů, kterým na naší vesnici záleží.
Jaroslava Picková
www.dolni-bousov.cz
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Soutěže stolních tenistů ročníku 20142015 byly na konci března ukončeny. Sezóna byla pro stolní tenisty Sokola Dolní
Bousov velmi úspěšná. Jednak z pohledu
sportovních výsledků, ale také z pohledu
stabilizace a rozvoje hráčské základny.
Družstvo A obsadilo v nejvyšší regionální soutěži 6. místo. Jedná se o nejlepší
umístění v historii oddílu (v minulé sezóně 7. místo). Při pasivní bilanci vítězství
a proher je zajímavé poměrně výrazně
aktivní skóre zápasů. Áčko se mohlo
opírat o kvalitní hru čtyřher, do kterých
hráči nastupovali většinou ve dvojicích
Vlasáková-Novák a Štolovský-Odstrčilík
Tadeáš. Dvojice Vlasáková-Novák byla
s úspěšností 64 % osmou nejlepší dvojicí
soutěže. Ve dvouhrách byla jednoznačně
nejlepší Martina Vlasáková, která docílila 50 výher a 30 porážek (úspěšnost 63 %)
a skončila 14. nejlepší v soutěži. Mezi ženami nemá v regionu konkurenci již několik let napříč všemi soutěžemi. Kamil
Novák měl úspěšnost 51 % a Tadeáš Odstrčilík a Miloslav Štolovský shodně oba
46 %. Právě vyrovnanost celé základní
čtyřky byla velkou zbraní proti papírově
vyrovnaným soupeřům. Uvedená základní čtyřka nastupovala ve většině zápasů,
což mělo také velmi pozitivní vliv na výsledky. V áčku mimo nich nastoupili jako
záskok pouze dva další hráči.

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
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Stolní tenis

Družstvo B v regionálním přeboru
3. třídy obsadilo velmi pěkné 5. místo, což
je nejlepší umístění béčka v historii (v minulosti již 2x 6. místo). Ve čtyřhře se mezi
nejlepší (7. místo – 71 %) prosadila dvojice
Novotný-Jihlavec. Ve dvouhrách byl nejlepší Jihlavec (62 %), dále Novotný (49 %)
a Nitray (47 %). Další hráči neodehráli ani
50 % zápasů. Nejlepší z nich byl Hubert
Odstrčilík (49 %). Za béčko nastoupilo celkem osm hráčů.
Družstvo C obsadilo v nejnižší soutěži poslední místo. Je to tedy stejné, jako
v minulé sezóně. Posun zde ale je. Hráčský kádr se stabilizoval a zůstává chuť ke
zlepšování. Začínají o sobě dávat občas
vědět i mladí hráči, především Adam Syrovátko a Aleš Pitro. Ve čtyřhrách se prosazovala dvojice Odstrčilík H. – Šimon
M. (50 %). Nejlepším hráčem byl Hubert
Odstrčilík (56 %), který byl dost využíván i béčkem. Při utkáních nastoupilo 7
hráčů.
Někteří mladí hráči využívali možnost
zúčastňovat se bodovacích turnajů pořádaných regionálním svazem. Nejvíce účastí
nasbíral Aleš Pitro. Ten v konečném součtu bodů za výsledky obsadil 22. místo
ze 43 dětí. Mezi mladšími žáky to bylo 15.
místo z 25 dětí. Celkem tuto možnost využily 4 děti.

Regionální soutěž 1. třídy
1. TJ AŠ Mladá Boleslav E
18 4
2. TJ Sokol Mnichovo Hradiště D
19 1
3. TJ AŠ Mladá Boleslav F
16 3
4. TJ Sokol Otradovice
13 3
5. TJ Sokol Kosmonosy B
13 2
6. TJ Sokol Dolní Bousov
8 3
7. TTC Bělá pod Bezdězem D
7 5
8. TJ Sokol Chotětov
8 1
9. TJ Sokol Kochánky
4 5
10. TTC Josefův Důl
3 5
11. TJ Slavoj Čistá
2 4
12. SK Dolní Stakory
2 2

0
2
3
6
7
11
10
13
13
14
16
18

257:139
254:140
238:158
219:176
216:180
211:185
177:217
167:229
181:214
146:250
155:241
152:244

62
61
57
51
50
41
41
39
35
33
30
28

Regionální soutěž 3. třídy
1. TJ AŠ Mladá Boleslav H
16 3
2. TJ Sokol Podlázky B
17 0
3. TJ Plazy B
15 1
4. SK Dolní Stakory C
9 4
5. TJ Sokol Dolní Bousov B
9 3
6. TJ Sokol Březno B
7 4

