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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v polovině prázdnin se v našem městě
stále něco děje. Nejprve několik informací
k projektu rekonstrukce budovy radnice.
V uplynulém měsíci bylo dokončeno bednění krovu střechy a byla osazena střešní
okna do dvora i do náměstí. Začalo se
s pokládkou měděné krytiny. Započaly přípravné práce na zateplení samotné budovy.
V interiéru jsou hotovy nové konstrukce
podlah, vznikají nové prostory v podkroví
budovy, které budou sloužit jako spisovny
a archívy a také nová zasedací místnost
pro jednání zastupitelstva města. Práce
zahájili také subdodavatelé zhotovitele
na rozvodech elektro, IT, odpadů a vodovodu. Ve výrobě jsou dominantní fasádní
prvky, které zdobí čelní stranu do náměstí.
Všechny tyto prvky budou zachovány podle
stávajícího tvaru, pouze budou vyrobeny
z polystyrénu. Akademický sochař Martin
Pokorný dokončil restaurování znaku města, který byl opatrně demontován z průčelí
radnice. Tento znak váží více než 150 kg
a je z jednoho kusu pískovce. Znak bude
navrácen na původní místo v průčelí radnice. Do té doby bude tento vzácný kousek
vystaven k prohlédnutí pro občany v galerii
v přízemí místního infocentra.
V minulém čísle jsem vás informoval
o otevření nové třídy MŠ. Na tento projekt
naváže na konci prázdnin projekt další.
Město podalo v měsíci březnu žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na vybudování „Přírodní zahrady v MŠ“
v areálu nové školky. V červnu fond žádost
schválil a město tím získalo dotaci ve výši
1,2 mil. na vybudování nové zahrady s herními prvky, vysázení veřejné zeleně, vybudování naučných koutků pro předškoláky.
/pokračování na straně 2/
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Poslední školní den pro žáky deváté třídy s paní učitelkou třídní - Lenkou Dajčovou se konal
26. června 2015.

Znak z radnice prochází
také opravou
Nejenom budova dolnobousovské radnice, postavená v roce 1861, prochází
důkladnou rekonstrukcí. Opravy se dočkal i kamenný znak, který 154 let vévodí
čelní stěně radnice. Kamenný blok, vážící
asi sto padesát kilogramů, byl stavebníky
opatrně sejmut a snesen na zem. A zde se
ho ujal akademický sochař a restaurátor
Martin Pokorný z nedalekých Čížovek se
svojí pomocnicí. Šéf spěchal za dalšími
povinnostmi, proto jsem z práce na znaku
vytrhl mladou studentku Michaelu Bartoníčkovou, která si dodělává VŠCHT, obor
restaurování. První dotaz byl jednoduchý
– zajímalo mě, co všechno čeká bousovský
znak, snesený z radnice.

„Dojde k základnímu očištění, odstranění prachových částic a nánosů, které vnikly
na povrch. Poté budou sejmuty zbytky starých barev, které jsou značně oprýskané
a nedrží. To se provede mechanicky, pak
dojde k novému vybarvení silikonovými
barvami, které budou i ochranou kamene.
Ten je z největší pravděpodobností božanovský pískovec, velmi dobře zachovaný. Proto
nebudou zapotřebí nějaká chemická a konzervátorská ošetření.
Barva je zároveň i prodyšná, takže pískovec bude moci dýchat,“ byla odpověď Michaely.
/Pokračování na straně 7/
Ročník 51 - číslo 4/2015

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Slovo starosty + z radnice
Zpravodaj města Dolního Bousova

Odpadov ý
sloupek

/Pokračování ze strany 1/

Dne 8. 7. 2015 vyhlásilo město výběrové řízení na zhotovitele zahrady. Realizace je naplánována na srpen až listopad
letošního roku. Tímto projektem dojde ke
kompletnímu dobudování zázemí pro naše
nejmenší.
Nyní bych se vrátil k projektům, které
se týkají místních komunikací v našem
městě. Pokud půjde vše podle naplánovaných termínů, tak zbylé měsíce letošního
roku budou velmi hektické. V polovině
července byly úspěšně zkolaudovány opravené ulice Zahradní, Okružní, Požárníků
a Rachvalská. Tato rekonstrukce byla podpořena dotací z ROP Střední Čechy. Celkové náklady činily 5.974.578,- Kč a zhotovitelem byla firma M-SILNICE. Dotace
pokryla 85 % nákladů, zbylé náklady byly
hrazeny z rozpočtu města. V ulici Zahradní byla dokončena oprava všech chodníků.
Opravy provedla firma ZETA Benátky,
celkové náklady 579.817,- bez DPH byly
kompletně hrazeny z rozpočtu města. Zaměstnanci města v této ulici provedli výměnu všech stožárů veřejného osvětlení.
Jak jsem vás informoval v červnovém
čísle Bousováku, město využilo poslední
příležitost získat nějaké dotační prostředky na místní komunikace, protože v příštím dotačním období 2014-2020 nebudou
místní komunikace z EU podporovány.
Konkrétně se jednalo o ulice V Kališti,
Maštálkova a Na Krechtech. V měsíci
červnu byla žádost schválena ve výši 5,9
mil. korun. Poskytovatelem dotace je opět
Regionální operační program Střední Čechy, který by měl pokrýt 85 % vynaložených způsobilých nákladů. Jsou to v podstatě poslední místní komunikace, které
zbývají opravit a zmodernizovat. Počátkem července město zpracovalo zadávací
podmínky pro výběrové řízení, které bylo
vyhlášeno 8. 7. 2015. Termíny realizace
jsou dost šibeniční. Smlouva s vybraným
zhotovitelem musí být podepsána do
1. 8. 2015 a všechny práce spojené z rekonstrukcí zmíněných ulic musí být dokončeny do konce října letošního roku. Doufám,
že se podaří vše stihnout a v daných termínech zbývající ulice opravit.
Dále uvedu informace, co se týká rekonstrukcí krajských komunikací, to znamená ulice Dlouhá a průtahu Horní Bousov – Dolní Bousov. Na modernizaci ulice
Dlouhé proběhlo výběrové řízení, nyní
probíhá hodnocení nabídek. Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné problémy,
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 160
televizí, 58 monitorů a 914 kg drobného
elektra.

oprava by měla být zahájena na přelomu
měsíce července a srpna. Modernizaci
krajské komunikace z Horního Bousova
do Dolního Bousova (k pekárně PANE)
si organizuje Krajský úřad Středočeského
kraje. Zde výběrové řízení stále probíhá.
Konkrétní termíny nejsou zatím známy.
Pokud se všechny uvedené projekty oprav
silnic rozjedou v navržených termínech,
bude to o velké trpělivosti nás všech.
Něco málo o dalších investicích. V červenci začala firma Svoboda v lokalitě za
benzinkou (budoucí ulice Javorová) s výstavbou vodovodu a splaškové kanalizace
pro cca 15 stavebních pozemků ve vlastnictví města. Jedná se o I. etapu, II. etapa bude
zrealizována v příštím roce. Náklady na
realizaci budou hrazeny z rozpočtu města.
V místní části Vlčí Pole byla kompletně
vyměněna okna v budově bývalé školy. Výměnu provedla firma ZETEZA, náklady
361 000,- Kč s DPH byly hrazeny z rozpočtu města.
Po několika měsících vyjednávání s dopravcem ARRIVA (dříve Transcentrumbus) a ve spolupráci s obecním úřadem
Rohatsko a Obrubce se podařilo zajistit
nový ranní a odpolední spoj na dopravu
dětí do a ze základní školy v Dolním Bousově. Autobus by měl postupně nabrat děti
v obcích Obrubce, Bechov, Svobodín a
Rohatsko. Náklady na dopravu bude hradit Středočeský kraj, spoje by měly začít
jezdit od nového školního roku. Doufám,
že vynaložené úsilí zástupců obcí bude využívat co nejvíce dětí a občanů zmíněných
obcí a místních částí.
Miroslav Boček
starosta města
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Snaha obyvatel našeho města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se od otevření sběrného dvora vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili v ekosystému Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která
s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 160 televizí, 58 monitorů a 914 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
55,40 MWh elektřiny, 2 213,77 litrů ropy,
255,59 m3 vody a 2,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,98 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 49,77 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu téměř 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Jindra Orságová
www.dolni-bousov.cz

Z radnice

Místní komunikace v Dolním Bousově
Rozvoj města, zejména výstavba objektů k bydlení, je podmíněn mimo jiné
také výstavbou místních komunikací. Od
r. 1990 bylo v Dolním Bousově vybudováno celkem 3 189 m místních komunikací
o celkové ploše 23 235 m2.
V r. 1990 byla zahájena stavba komunikací v ulicích Okružní a Na Tvrzi. Stavbu
projektoval v roce 1981 ing. Tauchman,
rozpočtované náklady činily 1,4 mil. Kč,
stavbu provedla firma DRASPOL Ml. Boleslav. Celková délka komunikací byla 904
m a plocha 5 062 m2. V r. 1994 byla zpevněna (bez asfaltového povrchu) komunikace
Pod Rybníkem. V r. 2011 pak byl na tuto
komunikaci položen asfaltový koberec.
V r. 1998 byla budována komunikace
v ulicích Na Krechtech a Maštálkova. Komunikace měly daleko k tomu, jak vypadají komunikace budované později v lokalitě
Záhumní Lhota a Kaliště.
Jednalo se spíše o položení podkladních vrstev a zlepšení přístupu k obytným
domům. Důvodem byl jednak nedostatek
finančních prostředků (jen pro zajímavost: příjmy městského rozpočtu v roce
1991 činily 2,5 mil. Kč, v roce 2002 činily 19,4 mil. Kč a příjmy v roce 2015 jsou
rozpočtovány ve výši 40,9 mil. Kč) a také
vědomí budoucích staveb řadů plynofikace a splaškové kanalizace ukládaných do
komunikací. Celková délka komunikací
činila 315 m, plocha 2 140 m2.
V r. 2001 byla zahájena výstavba inženýrských sítí a komunikací v lokalitě
výstavby RD na Záhumní Lhotě. Byly
budovány komunikace v ulicích Záhumní, Lomená, V Končinách a Spojovací.
Komunikace projektovala ing. Eva Sýkorová z Mladé Boleslavi, stavby provedla
firma SVOBODA Dolní Bousov. Jednotlivé komunikace byly stavěny postupně dle
dokončování inženýrských sítí a prodeje
jednotlivých stavebních pozemků. Zcela
dokončeny byly v roce 2008. Celkem bylo
v této lokalitě vybudováno 1 050 m komunikací o celkové výměře 8 120 m2.
Následovala výstavba inženýrských sítí
a komunikací v lokalitě Kaliště. V r. 2008
byla dokončena stavba komunikace v ulici
Akátová, stavbu projektovala ing. Sýkorová a v roce 2008 provedla firma H-INTES
Ml. Boleslav. Komunikace v délce 390 m
měla plochu 3 220 m2.
V letošním roce byla realizována stavba
komunikace v ulici Dubová a v části ulice
www.dolni-bousov.cz