1
3
4
7
8
9

229:131
251:109
211:149
194:166
170:190
179:181

55
54
51
42
41
38
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1. třída
16. kolo (sehráno jako odložené): Sokol
Mnichovo Hradiště D - Sokol Dolní Bousov A 12:6, body: Vlasáková 2, Štolovský
a Novák 1, Jihlavec 0, 2x čtyřhra; 20. kolo:
Sokol Dolní Bousov A – TTC Bělá pod Bezdězem D 14:4, body: Vlasáková 3/3, Novák
2/2, Štolovský 2/3, Jihlavec 0/2, 7x WO; 21.
kolo: Sokol Dolní Bousov A – TJ Slavoj Čistá A 14:4, body: Vlasáková 2/3, Odstrčilík
T. 3/3, Novák 2/3, Štolovský 2, 2x čtyřhra,
3x WO; 22. kolo: Sokol Otradovice A - Sokol Dolní Bousov A 9:9, body: Vlasáková
a Odstrčilík T. 3, Novák a Štolovský 1, 1x
čtyřhra.
3. třída
21. kolo: TJ Plazy B – Sokol Dolní Bousov B 10:8, body: Nitray 1/3, Novotný 1/2,
Kolek a Jihlavec 0/3, 1x čtyřhra, 5x WO;
22. kolo – volno;
4. třída
20. kolo: Sokol Dolní Bousov C – Sokol Podlázky C 7:11, body: Odstrčilík H.
3, Šimon M. 2, Kužel st. 1, Syrovátko 0, 1x
čtyřhra; 21. kolo: TJ Slavoj Čistá B - Sokol
Dolní Bousov C 14:4, body: Odstrčilík H.
2/3, Kužel st. a Kužel ml. 0, Syrovátko 0/3,
2x WO; 22. kolo: Sokol Dolní Bousov C –
Sokol Otradovice E 4:14, body: Odstrčilík
H. 3, Syrovátko 1, Šimon M. a Kužel st. 0.

7. TJ Plazy C
8. TJ Sokol Otradovice C
9. TJ Sokol Chotětov B
10. TJ Sokol Otradovice D
11. TTC Bělá pod Bezdězem F
12. TTC Josefův Důl C

8
7
6
5
0
0

1
2
3
1
0
0

Regionální soutěž 4. třídy
1. TJ Sokol Podlázky D
20 0
2. TJ Sokol Mnichovo Hradiště F
18 3
3. TJ AŠ Mladá Boleslav I
18 0
4. TJS Březno B
14 3
5. TJ Slavoj Čistá B
14 1
6. TJ Sokol Podlázky C
10 4
7. SK Dolní Stakory D
10 2
8. TJ Sokol Otradovice E
7 2
9. TJ Březovice B
4 3
10. TTC HESO Nepřevázka
4 1
11. TJ Sokol Otradovice F
1 3
12. TJ Sokol Dolní Bousov C
0 2

14

11
11
11
14
20
0

176:183
172:188
180:179
161:199
56:304
0:0

37
36
35
31
20
0

2
1
4
5
7
8
10
13
15
17
18
20

270:124
292:104
271:125
265:131
248:148
195:201
218:178
177:219
150:246
106:290
89:305
93:303

62
61
58
53
51
46
44
38
33
31
27
24
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80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část X X .
1980 Poprvé hrajeme v KP II. třídy čtyřkolově, což bylo 20 mistrovských utkání.
V tabulce jsme obsadili 3. místo. Nejlepším
střelcem i hráčem mužstva byl Luděk Exner, který odehrál pouze část zápasů, protože se stal prvoligovým rozhodčím a posléze
i mezinárodním. Pískal ve Švédsku, Švýcarsku, NSR, Polsku Holandsku a Rumunsku.
Zúčastnil se tří mistrovství světa v Praze,
Moskvě a v rakouském Klagenfurtu. Při
tom stihl odpískat řadu utkání dorostenecké ligy i zápasy bousovských žáčků.
1982 Padesátá sezona. Hrajeme KP II.
třídy, 18 mistrovských utkání, všechna na
zimních stadionech. Z 10 účastníků jsme
skončili čtvrtí hned za mužstvy s vlastními zimními stadiony, což byli ČKD Slaný,
SB Poděbrady a Slavoj Velké Popovice.
Žáci vyhráli přebor okresu, dorost byl
třetí.
1983 Sobota 2. dubna 1983 byla termínem Slavnostního setkání u příležitosti
50 let hokeje v Dolním Bousově. Vzorně
připravená a vyzdobená sokolovna přivítala více jak dvě stě bývalých a současných
hráčů a příznivců dolnobousovského hokeje. Všechny přítomné přivítal předseda
TJ Jiskra Karel Lenc. O prvních 30 letech
hokejového dění promluvil František Jeleček, dalších 20 roků přiblížil všem účastníkům Josef Procházka. Potom následovalo vyznamenání mnoha hráčů, činovníků,
ale i těch, kteří pro hokej nezištně pracovali při přípravě ledu, výstavbě kabiny atd.
Součástí programu byla nádherná beseda a vzpomínky na zážitky kolem hokeje.
Potom následovala volná zábava za hudebního doprovodu Jarky Maříka, Jendy Kolátora a Franty Ječného. Vládla zde nálada
dlouho nevídaná…
1984 Hned následující sezona přinesla
podstatné změny v organizaci krajských
soutěží. Předsednictvo svazu LH v Praze
rozhodlo o opětném ustavení II. hokejové
ligy, ale hlavně pro nás o novém uspořádání krajských přeborů. Byli jsme zařazeni
do KP II. třídy společně s mužstvy Karbo
Benátky n. J., Loko Nymurk, Sklo Bohemia Poděbrady, Sokol Říčany a Sparta
Kutná Hora. Všechna mužstva s vlastními
zimními stadiony. Soutěž na 24 kol. Po
zhodnocení našich možností především
finančních a zčásti i hráčských rozhodli
jsme se tuto soutěž odhlásit. Proto v dalších několika sezonách jsme hráli pouze
okresní přebor a to muži, dorost a žáci.
www.dolni-bousov.cz

1986 V dubnu zahajujeme práce na výstavbě nové plochy kluziště a mantinelů.
V atelieru v Českých Budějovicích byla
zpracována studie a přípravný projekt
na výstavbu nového hokejového stadionu s umělou plochou, včetně šaten, bytu
správce společného pro stadion a koupaliště na rekonstrukci bazénu a okolí koupaliště, včetně vybudování autokempu
v prostoru dnešního domu s pečovatelskou službou až k železniční trati. Bohužel
tento projekt nenašel ve své době podporu
a je už navždy minulostí…
1987 Během roku jsme provedli odvodnění plochy hřiště drenážemi, následovalo
navážení mnoha tun hrubšího a jemnějšího stěrku, rovnání plochy a válcování.
V prosinci 1987 bylo kluziště a nové mantinely hotovy a poprvé se po mnoha letech
opět „Na bahně“ bruslilo. Bohužel jenom
4 dny, potom už se zima nekonala…
1992 – 1993 Až do této sezony jsme
hráli přebor okresu Mladá Boleslav. Soupeřů stále ubývalo. Žáky a dorost mělo už
pouze Dolní Cetno, muže potom jenom
Dolní Cetno a Sojovice. Požádali jsme
proto vedení svazu LH východních Čech
o možnost hrát meziokresní soutěž týmů
VČ regionu. Odpověď byla kladná a tak
jsme následujících několik (10) sezon hráli
s mužstvy východních Čech.
Jak se nám ve Východních Čechách dařilo? Stručně o jednotlivých sezonách:
1994 – 95 2. místo za Trutnovem, 10
soupeřů – hráli jsme „doma“ v Nové Pace.
1995 – 96 1. místo před Jičínem, 8 soupeřů, doma jsme byli v Jičíně. Na některá
utkání jezdí dva autobusy, jeden s hráči,
druhý s diváky. Divácké návštěvy na domácí zápasy jsou veliké. Derby Jičín – Dolní Bousov 953 platících, s Novou Pakou
376 diváků, odveta s Jičínem 514 diváků,
s Artikolorem Pardubice 500 diváků.
1996 – 97 Změna názvu klubu z TJ
Jiskra na Dolnobousovský SK. Po 28 lech
končíme z 8 účastníků poslední a sestupujeme do RS III. třídy. Odešlo a nebo se
zranilo řada hráčů: M. Zelba, J. Andlt, J.
Bejr ml., M. Pospíšil, D. Kerda i M. Suchý.
1997 – 98 Od této sezony jsme „B“ mužstvem HC Mladá Boleslav, ale domácím ledem zůstává jičínský stadion. V přeboru jsme
byli o jeden bod druzí za Novou Pakou.
1998 – 99 Hrajeme II. regionální ligu, 8
soupeřů, 28 utkání, 1. místo o 8 bodů před
Kutnou Horou!
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1999 – 2000 Vedení východočeského
svazu LH se už delší dobu nelíbila skutečnost, že mu v soutěži hrají prim dvě středočeská mužstva – Kutná Hora a Mladá
Boleslav „B“. Proto i na žádost některých
oddílů východočeské soutěže stanovilo
před zahájením mistrovství podmínku,
že v případě vítězství středočeského týmu
nemá tento nárok postoupit do kvalifikace
o II. hokejovou ligu. Boleslav se odvolala
do Prahy, ale ta ponechala rozhodnutí na
hradeckém svazu, který vlastně vyloučil
boleslavskou rezervu, a ta se přihlásila do
přeboru středních Čech. Tímto momentem prakticky skončila několik desítek let
trvající dobrá spolupráce oddílu HC Mladá
Boleslav a Dolnobousovského SK. Bousov
se vrátil do meziokresní hokejové soutěže
Jičína a dalších čtyř okresů. Domácím hřištěm byl opět Jičín. Ve vyrovnané soutěži
jsme čtvrtí se 13 body před vítězem Policí
n. Metují, která získala bodů 15.
2000 – 2001 Desátá sezona ve východních Čechách přinesla nám vítězství a zisk
putovního poháru OSLH v Semilech.
2001 – 2002 Hlavně z finančních důvodů
jsme do soutěže nenastoupili. Hlavní událostí byla oslava 70. let trvání našeho hokejového oddílu. Bylo to 2. března 2002 a průběh
byl podrobně popsán v Bousováku č. 1/2015.
Oslavou jsme vlastně zakončili působení
oddílu LH v Dolním Bousově v soutěžích
řízených zpočátku Severočeskou Župou,
později Svazem LH kraje Liberec, od sezony
svazem LH Středočeského kraje až po posledních 10 sezon soutěží Východních Čech.
2014 – 2015 Na závěr povídání o dolnobousovském hokeji je třeba dodat, že tradice ledního hokeje u nás pokračuje. Mužstvo AHC Devils Dolní Bousov hraje na
stadionu v Mladé Boleslavi soutěž nesoucí
název NHL – nejnižší hokejová liga. Na
soupisce letošní sezony má hráče: Šimek
Jiří, Jurča Petr, Šádek Jakub, Kozák Martin, Fajgl Jaroslav, Pilař David, Jirásko Michal, Kvaizar Oldřich, Kollátor Aleš, Bulíř
Petr, Vodháněl Lukáš, Hrdý Milan, Vynikal Petr, Chlubna Lukáš, Ježek Petr, Pilař
Jiří, Drašnar Petr, Duriš Josef, Procházka Ondřej, Borovička František, Jakubec
Radek, Kozák Martin st. V sezoně 2014
– 2015 skončil AHC DB na 8. místě z 10
účastníků. Podrobnější informace získáte
na webových stránkách: www.nhlmb.cz.
Přejeme současným hráčům mnoho
úspěchů a radosti z tohoto krásného sportu.
Josef Procházka
květen 2015
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Živný po několika letech získal další titul