Kaštanová. Stavbu projektoval ing. Sedláček z Bosně, stavbu realizovala firma
SVOBODA. Komunikace v délce 530 m
má plochu 4 690 m2. V lokalitě zbývá dostavět komunikaci v ulici Javorová a v části ulice Kaštanová. Projektovaná délka komunikace činí 653 m, plocha komunikace
je 4 810 m2, projektoval ing. Sedláček.
Kromě výstavby nových komunikací
byly průběžně prováděny opravy komunikací stávajících. V roce 1991 byla opravena komunikace ulice Na Koutě, stavbu
provedla firma DRASPOL Ml. Boleslav.
V roce 1994 byla rozšířena a zpevněna vozovka (bez asfaltového povrchu) a položeny chodníky v části ul. Nádražní, v úseku
od nádraží k ulici Rachvalská, cena 480
tis. Kč. Práce provedla fa SVOBODA. Po
dokončení plynofikace (r. 2002) a I. etapy
stavby splaškové kanalizace (r. 2005) byly
postupně opravovány místní komunikace včetně pokládky asfaltového koberce.
V roce 2005 byla opravena vozovka v ulici
Nádražní v úseku křižovatka s ulicí Dlouhá – nádraží. Práce provedla firma SILNICE Jičín a.s., cena 1,45 mil. Kč. V roce
2006 opravila firma H-INTES vozovku
a chodníky v ulici Na Hrázi a byla položena zámková dlažba v ulici Úzká.
Firma SILNICE Jičín v roce 2008
položila asfaltový koberec v ulici Nádražní (úsek nádraží – ulice Rachvalská)
a v úseku nádraží – fotbalový stadion,
cena realizace 1,13 mil. Kč. Dále provedla
opravu místní komunikace v ulici Na Školništi v úseku od DPS po křižovatku s ulicí
Okružní (cena 1 078 tis. Kč) a vozovky
v ulici Na Tvrzi v ceně 530 tis. Kč.
V r. 2009 provedla firma ZETEZA
Dolní Bousov opravu vozovky ulic Spálená a K Šancím, cena 4 221 tis. Kč. Ve stejném termínu provedla firma SVOBODA
opravu vozovky v ulicích K sv. Josefu
a části ulice Příčná (křižovatka s Dlouhou
až Spálená), cena 2 221 tis. Kč. Celkem
tak bylo opraveno 2 420 m místních komunikací o celkové ploše 22 600 m2. Bez
oprav povrchů zůstaly do doby dokončení II. etapy stavby splaškové kanalizace
komunikace v ulicích Mírová, Spojovací,
Kaliště, Kolonie, Na krechtech a Maštálkova. O těchto komunikacích píše ve svém
příspěvku starosta města.
Samotnou kapitolou jsou komunikace
ve vlastnictví Středočeského kraje procházející Dolním Bousovem. O jejich opravách
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nerozhoduje město. V roce 2004 opravil
Středočeský kraj část komunikace II/281
v úseku Továrenských rybníků. V roce 2005
komunikaci III/27937 – průtah Vlčím Polem, v roce 2006 opravil část II/279 v úseku
od křižovatky Rohatsko – Domousnice po
křižovatku ulic Příhonská – Brodecká.
Připravovanými stavbami Středočeského kraje jsou „Průtah Dolní Bousov,
III/27932“ (silnice od náměstí po Zahrádky) a „Průtah II/279 Horní Bousov – Dolní Bousov“. Na obě stavby získal Středočeský kraj finanční prostředky, probíhá
výběrové řízení na zhotovitele staveb, obě
by měly být realizovány v letošním roce.
Průtah z náměstí na Zahrádky bude zatím
rekonstruován pouze v úseku od náměstí
po přejezd trati ČD směr Kopidlno.
Ve stadiu projektové přípravy je rekonstrukce komunikace III/27938 od křižovatky s II/279 (na Příhoně) do křižovatky
se silnicí I/16 v Obrubcích. Dokumentaci
zpracovává projektová a konzultační společnost PUDIS a.s. Praha.
Josef Vynikal,
místostarosta

Kulturní tipy

1. 8. Bousovská neckyáda, 16.00, rybník
Pískovák
3. 8. – 30. 9. Výstava Zd. Burian – malíř
ztraceného času, galerie Na Faře
22. 8. Sobotecký jarmark, festival řemesel
23. 8. Odpolední posezení s muzikou,
16.30, zahrada za kostelem
29. – 30. 8. Autokros – Mistrovství ČR,
závodiště Rachvala
29. 8. Rozloučení s prázdninami (pro
děti), 15.00, na Školništi
30. 8. Festival na kopečku, Kosmonosy
9. – 13. 9. Jičín město pohádky
10. 9. Dny evropského dědictví, 18.00,
Památky znovuzrozené
12. 9. Indiánské odpoledne, 15.00,
soutěže, občerstvení, hudba, oheň;
Svobodín nádraží
18. 9. Taneční kurzy, vede Ilona Šulcová,
sokolovna DB a Sobotka
19. 9. Výstava jiřin, růží a mečíků, 9.00 –
18.00, Přepeře
26. 9. Hobby Motocross – Batti Cup,
závodiště Rachvala
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
nebo na plakátovacích plochách.
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Modernizace místních komunikací v Dolním Bousově 2012 - 2015
délka
(m)

plocha
(m2)

náklady
(mil.)

oprava
chodníků

výměna
veřejného
osvětlení

zemní
soupravy
k vodov.
přípojkám

Zhotovitel

5.618.599,-

ano

ano

ano

Fa.
M-SILNICE

Název ulice

zdroj
financování

K Piváku
+ sběrný dvůr

EU

11/2013-04/2014

293

2875

Rachvalská
- I. část

EU

11/2013-04/2014

143

970

x

ano

ano

Kolonie

EU

11/2013-04/2014

330

2165

ano

část

ano

Zahradní

EU

11/2014-05/2015

489

3070

ano

ano

ano

Okružní

EU

11/2014-05/2015

375

3520

ne

ne

ano

Rachvalská
- II. část

EU

11/2014-05/2015

318

2597

x

ano

ano

Požárníků

EU

11/2014-05/2015

276

3100

ano

ano

ano

Mírová

rozpočet
města

2014

223

1442

X

ne

ano

Spojovací

rozpočet
města

2014

162

1040

X

ne

ano

Kaštanová

rozpočet
města

2014-2015

530

4690

x

nové

nové

Dubová

rozpočet
města

2014-2015

nové

nové

nové

V Kališti

EU

2015

350

2750

X

ne

bude se
realizovat

Maštálkova

EU

2015

156

1145

X

ne

ne

Na Krechtech

EU

2015

245

1700

X

ne

ne

3890

31064

rok rekonstrukce

Celkem

Knižní novinky

5.974.578,-

3.819.946,-

3.225.771,-

běží výběrové
řízení

Fa.
M-SILNICE

Fa.
M-SILNICE

Fa.Svoboda

???

18.638.894,-

Krimi:

Turistické průvodce:

 Hedvábník – R. Galbraith

 Šumava – I. Paulík

 Krev na sněhu – Jo Nesbo

 Beskydy – I. Paulík

 Utajovaný projev – T. R. Smith

 Vysočina – I. Paulík

 Pán ohně – P. May

 Jizerské hory – J. Antl

 Pátá žena – H. Mankell

 Jeseníky – I. Paulík

Romány:

Naučná literatura:

Dětská literatura:

 Zpátky ve hře – M. Viewegh

 Muminek a noční dobrodružství – T.
Jansson

 S Madame Chic doma – J. Scott

 Šolcův statek v Sobotce – J. Samšiňák

 Nezlomný – J. Hillenbrand

 Aby dětem chutnalo – P. Fořt

 Komisař Vrťapka & prokletí zubu
moudrosti – P. Morkes

 Babička pozdravuje a omlouvá se –
F. Backman

 Nesmrtelná túra do Compostely –
J. Ch. Rufin

 H.U.S. – K. Smolíková

 Mise zapomnění – M. Duenas

 Babička drsňačka – D. Walliams

 Kavárnička v Kábulu – D. Rodrigues


Výběr zajímavých knih pořízených za
poslední dva měsíce do knihovny:
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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. 9. 2015.

Krátce z Bousovska

Nekuřácká restaurace U sv. Kateřiny. Od
půlky června je nově otevřena nekuřácká
restaurace U sv. Kateřiny na náměstí v Dolním Bousově (dříve restaurace U Horáčků).
V krásných, vkusně upravených prostorách
si nyní můžete objednat pokrmy z hovězího, vepřového, drůbežího i rybího masa.
V jídelním lístku dále najdete i bezmasá jídla, dětské menu, saláty a italskou kuchyni
včetně pizzy. Nekuřácké prostory jsou od
výčepu důkladně odděleny chodbou.
Přes poledne vám v restauraci nabídnou
hotová jídla dle denní nabídky, a to jak
v nové nekuřácké restauraci, tak ve výčepu
Formanka.
D. Říhová

Pozvánka do Přepeř. Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Přepeře si
dovoluje pozvat všechny příznivce a spoluobčany jak místní tak přespolní na 12.
ročník Tradiční výstavy jiřin, růží, mečíků, zeleniny a všeho, co k zahrádkaření
patří. Výstava se koná u příležitosti oslavy 20. výročí založení organizace ČZS
v Přepeřích, která se uskuteční 19. 9. 2015
v jídelně v Přepeřích, kde se představí specializované zahradnické a prodejní firmy.
Nad celou akcí převzalo patronát Územní
sdružení ČZS Mladá Boleslav a senátor za
Mladoboleslavsko a Turnovsko PhDr. Jaromír Jermář.
V hlavní expozici výstavy budete mít možnost shlédnout expozice květů jiřin světového sortimentu ze zahradnictví BRZÁK Sloveč, růže manželů Pelcových z Markvatic
u Sobotky, kolekce gladiolů paní J. Jampílkové z Jičína, česnek od uznávaného šlechtitele p. Ing. Jana Kozáka, kolekce ovoce
z firmy VIISS a.s. Český ráj a různé odrůdy
zeleniny a ovoce nejen od našich členů.
Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi obyvatelů domova „Modrý kámen“
z Mnichova Hradiště. Na výstavě se představí i místní sdružení myslivců, kteří
připraví expozici trofejí a představí nám
činnost sdružení během roku. Každý
návštěvník jistě ocení možnost nákupu
medu, česneku, vína, máku, regionálních
produktů, dřevěných výrobků aj. Představí
se i řemesla z Českého ráje. Jelikož, je to
www.dolni-bousov.cz

rok výročí naší organizace, rozhodli jsme
se to řádně oslavit a tudíž jsme připravili
kulturní program, který začne DECHOVOU HUDBOU KAPELY KRAJANKA
– Hlaváčka Václava od 14 hod. u místní
bývalé školy, kde nám zahraje oblíbené
lidové melodie, následovat bude taneční soubor FURIANT z Malé Bělé, který
bude tancovat lidové tance a v případě
pěkného počasí bude následovat večerní
zábava. Věřte, že si den v Přepeřích užijete
a budete na něj dlouho vzpomínat, protože připravený program je opravdu hodně
bohatý.
Nově se uspořádá soutěž pro všechny zájemce o tzv. Přepeřskou okurku, zájemci
se budou moci přihlásit s vlastním vzorkem sterilizovaných okurek, které bude
hodnotit vybraná porota a následně bude
vyhlášená nejlepší Přepeřská okurka a budou předány ceny. Dále budou slosovatelné vstupenky, jejichž výherci také obdrží
drobné ceny.
Po celý den pro vás bude připraveno občerstvení v podobě zvěřinových hodů, které
jistě vhodně doplní krásnou expozici místních myslivců. V odpoledních hodinách
bude další občerstvení u místní školy, kde
bude probíhat kulturní program. Zde vám
nabídneme domácí langoše a uzeninu na
grilu, zapíjet to budeme Svijanským pivečkem a malinovkou z Rohozce. Výstava
bude otevřená od 9.00 do 18.00 hodin.
Kulturní program zahájíme okolo 13.30
hodin. Bližší informace budou na plakátech a letácích.
Za Základní organizaci ČZS Přepeře, se
těší Výbor ZO.
P. Sedláček
Odpolední posezení s muzikou. V zahradě za kostelem k poslechu zahraje osvědčené a velmi symaptické a srdečné Řehečské
kvarteto se svým čestným hostem, výborným izraelským akordeonistou, Pavlem
Korenem. Posezení se chystá na neděli 23.
srpna od 16.30 hodin. Rádi bychom, aby
se nám na toto odpoledne podařilo zařídit
i nějaké občerstvení, které by celé odpoledne jistě zpříjemnilo. Uvidíme. Vstupné
bude 40 Kč.
D. Říhová
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Dny evropského dědictví v Bousově.
V rámci celostátní akce Dny evropského
dědictví, které se každoročně konají v první polovině září, pro Vás infocentrum
Dolní Bousov opět chystá komentovanou
prohlídku některé místní pamětihodnosti.
Povolení ke vstupu je zatím v jednání. Termín a místo bude upřesněno na plakátech
před akcí.
M. Ječný

V září světlušky září. 13. ročník celonárodní charitativní sbírky proběhne ve dnech 7.
- 30. září. Stalo se tradicí, že se každý rok
na začátku září rozletí Světlušky do všech
koutů České republiky, aby rozzářily ulice českých a moravských měst. Přispět do
sbírky můžete i v dolnobousovské knihovně a to zakoupením záložky nebo magnetu s obrázkem Světlušky. A kam vybrané
peníze jdou? Pomohou nevidomým dětem
i dospělým, třeba pořízením speciálních
pomůcek, které "mluví" nebo mají hmatový displej, na vodící psy nebo na osobní
asistenty, díky nimž můžou nevidící děti
chodit do běžných škol a senioři nemusí
žít v ústavu.
O. Třísková
Omluva, oprava. Chtěla bych se touto
cestou omluvit panu Žáčkovi, kterého
jsem v minulém čísle Bousováka omylem
přestěhovala do Přepeř, ač žije v Dolním
Bousově. Za dezinformaci se jemu i všem
čtenářům omlouvám.
D. Říhová
Plánované uzavření knihovny. V týdnu
od 24. 8. – 28. 8. 2015 bude z důvodu plánované inventury knihovna uzavřena pro
veřejnost. Knihovny jsou ze zákona povinny revizi provádět v určité periodě, pro
naši knihovnu o velikosti cca 12 000 knih
jsme povinni revizi provést každých pět
let. Naposledy byla v naší knihovně revize
prováděna v roce 2010, další je tedy nutno
provést do konce letošního roku. Zvolili
jsme si toto období o prázdninách, kdy je
mnoho pravidelných čtenářů na dovolených a snad je uzavření knihovny nebude
tolik mrzet. Vaše výpůjčky budou o tento
týden automaticky prodlouženy.
O. Třísková
Ročník 51 - číslo 4/2015
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Než nám spadne, dáme spravit radnici

Při listování starými Bousováky jsem
narazila na báseň Edy Doškáře uveřejněnou roku 1966 s názvem Bousov to je krásné město, která obsahuje mimo jiné i narážky na špatný stav radnice. Tato báseň
mi evokovala otázku, kdy se vlastně naše
historická radnice za svůj více než 150letý
„život“ opravovala?
Architektonicky zajímavá empírová
radnice z roku 1861 je spolu s Mariánským
sloupem dominantou náměstí v Dolním
Bousově. V roce 1859 byla zbořena stará
radnice stojící uprostřed náměstí a o dva
roky později byla na jižní straně náměstí
postavena nová budova. V přízemí sídlil
hostinec a v prvním poschodí získala prostory vlastní úřadovna. Po rozsáhlém požáru staré školy byly do budovy dočasně
přestěhovány i některé školní třídy.
Níže jsou vypsány údaje o rekonstrukci
a opravách radnice strohým výpisem, který vznikl prohlídkou archivované stavební
dokumentace. Některé projekty se prokazatelně realizovaly, u některých si nejsem
jistá, že proběhly přesně v tom roce, kdy je
datován jejich projekt. Protože ale k většině
projektů chybí podrobnější údaje (technická zpráva či smlouva), mohu se o jejich realizaci pouze dohadovat. K upřesnění údajů
nepomohla ani konzultace s pamětníky.
• projekt ze dne: 18. 6. 1948 – název projektu: Rekonstrukce radnice v Dolním
Bousově, podpis projektanta ani to,
zda se realizoval, se nedá určit. Protože však ve složce najdeme další projekt
hned s datací 1949 (tentokrát pod „pokrokovým“ názvem Obnova Místního
národního výboru), dá se předpokládat, že realizován nebyl.
• 3/1949 – Obnova MNV – projekt zahrnoval vnitřní úpravy radniční budovy,
projektoval Ing. Arch. Václav Slavík
z Prahy. Nejvýraznější změnou byla
úprava bytu 3 + 1 v prvním patře do
dvora na kanceláře. Podle projektu bylo
v zasedací síni počítáno s galerií pro obecenstvo. V přízemí napravo od vchodu je
na straně do ulice zakreslena spolková
místnost a na straně do dvora knihovna
a čítárna. Nalevo od vchodu zůstal byt,
schodiště a WC pro návštěvníky knihovny. V čísle 10 zpravodaje Bousovák
z roku 1966 lze narazit na zmínku, že
„v roce 1950 byly již v opravené budově
radnice zřízeny kanceláře MNV, svatební síň a rozhlasová kabina.“
Ročník 51 - číslo 4/2015