Několik let se Františku Živnému nedařilo na Mistrovství republiky v armsportu
porazit Dušana Tesaříka a získat další republikový titul. Až na Mistrovství republiky v Radotíně, které se konalo 11. dubna
2015, se mu to podařilo a získal svůj devatenáctý titul mezi muži. A jako třešničku
na dortu přidal dva tituly nad 90 kg v kategorii Masters (veteráni nad 40 let).
První otázka byla jasná: Podaří se ti získat dvacátý titul? „Rád bych se toho dočkal,
ale nevím, jaká bude konkurence. Teď jsme
s Dušanem Tesaříkem vyrovnaní, víme oba
jak na sebe. Ale může přijít někdo z kategorie začátečníků a vytřít nám všem zrak,“ konstatoval dolnobousovský silák. Mezi veterány získal po loňských dvou titulech další
dva. A tak jsem se zeptal, kolik jich má
v plánu. „Mezi veterány bych chtěl soutěžit
do padesátky, pokud mi to zdravíčko dovolí.
To by znamenalo za deset let mezi veterány
dvacet medailí. Ale hlavní bude, jak mi bude
složit zdraví.“
I po měsíci od vítězství bylo na Františkovi vidět, že mu výhra nad Tesaříkem přinesla velkou radost. A jak se rodila? „Od
Golemovky v minulém roce jsem se dostával
do dobré formy. Hrozně jsem si přál na republice uspět, proto jsem usilovně trénoval.
Poprosil jsem Milana Hyršala o spolupráci.
Je to velmi dobrý závodník a trenér a proto
když jsme dali všechny své poznatky dohromady, vylepšila se příprava a nakonec vedla
až k titulu. Často jsme trénovali i víc, než
co bylo moje tělo ochotno přijmout – klepal
jsem se, mlžily se mi oči, motala se mi hlava,
padal jsem téměř do mdlob. Přesto jsme dojížděli těžké váhy, supersérie, cvičení na hrazdě či převracení gum až do konce. Dali jsme
tomu všechno. Za stolem mi vyjížděl všechny
techniky, jako to dělá Tesařík na mě do volné ruky. Já jsem to tahal ze spodního stolu
nahoru co nejvíc, takže jsem měl ruku mnohokrát utavenou. Ale přineslo to výsledek.
Dušan Tesařík přijel na republiku, nedal
tam tu svoji kverlačku úplně stoprocentně,
dal ji tam jako polokverlačku a polospodek
na biceps. A ten mám já silnější, takže jsem
ho utáhl a porazil. A to hned dvakrát – v kvalifikaci a pak i ve finále.“
Na levou ruku Živný nastartoval, šetřil
ji na veterány. Na pravačku v kategorii nad
105 kg potřeboval na své cestě za titulem
celkem čtyři výhry, z toho dvakrát proti
Tesaříkovi. Finálový souboj trval asi tři
Ročník 51 - číslo 3/2015

František Živný ukazuje medaile dětem v mateřské škole. Foto: M. Ječný

vteřiny, v předchozí kvalifikaci zadržel
Tesařík Živného asi dva centimetry nad
podložkou, takže musel dvakrát cuknout,
aby ho dorazil. Tento souboj trval asi pět
vteřin. Mnohem snadnější byly boje v kategorii Masters. „Sem chodím jen proto, že
mi bylo čtyřicet. Vážného konkurenta zde
nemám,“ přiznal Živný. „Pojistím si mistra
republiky a jdu to zkusit mezi muže. Většina
borců v této kategorii mě bere jako legendu
české páky a souboje se mnou berou jako
srandu. Ptají se mě, jak rychle mají vyhrát
a podobně. A já to zadržím, abych jim náhodou neublížil, a pak je pomalu položím.“
Zajímalo mě, zda se soutěží účastní někdo ze soupeřů z doby Živného začátků.
„Jarda Štůsek začínal v roce 1996 jako já,
ale je o šestnáct let starší a závodil do pětadevadesáti kilogramů, zatímco já nad sto
pět. Oba nás považují za legendy české páky.
Zatímco já jsem vozil z Evropy a světa medaile mezi muži, on startoval v kategorii Masters a nyní už Grandmasters (nad 50 let).
Pokud tedy bude Česká asociace armsportu
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uvažovat někdy o zřízení síně slávy, určitě
by jako první do ní měli být uvedeni právě
Živný a Štůsek. „O takových plánech nevím,
ale nyní se vyměnilo celé vedení a jeden můj
kamarád bude dělat prezidenta. Byl jsem
jmenován čestným trenérem, větší slovo mají
kluby. Myslím si, že se mnohé věci pohnou
k lepšímu, včetně financování reprezentace.
A nějaké odměny by měly být i v extralize,“
komentoval s potěšením Živný.
Živného tři tituly nebyly jediným úspěchem členů klubu z Dolního Bousov. V kategorii do 75 kg vyhrál Rudolf Stezka na
levou i pravou ruku. V kategorii do 85 kg
vyhrál Lukáš Fišer na pravou ruku a na
levou byl druhý. Milan Hyršal obsadil na
pravačku do 95 kg druhé místo, když na
levou ruku nezávodil. V hodnocení jednotlivých oddílů skončil Dolní Bousov na
pátém místě. „Fišer měl startovat do pětasedmdesáti kilogramů, ale nenavážil a musel
o kategorii výš. Shodou okolností si polepšil,
protože v pětasedmdesátce byl Ruda Stezka, který vyhrál na obě ruce. A kdyby zde
www.dolni-bousov.cz
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Lukáš zůstal, neměl by titul,“ komentoval
s úsměvem Živný nečekaný přesun Fišera
do vyšší váhové kategorie. „On tvrdil, že
ráno navážil něco málo nad pětasedmdesát.
Ale při vážení měl přes osmdesát. Buď má
špatnou váhu, nebo se špatně podíval. Ale
přineslo mu to úspěch. Ruda Stezka říkal už
dlouho před republikou, že ji vyhraje. A klobouk dolů před ním, opravdu ji vyhrál. Pečlivě se připravoval a přes silnou konkurenci
dva tituly získal. Připravoval se individuálně,
na společný trénink přijel vždy jednou za čtrnáct dní. A dostal se do skvělé formy, co řekl,
to dokázal,“ vyslovil se Živný uznale o nejmladším bousovském medailistovi. „Chci
poděkovat všem lidem, kteří nám fandí, všem
sponzorům v čele s panem Zetkou, bez něhož
bych nemohl trénovat a dobře reprezentovat
Dolní Bousov a republiku. Poděkování pat-