• 1950 – Nová hlavní fasáda, realizoval Stavební kombinát Mn. Hradiště,
smluvní stavební náklady 142.500 Kčs.
• 1951 – Oprava fasády do dvora a věže,
Stavební kombinát Mn. Hradiště,
50.000 Kčs.
• 10/1954 – Rekonstrukce schodiště
• 5/1965 – Generální oprava budovy
MNV, k této akci se dochovalo více podrobností:
Opravu prováděl Okresní stavební podnik Ml. Boleslav (projektant i dodavatel stavby). Plánované ukončení oprav
– 9/1965, kolaudace 4/1966. Během této
generální opravy byly opraveny omítky,
nově natřena okna, vrata a mříže do náměstí, vyměněna okna do dvora, omítky
do dvora byly oklepané a znovu nahozené, střecha a věž opatřena novým asfaltovým nátěrem, byla provedena oprava
komínů. Náklady stavby smluvní 59.418
Kčs, skutečně prostavěno 62.389 Kčs.
• 7/1965 – pro zajímavost: na radnici zřízena služebna VB (veřejné bezpečnosti)
• 9/1967 – Ústřední vytápění v MNV
– nalezen pouze výkres s popiskou Zakreslení starého stavu, takže těžko říct,

zda se opravdu něco nového realizovalo,
nebo zda změna přišla až v roce 1978,
kdy byla do radnice umístěna akumulační kamna. Jen pro zajímavost, místnosti
v přízemí nalevo od vchodu již nejsou
pojmenovány byt, ale jsou uváděny jako
kanceláře (zřejmě kanceláře, které dostala do užívání veřejná bezpečnost).
• 1/1977 – Adaptace světlíku na rozšíření
oddací síně MNV v D. Bousově
• 9/1978 – Rekonstrukce elektrické instalace a její rozšíření pro akumulační
kamna
Další modernizace radnice probíhala po
sametové revoluci v roce 1991.
Z výše uvedených údajů jsem měla za
to, že se báseň vztahuje k roku 1965 a akci
Generální oprava MNV. Podrobným zkoumáním jsem však zjistila, že v té době byl
pan Eduard Doškář již mrtev – zemřel
v roce 1942 v Německu. K jaké úpravě se
tedy báseň vztahuje, jsem neodhalila. Protože se v současné době se dolnobousovská
radnice opět opravuje, báseň otiskujeme
v kompletním znění, třeba vás pobaví, jako
pobavila i mě.
Dita Říhová

Bousov to je/píseň/
krásné město
Eda Doškář
Že je Bousov krásné město, o tom víme všichni přec,
že se nám v něm dobře žije, to je dávno známá věc.
Na práci a podnikavost na to my jsme chlapíci,
proto honem než nám spadne, dáme spravit radnici.
Bousovák se potom každý s pýchou na ni podívá,
ruce složí zas do klína, vesele si zazpívá.
Refrén: Bousov to je krásné město na pobřeží Klenice,
tam se žije to je jisto, lépe než v Americe.
Kam se na nás Soboťáci, kam se na nás hrabete,
s bačkorama pěkně v klidu, doma zůstat můžete!
Až radnici opravíme, máme něco za lubem.
kaštany si vyvrátíme, náměstí si oškubem.
Že to bude trochu prázdné, to nám vůbec nevadí,
vždyť to důvtip Bousováků, zcela jistě nahradí.
Slunečnice nasázíme kolem rynku dokola,
každý kdo tu krásu shlédne, z plna hrdla zavolá!
Do Bousova jezdit mohou lidé dneska ze všech stran,
napřesrok prý budeme mít také vlastní aeroplán.
Jako rychlík se to žene, žádný tomu nestačí,
když to někdy trochu kyksne, mašinka to zatlačí.
Možná že i raketový pohon budem v brzku také mít,
potom se nám Bousovákům bude všechněm blaze žít!
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/Pokračování ze strany 1/
Celý znak je vytesaný z jednoho kusu
pískovce a váží asi sto padesát kilogramů.
Zajímalo mě, zda není mechanicky poškozený. Ono sundávat takový kus kamene
asi nebylo jednoduché. „Pouze jeden růžek
je odlomený, asi k tomu došlo při snímání.
A odrolené jsou i části hran. To vše jsme
doplnili. Nejpracnější bude
očištění od starých barev, to
zabere jeden den. Pak dojde
na omytí a očištění od zbytků
nečistot. Pak přebrousíme barvy, které jsou pevné a nebudou
sejmuty, aby nevznikly nějaké
drobné reliéfy. Pak již vše postupně dobarvíme. A protože
se musí dodržovat technologické postupy, musí být vždy mezi
jednotlivými pracemi pauza,“
doplnila informace Michaela.
Zajímalo mě, jak pracné asi
bylo erb vytvořit. „Předpokládám, že to dělal zkušený kameník. A taky záleželo, jestli
pracoval podle nějakého modelu nebo pracoval z hlavy.
Kolem erbu je zdobení, které
nemá s historickou podobou
erbu nic společného. To se dříve dělalo i podle toho, jak bohatý byl objednavatel, v tomto případě město Dolní Bousov. Podle mého
názoru mu to trvalo dva až čtyři týdny. Taky
si uvědomte, že v té době se pracovalo déle,
neboť nebyla žádná televize a podobní žrouti
času,“ vyslovila svůj názor slečna Michaela.

Zajímalo mě také, co ji čeká v budoucnosti. „Budu především restaurátorka,
jestli si najdu čas, abych sama něco vytvořila, to zatím nevím. Samozřejmě pokud
na restaurované věci něco chybí, třeba nějaká voluta, tak se to doseká nebo dotmelí.
Studuji dálkově, čekají mě ještě dva či tři
roky. Jestli se postavím v tomto oboru na

vlastní nohy nevím. Ono to je docela těžké,
je snadnější pracovat s někým, kdo už zkušenosti má a pomůže vám radou. V podstatě začínám sama od takových věcí, jako
jsou portály u roubenek a podobné kamenný prvky. Jsem z Turnova, můj tatínek je
kameník, takže u něho se učím základy
řemesla od podezdívek po schodiště, zá-

bradlí či krby. Pracuje převážně s pískovcem, má hořickou kamenosochařskou školu. Ale pochopitelně občas zhotovuje věci
i je žuly, mramoru či jiných materiálů.“
O dolnobousovském znaku jsme si ještě
chvíli povídali. Že jeho rozměry (výška
ku šířce) nejsou takové, jak bychom očekávali. Šířka je totiž mnohem větší, než
by se dalo očekávat. Že ornamenty jsou nejen kolem
znaku, ale i v něm. To asi
byl projev tvořivosti zhotovitele. Že znak asi nebyl
na původní radnici, která
stála uprostřed náměstí, ale
byl zhotoven pro novou, kamennou radnici.
Zbývá doplnit několik
informací. Božanovský pískovec se těží v lomu, který
je poblíž Broumova. Je to
nejkvalitnější a nejpevnější
pískovec, protože má křemičité pojivo. Jiné pískovce
mají pojivo vápenité (jsou
měkké) nebo kaolinité (nasáknou vodou a poté se
rozpadají).
Restaurování
dolnobousovského znaku stálo něco přes
dvacet tisíc korun. A než bude vrácen
zpět na čelní stěnu radnice, bude opravený znak vystavený v infocentru, kde si ho
budete moci pohodlně prohlédnout. Určitě to bude snazší než poté, až se vrátí na
své původní místo.
Miloslav Ječný

Zdeněk Burian v Bousově
Zveme Vás srdečně na výstavu „Zdeněk
Burian – malíř ztraceného času” s nahlédnutím do širých plání a savan, do hlubokých pralesů a džunglí, na cesty po rozsáhlých vodách a nebezpečných řekách,
na výstupy do hor a pohoří či na vstupy
do romantických i pošetilých událostí
lidských životů, ale také zprostředkování
dějinných událostí národa našeho a světa.
Osud a dílo tohoto velkého ilustrátora,
dle vyjádření mnohých nejpozoruhodnějšího zjevu českého výtvarného umění, si
částečně přiblížíme v slovech odborníků
z nejrůznějších oblastí:
Výrok amerického režiséra Johna Hustona (filmy Asfaltová džungle, Africká královna, Poklad na Sierra Madre, Bílá velryba
www.dolni-bousov.cz

atd.): „Když jsem hledal typ, krásný záběr,
jeho dynamiku a především tolik obdivovanou poezii filmu, obrátil jsem se k velkolepým kresbám Čechoslováka, akademického malíře Zdeňka Buriana!”(1957)
Eduard Štorch v padesátých letech napsal Zd. Burianovi: „Přál jsem si, abyste
knihu ilustroval Vy! Byli proti Vám... Na
pravěk jste Vy jedinečný... Co Vy byste
z Minehavy udělal!” A měl pravdu, pozdější vydání s Burianovými obrázky se stalo
klenotem. Mineheva byla totiž posledním
dílem Eduarda Štorcha. (1956)
Ředitel muzea v Salzburgu prof. dr.
Eduard Paul Tratz vzkázal osobní pozdrav
Zd. Burianovi s dovětkem „Lepší obrazy
na světě neznám!“ (1968)
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Z amsterodamské university Dr. P.J.H.
van Bree řekl na adresu Čechů: „Vaše vlast
může být hrdá, že má umělce, který dovede tak přesvědčivě zvládnout tak obtížný
úkol...” (obrazy z oblasti pravěku). (cca
1970)
Při rozhovoru s malířem Josefem Ladou se kdosi o Burianovi vyjádřil v tom
smyslu, že je těžko mluvit o umění, když
ilustrace nemá daleko k fotografii. A tehdy mistr Lada přestal bafat z lulky a pověděl: „Tak já vám něco řeknu – ten člověk
ale umí malovat!” (1957)
Slovenský moderní malíř a ilustrátor
Albín Brumovský řekl: „Je víc názorů na
knižní ilustrace. Jeden například hlásá,
nebo spíše vyžaduje, absolutní věrnost
Ročník 51 - číslo 4/2015

Bousovák
předloze, například takový Zdeněk Burian. Neznám v Československu umělce
jeho formátu.“ (1965)
Z dopisu amerického malíře Roy G.
Krenkela: „Nad Old Surehandem jsem se
smál, když jsem si uvědomil, jak Burian
(v srdci Evropy) zase jednou pobil americké umělce žijící na Dalekém Západě na
jejich poli! Měli jsme pár malířů západu,
kteří se v tom vyznali: Charlie Russella,
Remingtona a něco málo skoro dobrých
– všichni jsou už mrtvi. Zrovna si nevzpomenu na některého žijícího, který by se
vyrovnal kvalitou těm dvěma dílům Surehanda (s ilustracemi Zd. Buriana).” (1972)