ří městu a škole za to, že můžeme trénovat
v posilovně v hale. Hlavně však děkuji rodičům a doktorům, že mě dávají dohromady.
Nejbližší cíle jsou jasné. Hyršal a možná Stezka by se chtěli zúčastnit v říjnu
Mistrovství světa v Malajsii. Živný se chce
dobře připravit na extraligu, v níž chce startovat asi ve dvou soutěžích, pak na dvou
pohárových kláních, na Golemově ruce
a především na Mistrovství Evropy, které
bude na Slovensku v roce 2016. Týden po
republice měli všichni klid, nyní už jsou
opět v tréninku. „Není to trénink na maximum, ale spíše udržovací“, konstatoval Živný. „Těžké váhy, kardiocvičení, fyzička. Super
váhy přijdou až v srpnu, kdy se budou kluci
připravovat na svět a já na první kolo extraligy, které bude první zářijový víkend v Plzni.“
Součástí tréninku je i převracení pneumati-

ky od traktoru, která má asi 125 kilo. Podle
Živného slov by chtěl získat větší, která má
přes dvě stovky kilogramů. „Ono to jde převrátit, není zas až tak těžká. Důležité je, že při
tom zabírají úplně všechny svaly od nohou po
biceps. Když to převrátíte desetkrát do kopce
a desetkrát s kopce, tak si pěkně rozhýbáte
celé tělo. Klukům to potíže nedělá, já mám
slabší nohy, proto to beru jako formu rozhýbání. Musím protahovat celé tělo, musím se
svými více než dvěma metráky živé váhy něco
dělat. Nemohu ležet na posteli a čekat, kdy
budu jenom jezdit na vozíčku,“ zakončil svá
slova František Živný. Vzhledem k tomu, že
chce získat svůj dvacátý titul mezi muži (zatím jich má devatenáct) a má v plánu dvacet
titulů mezi veterány (zatím má čtyři), bude
určitě trénovat s maximálním úsilím.
Miloslav Ječný

Dolnobousovský sportovní klub

„B“ mužstvo

Výsledkový servis
Klášter - DBSK "B" 0:2, branky: 2 Švec.
Zachraňující se soupeř podlehl ve vyrovnaném utkání po dvou gólech Švece z pokutových kopů.
DBSK "B" - Sporting 4:0, branky: Dajč,
Merva, Havel ml., Švec. Jednoznačný zápas. Výsledek mohl být daleko vyšší.
DBSK "B" - Čistá 3:5, banky: 2 Šolc M.,

Kasal. Lídr tabulky dokázal zvrátit utkání
až v samotném závěru po našich hrubých
chybách. Pro diváka zajímavý zápas.
Obruby - DBSK "B" 1:1, branky: Klíma.
Pouze bod jsme si odvezli z derby. Ten
zachránil pěknou střelou z přímého kopu
Klíma.
DBSK "B"- SKP 1:3, branky: Bláha. Fotbalovější soupeř si vytvořil daleko více příležitostí než my a dokázal je proměňovat.
Ledce – DBSK "B" 5:2, branky: Šolc M.,

Švec. První poločas vyrovnaný. Zápas se
rozhodl hned po pauze, kdy jsme během
deseti minut vybídli domácí ke třem brankám.
Řepov - DBSK "B" 6:0. Nejhorší výkon
jara. Pouze jediná pološance z naší strany
hovoří za vše...
DBSK "B" - Jivina 3:1, branky: 2 Polák,
Dorotík. Bezbrankový poločas. Hosté po
přestávce šli do vedení. Zápas otočil pro
nás dvěma góly Polák.

Stará garda
Májový turnaj starých gard 6. ročník
V pátek 8. 5. 2015 od 13. hodin se konal 6. ročník turnaje starých gard. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva. Domácí
garda, dále Dlouhá Lhota, Libáň a Dětenice. Hrálo se 2x20, každý s každým.
Rozhodčím celého turnaje byl Josef Vlčko. Počasí celému turnaji přálo, i diváci
si cestu na stadión našli. Vítězem se stala
stará garda domácího Dolnobousovského
SK, která ztratila body pouze za remízu
s Dětenicemi. Druhá skončila Dlouhá
Lhota, která se zúčastnila našeho poprvé
poprvé, třetí místo obsadila Libáň a čtvrté Dětenice.
Výsledky turnaje
SG DBSK - SG Dlouhá Lhota 2:1, branky: Havel, Karn z PK; SG DBSK - SG
Dětenice 1:1, branky: Karn; SG DBSK
- SG Libáň 1:0, branky: Šouta; SG Dlouwww.dolni-bousov.cz

Vítězná sestava staré gardy Dolní Bousov.
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há Lhota - SG Dětenice 1:1, SG Dlouhá
Lhota - SG Libáň 6:0; SG Dětenice - SG
Libáň 0:2.
Pořadí turnaje
1. SG Dolní Bousov
2. SG Dlouhá Lhota
3. SG Libáň
4. SG Dětenice
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Radek Horák z Libáně. Nejlepším hráčem se
třemi brankami byl vyhlášen Radek Minář
z Dlouhé Lhoty. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Vladimír Rys z Dětenic.

Dorost

V jarní části sezony dorost navázal na
dobré výsledky i hru z podzimu a je tak
na nejlepší cestě k postupu do Krajské
soutěže. Pro jarní část sezóny nás posílil
gólman Radek Maňas z SKP Mladá Boleslav.
Výsledkový servis
SK Skalsko – DBSK 2:4 (0:2), branky:
23‘, 72‘ Hložek Jiří, 31‘ Světlík Tomáš,
86‘ Rejzek Filip; DBSK – Jizeran Doubrava 4:1 (1:0), branky: 35‘ Světlík Tomáš,
62‘ Šolc Jakub, 77‘, 82‘ Volf Petr; DBSK
– Bakov nad Jizerou 5:2 (1:0), branky:
45‘, 46‘ Šolc Jakub, 47‘, 51‘, 64‘ Svoboda Matěj; Židněves/Březno – DBSK 0:8
(0:5), branky: 7‘ Šolc Jakub, 21‘, 28‘, 44‘
Světlík Tomáš, 36‘ Svoboda Matěj, 49‘

Ročník 51 - číslo 3/2015

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova

Volf Petr, 73‘ Hložek Jiří, 89‘ Ježek Petr;
DBSK – SKP MB 11:0 (6:0), branky: 13‘,
21‘ Svoboda Matěj, 31‘, 40‘ Šolc Jakub,
41‘, 47‘ Hložek Jiří, 44‘, 46‘, 88‘ Světlík
Tomáš, 75‘ Volf Petr, 86‘ Svoboda Lukáš;
Bezno - DBSK 0:12 (0:9), branky: 5‘, 32‘,
40‘ Šouta Daniel, 14‘, 17‘, 18‘, 36‘, 46‘
Světlík Tomáš, 19‘, 28‘, 72‘, 80‘ Šolc Jakub; Pěčice - DBSK 0:4 (0:2), branky: 19‘
Ježek Petr, 39‘ Světlík Tomáš, 58‘ Šolc
Jakub, 77‘ Šouta Daniel; Řepov - DBSK
1:5 (0:3), branky: 3‘, 24‘, 63‘ Světlík Tomáš, 11‘, 75‘ Hložek Jiří; DBSK - Jivina
11:2 (4:1), branky: 8‘, 38‘, 48‘ Hložek
Jiří, 9‘, 12‘, 67‘ Světlík Tomáš, 46‘, 53‘,
56‘ Svoboda Matěj, 70‘ Horyl Tomáš, 84‘
Svoboda Lukáš.

Žáci

Jarní část sezóny žáků hrající okresní
přebor byla zahájena první dubnový víkend. V odehraných zápasech prohráli
žáci pouze jednou, v ostatních odcházeli vítězně. V pohárové soutěži pořádané
okresním fotbalovým svazem postoupili
až do finále, které se odehraje na bousovském stadionu. Všichni hráči zaslouží pochvalu za předvedené výkony.
Sestava: Urban Pavel, Mayer Marek –
Hercík Lukáš, Svoboda Jakub, Verecký
Petr, Binar Lukáš, Verecký Pavel, Demel
Jan, Ort Petr, Pilař Václav, Hadrovič Denis, Kafka Dominik, Kalina Jakub, Kverek Libor, Nosek Patrik, Buriánek Miroslav, Svoboda Ondřej, Hercíková Lucie.
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DBSK – Kosmonosy 3:2 pk (0:2), branky: Kalina, Ort; Struhy – DBSK 2:4 (1:1)
branky: Kalina 2, Ort, Hadrovič; DBSK
– Horky nad Jizerou 3:2 pk (1:1) branky:
Hadrovič, Binar; Bezno – DBSK 5:0 (0:1);
DBSK – Chotětov 5:0 (4:0) branky: Binar,
Nosek, Kverek, Kalina, Mayer; Kněžmost
– DBSK 1:2 (0:0) branky: Kalina 2; DBSK
– Akuma MB 3:2 (2:0) branky: Kalina,
Ort, Hadrovič.