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

Náš paleontolog, profesor Zdeněk V.
Špinar: „Burian sám nebyl paleontolog.
Byl však vnímavý, skvělý umělec a nesmírně talentovaný malíř. Potřeboval znát
často různé podrobnosti o životě zvířat,
veškeré údaje prostudoval, udělal si sám
náčrtky a skici některých detailů zvířat
nebo si naznačil rozměry a tvary rostlin.
Potom rozvrhl plochu, načrtl linie perspektivy, rozmístil figury zvířat a skupiny
rostlin, vyznačil lehce morfologii krajiny
a hlavních objektů a začal malovat. Nyní
se projevilo jeho geniální nadání a velké
umění. Práce mu šla rychle od ruky a obrazy rostly takřka před očima.” (cca 1990)

Nádherné ilustrace si přiblížíme putovní výstavou „Zdeněk Burian – malíř
ztraceného času” nyní v prostorách galerie Na faře v Městské knihovně v Dolním
Bousově ve dnech od 4. srpna 2015 až do
2. října 2015. Pojďte a přijďte se potěšit,
povzbudit a zavzpomínat na dobu romantiky, dobrodružství, na cesty lásky, obdivu
i zrady. Doba, o které je řeč, je již za námi,
ale pojďme se znovu na chvíli ponořit
prostřednictvím ilustrací velkého mága
výtvarného umění do zaniklého či zmizelého světa.
Dita Říhová

Vídeň v průřezu stavebních st ylů
a společenských událostí
Vídeň je dospělá krasavice, která
o sobě neustále dbá, parádí se, před zrcadlem se natáčí, aby v zápětí vydala světu
svá tajemství.
Kdo jste Vídeň nenavštívili posledních
20-30 let, sice v ní stále poznáte duch rakouské monarchie, ale nabídne Vám svá
staro/nová kouzla:
• dává na odiv, že právě v jejím lůně
vznikla secese (rozumějme Jugendstill)
• právě Opera zahajuje v posledním masopustním týdnu zdejší plesovou sezónu
• jedině tady si můžete užít kavárenské
kultury v plném lesku (ta byla v listopadu 2011 zařazena na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO)
• údajně až 1,3 miliardy posluchačů na
celém světě si každoročně vyslechnou
nejsledovanější Novoroční koncert Vídeňských filharmoniků v jeho Zlatém
sále
• neustále má co oslavovat: letos např.
150. výročí nejslavnějšího bulváru světa Ringstrasse nebo 450 let od vzniku
neméně slavné Španělské jezdecké školy se světoznámým baletem v podání
lipicánů
• ochutnat můžete vídeňský Sacher,
a k tomu si dát melange – rozumějme pravou vídeňskou kávu s horkým
mlékem a mléčnou pěnou navrchu ve
Ročník 51 - číslo 4/2015

velkém šálku (vídeňskou kávu se šlehačkou, jak si ji známe z české kotliny,
Vídeňané ovšem neznají)
• a co teprve Wiener Schnitzel nebo
Taffelspitz, kdy se vaří hovězí špička
v zeleninovém vývaru s bramborem
a zeleninou a přidá se jablečný křen,
nebo vyhlášené špecle (Spätzle) – těstovinové halušky se sýrem nebo zelím,
bohatě posypané osmaženou cibulkou,
případně Tiroler Knaedl – špekové
knedlíky s uzeným masem, kysaným
zelím a bramborem.
Nejen jídlem, i když právě skrze něj,
vnímá našinec kulturu navštívené země;
ve Vídni budete jako doma v sousedství
českých jmen, jakými byli třeba kavárník
Leopold Hawelka nebo Jan Václav Pohl,
u kterého se císař pán začal učit česky (později zavedl na Tereziánské vojenské akademii češtinu jako učební obor). Daniel Swarowski, který přišel z českého Jiřetína pod
Bukovou do tehdy chudých Tyrol za levnější
pracovní silou, ale také dostatkem energie
z alpské řeky Inn, aby zde založil brusičství – jednu z největších prodejen této dnes
slavné značky, symbolu kvalitní bižuterie,
naleznete ve Vídni na Korutanské třídě
(Kärtnerstrasse)… taková vídeňská Pařížská ulice. Cenově dostupnější je několik
kilometrů dlouhá Mariahilfer Strasse.
Na pokoukání je však jednoznačně
ideální slavná Ringstrasse. Slovo slavná
se zde opravdu hodí, na výstavbě více než
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pět kilometrů dlouhého bulváru, který
posunul Vídeň ve druhé polovině 19. století z feudálního sídla habsburské monarchie v evropské velkoměsto, se podíleli
velikáni své doby: Dán Theophil Hansen
navrhl budovu Parlamentu, Burzy, Hudebního spolku (dnes sídlo Vídeňských
filharmoniků), Otto Wagner Rakouskou
poštovní spořitelnu, Max Fabiani objekt
Uranie – jakési planetárium s observatoří; některé projekty financovala z Prahy
pocházející bohatá židovská rodina Epsteinů; stavební dělníci v cihelnách však
často pocházeli z Čech a tak vznikl výraz
Ziegelböhm. Bulvár obepíná sídlo Habsburků Hofburg, ale také celé historické
centrum města s kostelem svatého Štěpána v jeho srdci.
I mimo centrum nalezneme takové
unikáty, jakými jsou třeba Horní a Dolní
Belveder - památník hlavního „turkobijce“ a strůjce vítězství nad Turky Evžena
Savojského (v roce 1955 zde zástupci evropských mocností vyhlásili rakouskou
neutralitu, čímž skončila faktická 10letá
okupace Rakouska - i Vídeň byla do té
doby rozdělena na čtyři okupační sektory,… jenom chyběla zeď!)
A co teprve druhé (letní) srdce mocnářství - barokní zámek Schönbrunn!
Unikátní stavba měla překonat Versailles
francouzských králů; i když jeho věhlasu
nikdy nedosáhl, je se svými 1 440 místnostmi, 200! kuchyněmi a v neposlední
řadě rozsáhlým parkem s množstvím
www.dolni-bousov.cz

Různé samostatné články

dalších staveb (mj. vyhlídková Glorietta,
historická ZOO s pandami, zahradní labyrint, Muzeum kočárů, secesní Palmenhaus, Pouštní dům ) nejnavštěvovanějším
objektem Rakouska.
Mezi další lákadla Vídně patří třeba
podzimní slavnost mladého vína (Heurige), stavby extravagantního architekta
Hundertwassera, secesní stanice metra
či domy nad řekou Vídeňkou,… ale jak
říkal již klasik: je lépe jednou vidět než
desetkrát slyšet a stokrát číst. Můžete tak
učinit i Vy – stačí tak málo.
Na procházku Vídni se s Vámi těší
Miroslav Hrdlička

Poznávací zájezd do VÍDNĚ ,
jak ji ( ještě) neznáte

víkend 17. – 18. října 2015, odjezd z Bousova v 5:30 hodin
Cena 2.000 Kč zahrnuje:
* dopravu z / do Dolního Bousova
* 1x ubytování ve slušném vídeňském hotelu s bufetovou snídaní
* služby průvodce, infomateriál
* cestovní pojištění (vč. pojištění na storno zájezdu) a pojištění CK proti úpadku
* sladké pokušení… rozlévat se bude Portské víno.
Přihlášky a další informace u paní Hošicové na tel. 602 877 322
nebo mailu vera.hosicova@seznam.cz nejpozději do 30. září.

Společenský
život v Bousově
upadá(l)
„S. předseda se ve svém článku zmiňuje, že veřejné práce a činností se zúčastňuje jen malý počet občanů a většina že
je pasivní a lhostejná. Kde jsou prameny
tohoto stavu? Chodíme s manželkou často
na večerní procházky. Již kolem 8. hodiny
večerní se stává Bousov pomalu mrtvým
městem, až na porůznu otevřený hostinec.
Jen záclonami domů prosvítá světlo: televizory. Bousov žije dnes jen a jen importovanou kulturou a to importovanou až do
obytných světnic, kde ji lze konzumovat
v teplácích a domácích bačkorách skutečně bez námahy a pohodlněji. A přece byly
doby, kdy Bousov měl řadu čilých spolků
a organizací, které obohacovaly veřejný
život, a kultura byla vytvářena z místních
zdrojů. Bylo by namístě oživit paměť na
tuto dobu, kdy ochotnické divadlo bylo velkým kulturním přínosem pro život obce.
V rozvoji televize nutno spatřovat odklon
veřejnosti od účasti na veřejném životě.
Tak v místním kinu můžete vidět stále stejně tváře a jen výjimečně je sál kina plnější při některém abstraktním filmu. Toto
konstatování není typické jen pro Dolní
Bousov. Platí pro všechna místa a celý náš
život. Velký podíl na vzájemném odcizení se lidí mají i osobní vztahy. Technický
pokrok nás rozděluje, hledejme tedy příležitosti, které nás dávaly dohromady. Jen
vzájemným posilováním zájmu o veřejné
dění a život obce dokážeme vymanit občanskou veřejnost z lhostejnosti a sobeckých osobních zájmů…“
www.dolni-bousov.cz

Bousovské kulturní léto
neděle 19. 7. v 17.00

DIVADLO PRO DĚTI

Představení Jeníček a Mařenka, divadlo za kostelem, vstup děti 20, dospělí 30 Kč

sobota 25. 7. ve 20.30

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – BABIČKA V TRENKÁCH
Vystoupení Libošovického divadelního spolku, divadlo za kostelem, vstup 80 Kč

sobota 1. 8. v 16.00

III. BOUSOVSKÁ NECKYÁDA
Netradiční závod plavidel na rybníku Pískovák

neděle 23. 8. v 16.30

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S MUZIKOU
V zahradě za kostelem k poslechu zahraje Řehečské kvarteto, vstup 40 Kč

sobota 29. 8. v 15.00

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zábavné odpoledne pro všechny školáky v army stylu na Školništi.

V případě nepříznivého počasí se akce Bousovského léta bez náhrady ruší.