Starší minižáci

Turnaj pod záštitou starosty města
1. 5. 2015 se v Dolním Bousově konal
již XIV. ročník turnaje starších minižáků
pod záštitou starosty Města Dolní Bousov.
Hrací čas: 1x18 min., počet hráčů: 5+1.
Turnaj byl vyhlášen pro hráče rok narození 2004 a mladší a účastnily se ho
tyto kluby: Dolnobousovský SK, FK Dobrovice, FK Ml. Boleslav, Sokol Březno,
Sporting Mladá Boleslav, Sokol Březno,
Akuma Mladá Boleslav, Výběr okresního
fotbalového svazu Mladá Boleslav. Osm
týmů se utkalo ve dvou skupinách a dle
umístění v nich bojovaly dále v semifinále
o medailové pozice a ostatní o umístění
v turnaji. Turnaj odpískali rozhodčí Vlčko
a Doubek.
Dolnobousovský SK nastupoval v této
sestavě: brankář – Pilař, v poli - Brezáni,
Bureš, Hruška, Kriško, Mayerová, Novotný, Skála, Svoboda, Štros; Zoufalý, Zvěřina.
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Starší minižáci DBSK na turnaji.

Konečné pořadí turnaje:
1. FK Dobrovice
2. FK Ml. Boleslav
3. Výběr OFS MB
4. Sokol Kněžmost
5. Sporting MB
6. DBSK
7. Akuma MB
8. Sokol Březno
Všechna družstva dostala pohár, diplom. První tři týmy měly navíc na krku
medaile a samozřejmě větší poháry. Ocenění v podobě poháru a diplomu bylo uděleno i v individuálních kategoriích.
Nejlepší hráč turnaje: Tomáš Král (Výběr OFS MB); nejlepší brankář turnaje:
Adam Bubák (Sporting MB); nejlepší střelec turnaje: Matěj Chloupek (Sokol Kněžmost 10 branek).
Na turnaji nám přálo počasí a to byla
dobrá předzvěst pěkného turnaje, i když
malá přeháňka také přišla. K vidění byla
spousta skvělých sportovních výkonů hráčů a hráček. Především bylo vidět velké
množství dětí ve sportovním zápolení, což
je největší devíza pro dnešní dobu. Takže nezbývá než poděkovat všem hráčům
a hráčkám za předvedené výkony, dále
pořadatelům za pořádání turnaje a jeho
bezproblémový chod. Samozřejmě nesmíme opomenout starostu Dolního Bousova
pana Miroslava Bočka, pod jehož záštitou
se turnaj konal.

Minižáci
(ročník narození 2006 a mladší)
Hráči: Přéma Kynčl, Dan Fryšara; Lukáš Oudrnický, David Zvěřina, Matěj Buwww.dolni-bousov.cz

reš, Ondra Svoboda, Adam Vašenda, David Varečka, Filip Koliáš; Šimon Vynikal,
Kuba Černohorský, Matěj Boček, Míša
Sudíková, Vojta Karn, Jirka Veselý.
Trenéři: Milan Karn, Robert Novotný,
Jakub Vynikal.
Od začátku dubna jsme začali trénovat
na venkovním hřišti a sehráli dvě přátelské utkání před mistrovskými turnaji. Přátelské zápasy: DBSK – Sokol Kněžmost
12:10; SK Bakov nad Jizerou - DBSK 12:6.
Mistrovské turnaje mladší přípravky jarní
sezóny 2015, Divize 1. B
Hned první turnaj jsme odehráli na našem hřišti a podali jsme v něm velmi dobrý výkon. Velkým pozitivem jsou počty
námi vstřelených branek, podle kterých
je tato věková kategorie malých fotbalistů
hodnocena.
DBSK – SK Bezno 3:2; DBSK – FK
Dobrovice 3:3; DBSK – Sokol Dlouhá
Lhota 6:3.
Nejlepší střelci jarní sezóny: Lukáš Oudrnický 8 branek, Vojta Karn 6 branek,
Matěj Bureš 5 branek, Matěj Boček a Jirka
Veselý 4 branky.
Další turnaje se konají: 23. 5. 2015
v Dobrovici, 30. 5. v Bezně, 7. 6. v Dolním
Bousově, 14. 6. v Dlouhé Lhotě.