Kostelní 141, Dolní Bousov, tel.: 322 312 002, 322 312 001
infocentrum@dolni-bousov.cz, www.infocentrum.dolnibousov.cz
Č E R V EN EC S R PE N Č ER V E N EC S R PE N Č ER V EN E C S R P EN Č E R V EN EC S R P E N Č ER V EN E C S RP E N Č ER V E N EC
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Tipnete si, ve kterém roce si autor příspěvku takto zoufal? Čteme-li článek,
sdělení vypadá aktuální a povzdechy
v zásadě dnešní. I nám se na kulturních
akcích pořádaných knihovnou nebo
infocentrem objevují stále stejné tváře
několika aktivně žijících občanů. Ve vý-

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

jimečném případě, kdy se přidají peníze,
a nabídne se zábava masovější, objeví se
na akci i noví, neokoukaní návštěvníci.
Obrazovky televizí, nyní doplněné monitory počítačů a displeji mobilních telefonů, stále výrazněji září do tmy. Přesto je
tomuto článku již téměř 50 let! Úryvek

je součástí delšího dopisu, který redakci
časopisu Bousovák zaslal v roce 1967 pan
Josef Patka.
Jak se jen historie stále opakuje. Není
to vlastně uklidňující zjištění?
Dita Říhová

Okénko poradny zdravé v ý živ y Violka
V dnešním okénku bych vám ráda přinesla téma a pár praktických rad pro letní
období, které právě vrcholí.
Neznám snad nikoho, kdo by neměl
rád teplé slunné letní počasí. Naše tělo
potřebuje slunce z mnoha důvodů. Jeden
z nich je produkce vitaminu D, který se
právě působením slunce v našem těle tvoří. V posledních letech, a letošní léto není
výjimkou, nám léto servíruje počasí s velkými výkyvy teplot, což mohou hůře snášet citlivější jedinci. Velmi vysoké teploty
zatěžují každé tělo, ale obzvláště osoby
vyššího věku a osoby s některými nemocemi. Každý z nás by měl pamatovat na
dodržování pitného režimu. Naše tělo se
skládá téměř ze 70 % z vody a vodu tudíž
ke svému bezvadnému chodu potřebuje.
Pro dodržení správného pitného režimu
platí pár zásad, které bych zde ráda připomněla:
1. Na 10 kg tělesné hmotnosti bychom
měli denně vypít 300-400 ml vody. Pro
představu – člověk vážící 70 kg by měl
vypít (7 x 300-400 ml) 2,1-2,8 l tekutin. U lidí obézních se výpočet provádí
jinak. Neplatí tedy, že 100 kg vážící,
obézní člověk, by měl vypít 3-4 l vody.
Při přehnaném příjmu tekutin bychom
přetěžovaly ledviny, což také není žádoucí.

ke zhoršení celkového zdravotního
stavu, protože tělo pracuje v jakémsi
nouzovém režimu.
3. Tekutiny bychom měli přijímat průběžně po celý den, minimálně sklenici
každou hodinu. Do 17 hodiny bychom
měli vypít 80 % celkové doporučené
denní dávky. Pití velkého množství tekutin najednou (například 0,5 l na ex)
nebo pití velkého množství tekutin ve
večerních hodinách přetěžuje ledviny
a tělu spíše škodí, než prospívá.
4. V sortimentu přijímaných tekutin
upřednostňovat obyčejnou vodu. Doporučit lze vodu s pár kapkami citronu,
mátou atp., vychladlé lehké bylinné
nálevy, zelený čaj (cca 1-2 šálky denně), pro zpestření ředěné 100% ovocné
šťávy bez přídavku cukru (max 100 ml
denně). Nedoporučuji sycené nápoje
slazené cukrem nebo umělými sladidly.
Ve slazených nápojích přijímáme zbytečně velké množství prázdné energie.

Období léta je také dobré využít k prevenci pro nadcházející podzim a zimu,
kdy se nás tělo párkrát zeptá: „cos dělal
v létě?“ obzvláště když bude muset bojovat s kolem letícími viry a bakteriemi. Je
prokázáno, že otužované tělo bývá daleko lépe připraveno překonat virózy s lehčím průběhem nebo je dokonce překonat
bez příznaků onemocnění. K nejúčinnějším otužováním patří saunování. A právě v tomto období je velmi vhodné začít
a pravidelným saunováním. O tom, pro
koho je sauna vhodná, co se při saunování v těle děje a jak se správně saunovat si
povíme třeba příště.
Přeji vám hezký zbytek léta a těším se
na vaši návštěvu ve Violce v Sobotce.
Obchůdek a poradna zdravé výživy –
inzerát s otevírací dobou naleznete na
jiném místě zpravodaje.
Ing. Dagmar Kozderková

2. Neplatí „nemám žízeň, tak nepotřebuji
pít“. Byť nám mnoho zásadních potřeb
tělo umí perfektně ohlásit, v tomto případě to zcela tak není. Obzvláště starší osoby mívají snížený pocit žízně.
Někdy nepijí záměrně - mohou trpět
ochablostí dna pánevního nebo svěračů, zbytněním prostaty eventuelně
jinými potížemi, které je nutí k častějšímu močení a tak tolik nepijí. A jejich
tělo strádá. Když nemá dostatek tekutiny, špatně se čistí, tělní tekutiny včetně krve se zahušťují. Obvykle dochází
Ročník 51 - číslo 4/2015
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Školní okénko

Slavnostní zakončení školního roku
V pátek 26. 6. 2015 jsme se všichni
společně rozloučili se školním rokem
2014/2015, který utekl jako voda. Byl to
rok náročný pro všechny z nás, plný radostných i méně radostných událostí.
Největší změnou byl pro naše nejmenší,
prvňáčky. Během jednoho roku se naučili
číst, psát a počítat. Našli si spoustu nových kamarádů, zažili první radosti, ale
i starosti, které školní život přináší.
Nejdříve jsme ocenili knižní odměnou
žáky z jednotlivých tříd, kteří si ocenění
zasloužili svým přístupem k učení, svou
prací pro třídní kolektiv nebo reprezentovali naši školu ve vědomostních nebo sportovních soutěží.
Paní Ing. Dita Říhová vyhlásila výsledky čtenářské soutěže Kamarádi knihovny,
kterou v letošním školním roce vyhrála třída 5. A. Odměnou pro celou třídu byl krásný dort ve tvaru knihy a putovní pohár.
A pak už následovalo loučení s devátou
třídou. Třídní učitelka Mgr. Lenka Dajčová přestavila všechny žáky z deváté třídy,
zavzpomínala na společné chvíle, které
spolu jako třída zažili a všichni společně
vypustili lampion štěstí, kterým celá třída
uctila památku spolužačky Lucie Jakub-

Lampion štěstí vypuštený na památku spolužačky Lucie Jakubcové
cové. Pak už byla otevřena pověstná brána do života a naši deváťáci opustili naši
školu. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů
v jejich dalším šk olním životě.

Příjemné prožití prázdnin a mnoho
zážitků vám všem přejí zaměstnanci ZŠ
a MŠ Dolní Bousov.
Kateřina Karnová

V yúčtování stravného 2014/15
Vážení rodiče a strávníci. Z důvodu
prázdnin Vám doporučujeme přerušit trvalé platby stravného v měsíci červnu a červenci, stravné pro měsíc září je splatné do

20. 8. 2015. Údaje pro zadání trvalé platby
jsou pro školní rok 2015/2016 stejné jako
v loňském roce. Přeplatky budou na Vámi
nahlášený účet vráceny na přelomu června

a července. Pokud došlo ke změně účtu, žádáme o oznámení změny v co nejkratším
termínu v kanceláři ŠJ. Děkujeme za pochopení.
Oldřiška Kobrlová

Bousovsk ý čtenářsk ý klub
V minulém čísle Bousováku jste si mohly přečíst dopis klubové čtenářky Terezky
Dlaskové. Dopis byl reflexí našeho výletu

Děti hodnotí čtenářský klub velmi pozitivně

www.dolni-bousov.cz

do knihkupectví, kterým jsme završili činnost čtenářského klubu v loňském školním
roce. Dopis však nepsaly jen děti, ale psaly
jsme ho i my – tety, které děti klubem provází. Jeden z dopisů je vlastně i poděkováním paní ředitelce Mgr. Kateřině Karnové, která nám tuto činnost umožnila
provozovat ve školních prostorách.
„Vážená paní ředitelko, nemůžu uvěřit, že
k Vám do školy chodíme vést čtenářský klub
už pět měsíců. Všimly jsme si, že děti jsou
z klubu nadšené. Nejtěžší vždy je vylézt ty tři
patra do třídy, kde klub vedeme. Příjemné
však je, že na nás nahoře již čekají netrpělivé
děti. Za jejich nadšení jsme je odměnily návštěvou knihkupectví. Děti tomu sice nemoh-
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ly uvěřit, ale evidentně je to potěšilo. Každý si
mohl pro sebe koupit knihu dle svého výběru.
Děkujeme Vám, že nám tuhle krásnou spolupráci umožňujete. Teta Olga“
Věřte, že děti jsou z klubového čtení
nadšené. Při závěrečné schůzce jsme děti
poprosily o celkové hodnocení klubu, výsledek nás mile překvapil. Nejen že děti
klub baví, ale ještě se i dožadovaly, aby
klub trval déle, alespoň dvě hodiny. To
vzhledem k našim pracovním povinnostem sice možné není, ale hlavní je, že od
října budeme v klubové činnosti pokračovat a navíc ještě klub rozšíříme o další skupinku čtenářů, opět půjde o žáky z druhých tříd. Olga Třísková, Jana Vlachová
Ročník 51 - číslo 4/2015

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Příroda + dolnobousovský region
Zpravodaj města Dolního Bousova

Přírodou plnou přek vapení

Zažít to lze každou chvíli, ať už jste
s udicí u vody, v lese na houbách, sedíte na posedu či na hřbetě koně, kráčíte
krajinou co turista nebo stezkou šlapete
na kole. Chvíle překvapení. Na slavnostním otevření ptačího parku na Zahrádkách jsem zmínil i kukačky, a protože to
vzbudilo zájem, dnes se k nim vrátíme.
Snad jenom v krátkosti události jiné –
bousovští čápi se z hnízdiště ztratili bez
úspěchu a krále ptačích zpěváků slavíka
se podařilo zjistit po letech i na okraji
Vlčího Pole.
Kukačka obecná je mezi lidmi známa. Někdo ji má ve vzpomínce jak mu
napovídala roky dalšího života, jinému
odměřuje čas na zdi z komůrky vyřezávaných hodin a jsou i tací kteří tu pravou
kukačku v přírodě popichují napodobováním hlasu ve vypoulených dlaních.
Přírodovědce však zajímá hlavně hnízdním chováním a kolegům v Anglii se
prohnulo obočí vysoko do oblouku, když
se při sledování jejich migrace s pomocí
satelitních vysílačů ukázalo mimo jiné,
kdy vlastně odlétají.
V bousovském Slavičím háji a jeho
blízkém okolí se brzy po půlce dubna
ozývají dva až tři kukaččí samečkové.
Jsou ozdobou seznamu tamních opeřenců a cenným kamínkem do mozaiky
jarních nálad toho prostředí. S kukač-

kami místo ožívá, a jakmile před prvním májem přiletí i samičky, propukne
divadlo přímo velkolepé! Ptačí pár se
může doslova přetrhnout, aby si zajistil péči o potomstvo. Společně tipují
budoucí pěstouny z řad drobných pěvců, a jakmile nastane správný okamžik,
samice kukačky přidá do cizí snůšky
vajíčko svoje. V barvě zbývajících, jen
o poznání větší. Mládě se z něho zpravidla vylíhne dřív, a i kdyby ne, ve svém
raném věku všechno ostatní vrozeným
pohybem stejně vyhrne pryč. „Postižení“ pěvci zmar vlastních potomků
„neřeší“ a krmí mladou kukačku do
úplného osamostatnění. Pěstouny se
v našich podmínkách stávají zejména
rákosníci, rehkové, konipasi, červenka
či střízlík. Kukačky se výběrem specializují a u koho se která vylíhla, takové
pak vyhledává, v takové barvě a vzoru
vajíčka snáší. Na Zahrádkách jsem byl
letos svědkem pokusu přidání vajíčka
strnadům a pěnicím. V podvečer, kdy
samičky pěvců na chvíli hnízda opouštějí a letí se do okolí nasytit, využívá
tandem kukaček uvolněného hnízda
k životně důležitému podvrhu. A tak
tomu bylo i tady. A přestože strnad
z pozorovatelny uvolněné hnízdo zkušeně hlídal, kukající samec kukačky,
sedící na sloupku poblíž, v něm vyvolal

takovou nenávist, že subtilní hlídač na
něj vystartoval a oslavně ho hnal daleko za cestu. Mezitím však z vrby přilétla kukaččí samice, jedno strnadí vejce
zhltla a místo něj snesla svoje. Té profesionalitě nešlo uvěřit. A protože šlo
o hodně, během „akce“ nebrali ohled
ani na moji přítomnost. Než se strnad
vrátil, bylo hotovo. Jeho družka pak na
hnízdo znovu zasedla a on se na hrušni
rozezpíval.
Dnes už se ví o hnízdním parazitismu kukaček hodně, třeba i to, že samice
vyprodukuje za „sezónu“ vysoký počet
vajec. Jistě i proto, že ne každý pokus
vyjde. Někteří potencionální pěstouni
totiž podvrh prohlédnou, cizí vejce zničí
a vlastní hnízdění si tím zachrání. Pozoruhodné je jistě i to, že kukačka odebrané vejce opravdu sežere. Tím snůšku
jednak matematicky uvede v soulad,
současně však svému tělu, vystavenému
enormnímu výkonu při snášení, dodá
přísun kvalitních živin.
Když se půjdete projít v létě k informační tabuli ptačího plácku, dávejte pozor. Uvidět můžete i to, jak drobní ptáci
ustaraně obletují věčně hladovou mladou kukačku, aby ji připravili na cestu
za sluncem.
Zbývá už jen doplnit, co vlastně v Anglii objevili, kdy od nás kukačky odlétají. Některé už v půlce června a to je
obrovské překvapení. Jsou tedy prvními
v odlétání. Rorýsi tím o prvenství přišli. Kukačky si to s péčí o potomstvo
dokázaly zařídit tak, že zatímco si tady
v hnízdech udření ťuhýci, červenky či
rákosníci „utrhávají od huby“, aby nasytili cizího hltouna, jeho genetičtí strůjci
v tom čase už spokojeně dosahují zimovišť u rovníku. Není to bezohledně dokonalé?
Pavel Kverek

Okénko do přírody
(tipy na
opravdové výlety)

Ornitolog Pavel Kverek při slavnostním otevření slavičího háje. Foto: Z. Plešinger
Ročník 51 - číslo 4/2015
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Když jsem byla malá, hrávala jsem
si venku mnohem častěji, než si hrávají
děti v dnešní době. Dědeček z maminčiny strany měl v České Třebové veliký
kus třešňového sadu, políčka a louku
s kouskem lesa. Se sestřenicemi a bratranci jsme si tam hráli na indiány, stawww.dolni-bousov.cz

Příroda + dolnobousovský region

věli domečky pro víly a zvířátka nebo
jen tak pozorovali divadlo, které příroda
pro nás a pro tu chvíli přichystala. Proběhnout se po orosené louce bosýma nohama, sbírat listy kontryhelu s velkými
kapkami rosy a pochutnat si na nich...
A tady v Bousově jsem nikdy nezapomněla natrhat si první voničku z fialek
na Bakovce.
Přemýšlela jsem, čím je to v současné době pro naše děti tak jiné. Na jedné
straně je vinen jistě náš přetechnizovaný
„moderní“ svět. Počítače, tablety a mobilní telefony jsou velká lákadla – těžko
se jim odolává a lehce způsobují závislost...
Dalším důležitým faktorem je strach
nás, rodičů. Kdo si dnes dovolí pustit
děti samotné hrát si ven – někam dál,
než je přímé okolí domu a zahrady?
Auta jezdí tak rychle, provoz všeobecně
je daleko větší. A samozřejmě ne všichni
lidé, se kterými se děti mohou potkat,
jsou dobří. A tak se stává, že našim dětem všechno příliš organizujeme a prostor pro vlastní originální hru ubývá.
Možná to také znáte: pošleme děti ven,
na zahradu, ať si chvíli hrají. Ale ony už
ani nevědí, JAK by si tam měly hrát.
Poznáváním přírodních zákonů hrou
se dítě učí, jak to chodí na světě. Že voda
teče vždycky z kopce, že peříčko je lehoučké a kámen těžký, že každé zvířátko
je vlastně dokonalé a má tady své nezastupitelné místo. Že všechno souvisí se
vším. Že rostlinka vyroste z maličkého
semínka. Vykvete, vydá plody a rozloží
se v pralátku, zemi, matku nás všech.
Příroda k nám neustále promlouvá –
v obrazech. Stačí jen dobré chtění vnitřně se na ni naladit, a můžeme procítit,
porozumět beze slov. Nikam alespoň
chvíli nespěchat, dívat se dětskýma očima. Znamená to naplno prožít současnou chvíli.
Nedávno jsme s dětmi pozorovali, jak
si rovná a prodlužuje křídla právě vylíhnutá můra drvopleně obecného. Fascinující divadlo přichystané přírodou pro
těch pár minut a pro nás. Děti samozřejmě mají otázky. A když se s nimi rozhodneme podniknout dobrodružné pátrání,
hned je tu smysluplně strávený společný
čas, který báječně stmelí celou rodinu,
přinese nezapomenutelné okamžiky
a báječně se nasmějete. Mimo nově nabytých vědomostí o přírodě se můžete
dozvědět hodně i o sobě navzájem, a to
www.dolni-bousov.cz