Mladší minižáci
(ročník narození 2008 a mladší)
Začátkem dubna jsme tréninky přesunuli z haly na travnatý povrch našeho hřiště. Trénujeme dvakrát v týdnu a sehráli
jsme již dva přátelské zápasy.
SK Bakov nad Jizerou – Dolnobousovský SK 9:13, branky: Veselý 10, Niems,
Plíšek, Táborský.
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Většinu našich dalších gólů vsítil Veselý, pouze jednou se ještě trefil Plíšek
a účet zápasu uzavřel Táborský, kterého
vystřídal v bráně Veselý. Ale tým netvoří pouze jeden hráč. Během zápasu bylo
vidět několik krásných akcí a nahrávek,
jakož i výtečných obraných zákroků.
Niems svým ukázkovým slalomem mezi
čtyřmi hráči sklidil obdiv přihlížejících.
Urbanová předvedla opět svoji šikovnou
levačku a s bojovností nabitým Beitlem
provětrávali obranné řady soupeře. Tříska s Hejnem možná ještě nemají tolik
fotbalového umu, ale chuť do hry a bojovnost až neskutečnou. Plíšek nám jako
vždy vyztužil obranné řady, kde mu mazácky sekundoval Štros, který je v týmu
nejmladší. Táborský s Burešem svým
výkonem neslevili ze svého herního standardu. Výtečný zápas s divokým výsledkem plný pěkných sportovních výkonů
dětí, co více si přát.
Dolnobousovský SK – Sokol Dlouhá
Lhota 19:7 (5:0,4:3,5:3,5:1), branky: Niems
7, Urbanová 4, Táborský 3, Štros 2, Buriánek, Plíšek, Hejn.
Do zápasu jsme vlétli jako velká voda.
Také jsme brzo díky Urbanové vsítili
branku. Opanovali jsme hru a přidali další čtyři góly, trefili se Urbanová, Plíšek,
Štros a Niems. Po pauze se ale osmělil
i soupeř a hra se začala vyrovnávat. Sice
jsme dále tlačili na soupeřovu obranu
a dali další čtyři góly, ale nevyvarovali
jsme se chybám v rozehrávce a ty hráči
Lhoty nemilosrdně trestali. Střelci v této
části hry byli Buriánek, Hejn, Štros, Niems. Před další čtvrtinou hosté udělali
změnu na postu brankáře a do brány šla
hráčka z pole. Ta snad naše hráče očarovala a většina našich akcí a střel končila
s balónem v jejích rukou. Pouze na Niemse její kouzla neplatila a ten jí v této
části nasázel pět gólů. Ovšem „Lhoťáci“
se nenechali zahanbit a využili naši přemíru útočné snahy. Nepozornost v domácí obraně trestali a zatížili naše konto
třemi „baňoury“.
Do poslední části hry proběhla i u nás
změna na postu brankáře. Táborského
bylo hned plné hřiště a jeho hlad po vstřelení gólu byl přímo hmatatelný. Ukojily ho
až tři góly v brance soupeře a k tomu připojila dva své góly Urbanová. V této části
jsme opět více dominovali a Bureš v brance obdržel pouze jeden gól.
Vydařený mač plný pěkných střel, kliček, kombinací a neohrožených zákroků
brankářů.
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		 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

David Anděl – únor 2015, Dolní Bousov

Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci srpnu a září 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. 07. 2015.

ÚMRTÍ
Jiří Pařík, Svobodín, březen 2015 (74 let)
Milan Málek, Svobodín, duben 2015 (82 let)
Jiří Sýkora, Dolní Bousov, duben 2015 (42 let)
Vlasta Jandová, Dolní Bousov, květen 2015 (86 let)
Božena Šťastná, Bechov, květen 2015 (91 let)
Karel Kalenský, Dolní Bousov, květen 2015 (72 let)

Vzpomínka
Dne 9. června to bude 8 let, co od nás odešla naše maminka a babička Barbora Šolcová z Rohatska. Kdo jste jí znali, vzpomeňte
s námi, děkujeme.
S láskou vzpomínají syn s manželkou,
vnuci Lukáš s manželkou a Jaroslav.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Červen 2015
01.06. Tůmová Alenka, Dolní Bousov
03.06. Bartoň Jan, Dolní Bousov
05.06. Bartková Marie, Dolní Bousov
06.06. Vaňous Karel, Dolní Bousov
08.06. Šanoba Miroslav, Horní Bousov
09.06. Drobeček Miroslav, Dolní Bousov
10.06. Sámková Milada, Dolní Bousov
11.06. Žáková Dagmar, Dolní Bousov
15.06. Bočková Ludmila, Dolní Bousov
15.06. Vachová Lujza, Dolní Bousov
17.06. Hosová Jaroslava, Vlčí Pole
19.06. Austová Miluše, Dolní Bousov
20.06. Jirovcová Bohdana, Dolní Bousov
24.06. Jelečková Lena, Dolní Bousov
24.06. Rubešová Jarmila, Dolní Bousov
27.06. Žáčková Marie, Dolní Bousov
28.06. Hajduchová Drahoslava, Bechov
29.06. Fokt Česlav, Dolní Bousov
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81
83
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83
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82
75
88
75
88
75
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75
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75

Červenec 2015
03.07. Stehlíčková Zdeňka, Vlčí Pole
08.07. Páv Jaromír, Vlčí Pole
08.07. Páv Josef, Dolní Bousov
09.07. Ron Václav, Dolní Bousov
11.07. Kolínský Josef, Bechov
15.07. Vacková Anna, Dolní Bousov
24.07. Fiala Jaroslav, Dolní Bousov
25.07. Vlčková Libuše, Dolní Bousov
27.07. Šolcová Naděžda, Dolní Bousov
28.07. Kodriková Emilia, Dolní Bousov
30.07. Žďánská Věra, Dolní Bousov

80
83
75
82
75
83
75
80
84
75
95

Dne 3. 7. 2013 nás navždy opustila paní Marie Svobodová a 20.
7. 2001 pan František Svoboda.
Stále vzpomíná syn s rodinou.
Dne 11. 8. to bude 2 roky, co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček Zdeněk Jinoch. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají manželka, syn Zdeněk s rodinou,
dcera Lenka a vnoučata Daniel, Marek a Anička.
Dne 6. července 2015 tomu bude 15 let, co od nás odešel náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Petr Myšák. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou na něho vzpomínají manželka,
dcera a synové se svými rodinami.

Inzerce
Město Dolní Bousov hledá lepiče plakátů pro výlep 1 x týdně. Bližší informace na městském úřadě nebo na tel. čísle 326 396 257.

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 1150 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 7. 2015. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.

Ročník 51 - číslo 3/2015

20

www.dolni-bousov.cz