nejdůležitější vlastně vyplyne jen tak mimochodem.
Ráda bych vám nabídla pár tipů na
výlety s dětmi, na kterých nebudete potřebovat peníze na suvenýry a drahé občerstvení, ani vstupenky. Cílem nebude
žádný hrad, zámek, ani projití všech tabulí stezky. Otřepete staré zapomenuté
kouzlo batohu se svačinou a pitím, na
nohy pohodlné boty, úsměv na rty, dobrou náladu. Cílem našich krátkých výletů budou „jen“ v klidu strávené chvíle
s našimi nejbližšími plné malých – velkých objevů. Žádné velké plánování a radostná pohoda podmínkou!
1. Vyjděme si pěšky kolem Pískováku
Zahrádkami za sběrný dvůr ke Slavičímu háji. Společným úsilím pana Kverka
– zahradníka, pana Kverka – ornitologa
a města DB tu vzniklo území, na kterém
člověk s přírodou vědomě spolupracuje,
a tak vytváří příznivé podmínky nejen
pro ptactvo, ale i pro další druhy fauny
a flory.
U informační cedule, na které jsou
krásné fotografie slavičích hnízd – s vajíčky i s holátky je příjemná lavička, kde
můžete posedět a už jen pozorovat: právě vylíhlé pavoučky z kokonu připevněného na stvolech trávy, drobné ptáčky
schované v podrostu, motýly, můrky...
Nebo poslouchat hlasy vodních ptáků
a žab z blízkého rybníčku Piváku. U něj
je také lavička, břeh je z drobných kamínků (děti z nich rády tvoří různé stavbičky). Když si umažou ruce nebo ušpiní
kalhoty, prosím, nevyčítejte jim to! Že se
dítě umaže, to k dětské hře bez podmínek patří. Vždyť ruce se zase umyjí, gatě
vyperou – a krásné zážitky prožité „na
vlastní kůži“ zůstanou.
Kdo ještě nepomýšlí na návrat a zbylo mu nějaké mlsání, může pokračovat
polní cestou pohodlně až ke Zvolínku.
To je rybníček hned za Bousovem v polích, je vidět z vlaku cestou na Sobotku. Nedávno jsme tam s dětmi zahlédli
ondatru (nebo nutrii? Na tu vzdálenost
to nešlo rozlišit). Vidíte, dalekohled by
dal procházce další rozměr. Vycházka
je vhodná i pro rodiny s kočárky, všude
pohodlně projedete. Děti s odrážedly si
také přijdou na své.
2. Na Zahrádkách směrem na Rachvala je další kouzelný rybník – Podlesák. Jako děti jsme se tam ještě kou-
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pávaly. Dnes už na koupání není, ale co
je tam všechno k vidění! Třeba užovka
obojková, jak ladně klouže po hladině.
Nebo můžete uslyšet zpěv sedmihláska
hajního, dcera byla přesvědčená, že někomu musel uletět papoušek...
3. Když je sucho, doporučuji procházku (nebo projížďku) od Rachval přibližně z místa, kde se na jaře pálily čarodějnice, polní cestou směrem na Vlčí Pole.
Zpátky do Bousova přijdete Vlčopolskou
ulicí.
4. Další krásná procházka je přes Bakovku (starý sad a lesík za hřbitovem)
polní cestou až na Rohatsko. Můžete
se zastavit na tamním krásném dětském
hřišti. Kdo si troufne ještě dál, projde kolem soustavy malých rybníčků (i tam je
krásná dřevěná lavička) starou asfaltkou
nahoru do lesa (směrem na Obrubce).
Za mého dětství tam byl opuštěný zaplavený pískový lom. Byla jsem tam tenkrát
s panem Grindlem, který vedl kroužek
Mladých ochránců přírody. Všude malé
tůňky plné čisté vody a v nich obojživelníci, někteří velmi vzácní. Dnes není po
vodě ani památky. Najdete paseku a lesík porostlý mladými borovičkami. Je tu
spousta zajímavého hmyzu od motýlů
přes brouky, můry a čmeláky. A samozřejmě ptactvo. Občas v trávě zašustí
ještěrka.
Kdybyste chtěli, můžete po cestě
pokračovat i dál (nejlépe na kole, přece jen už to nějaký ten kilometr bude)
až do Obrubců, do bývalé pískovny. Je
tam rybníček, studánka, příjemné místo
s udržovanými cestičkami.
5. Dalším výletem, který mohu vřele doporučit, je přírodní park Čížovky.
Nejlépe je dojet tam autem a pak se
pěšky procházet. Tím směrem jsou i Domousnice, kde se nachází zajímavý starý
zámecký park. Bývá přístupný na vinobraní a další akce pořádané zámeckým
vinařstvím. V parku je několik památných stromů, z nichž nejzajímavější je
břečťan popínavý, má 6 m v průměru.
Původní strom, po kterém se břečťan
pnul, je už odumřelý. Za Domousnicemi leží ves Ujkovice, kde mají památný
dub. Je to opravdu zážitek, vidět ho na
vlastní oči. Je obrovský, a ze dvou třetin
vykotlaný, přesto zdravý a prosperující.
Dotknout se ho, vejít dovnitř...
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6. Na borůvky je dobré se vydat za
Dobšín a Kamenici, poblíž Pyrámu, do
kosteckých borových lesů.

7. Na houby nejraději chodíme na
Rachvala nebo do lesů Vlčího Pole.
Vlčopolské lesy překypují bohatstvím
nejrůznějšího druhu. Je tam několik
studánek, mnoho botanických skvostů,
i ornitologicky je to významná lokalita.
Hnízdí tu dokonce čáp černý. Můžeme
pozorovat množství budek, rozvěšených
po stromech. Najdeme zde i kulturně
a historicky zajímavé místo: Na Křižán-
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ku. Jeho historie je podrobně vypsaná
v dřívějších číslech Bousováku. Na místě vstupu bývalého kostelíka rostou už
několik století mohutné památné lípy.
Jsou obklopené jehličnatým lesem, a tak
působí poněkud exoticky.
8. V Dolním Bousově za Kolonií začíná modrá turistická značka, která nás
přírodou vede kolem Červeňáku k rybníku Šlejferna a dál můžeme pokračovat Ošťovicemi na Střehom a Plakánek.
To už je delší procházka s náročnějším
terénem.

Ve zdejším infocentru si můžete vyzvednout velmi zdařilou mapku Dolnobousovska a Sobotecka. Jsou v ní zaznačeny nejen turistické trasy, ale dozvíte
se, jak se jmenuje ten který potůček či
strouha, kopec, rybník... Na zadní straně mapy jsou hlavní zajímavosti jednoduše popsány a opatřeny fotografií.
Nezbývá mi, než popřát pohodový
zbytek prázdnin, naplněný spoustou radostných chvil prožitých s našimi blízkými. A krásné zážitky z objevování.
Pavla Bartková

Úspěchy SDH Bechov
Příchodem prázdnin se i naše hasičská
sezóna dělí na dvě půlky. Tu první, jarní,
máme již za sebou. Začali jsme ji začátkem května na Petkovách prvním dílem
Boleslavského poháru. Mladší děti ukázaly, že přes zimu nic nezapomněly a hned
na úvod předvedly perfektní čas 27.06 s,
který jim vynesl první místo.
Věkové rozdělení dětí na Bechově nám
letos umožnilo otevření i druhého dětského družstva a to přípravky, dětí starých od
4 do 6 let. Soutěžní atmosféru si poprvé
vyzkoušely na druhé soutěži BP ve Dlouhé
Lhotě. Jejich první ostrý útok se jim podařil v krásném čase 38.88 s.
Třetí soutěžní víkend byl hodně nabitý,
protože došlo k termínovému překrytí BP
v Chotětově a okrskové soutěže pořádané
SDH Přepeře v Obrubech. Díky vstřícnosti pořadatelů obou akcí jsme se mohli nakonec zúčastnit obou dvou. Ráno v Chotětově to nakonec vyšlo spíš jako příprava na
okrsek. Na okrskové soutěži nejprve Tadeáš Odstrčilík ukázal, že 100 m překážek je
jeho oblíbená disciplína a obhájil vítězství
z minulého roku v čase 22.97 s. Družstvo
mužů časem 24.93 s získalo druhé místo
v požárním útoku a na závěr mladší děti
časem 31.46 s vyhrály svoji kategorii.
Dvěma prvními a jedním druhým místem
jsme se tak stali nejúspěšnější sborem našeho okrsku.
Do prázdnin jsme pak stihli ještě dvě
soutěže. Nejprve děti na poháru Škoda
Auto získaly třetí místo a týden poté na
Vlčopolské kapce místo druhé a třetí. Kapky se po delší soutěžní odmlce zúčastnila
i přípravka a dvěma prvními místy z útoku
a štafety dala jasně najevo, že doma zůstávat nechce.
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Přípravka SDH Bechov požární útok – Vlčopolská Kapka
Začátek prázdnin jsme si ještě zpestřili netradiční noční soutěží v Bakově nad
Jizerou, která nám ovšem po sportovní
stránce moc nevyšla, ale byla krásnou
a cennou zkušeností.
Mimo sportovní aktivity jsme se tak,
jako každý rok věnovali i Bechovu a Svobodínu. Začátkem března se opět konal
ples našeho sboru v Obrubcích. Jaro jsme
přivítali brigádou, při které jsme vyčistili
okolí kolem Bechova a Svobodína. Zejména okolí silnic vedoucích na Bechov z Obrubců a Rohatska.
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Na Velikonoce proběhl již tradiční turnaj ve stolním tenise. V dubnu pak sběr
starého železa a pálení čarodějnic na Svobodíně.
Závěrem bych si dovolil pro případné
zájemce připomenout, že již druhým rokem jsou v provozu naše internetové stránky na adrese www.sdhbechov.cz, kde jsou
aktuální soutěžní i mimosoutěžní informace, fotky a videa.
Miloslav Tauchman, SDH Bechov

www.dolni-bousov.cz

Příroda + dolnobousovský region

Záchrana kostela sv. Štěpána v Řitonicích
O této stavbě, která je v současné
době v havarijním stavu, nalezneme první zmínky již před rokem 1362. Kostel
sv. Štěpána je původně gotický z druhé
poloviny 14. století, v letech 1669 a 1709
byl přestavěn do barokní podoby. V letech 1897 – 98 byl celkově restaurován,
nově vymalován a vybaven novým zařízením. Po stranách a na štítu jsou v nikách umístěny sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Ve štítu je potom socha
Panny Marie, dílo hořické kamenické
školy. Na jižní straně kostela je portál,
v kterém je vsazen náhrobník Bibrštejnů
ze 16. století.
Na popud spoluobčanů vedu od roku
2013 s majitelem – dále Biskupstvím litoměřickým, památkáři z Ml. Boleslavi
a památkáři z Národního památkového
úřadu jednání ohledně záchrany tohoto
kostela. Letos byly konečně zahájeny
přípravné práce na provedení architektonického průzkumu, jehož cílem bylo
zjištění jaký je skutečný stav zejména
stropních a vazných trámů, dominanty
naší obce, která je zapsána, jako kulturní památka.
Po prohlídce objektu bylo konstatováno že:
• plechová krytina je dožilá, zrezivělá
(zkorodovaná), na části lodi je lepenka, která je rovněž dožívající
• není technicky vyřešeno úžlabí ani
zakrytí dřevěné římsy, kde dochází
k zatékání
• chybí část okapů a svodů
• část podhledu v lodi je propadlá
• omítky jsou odfouklé a ve velkém rozsahu odpadávají
• na presbytáři došlo v důsledku destrukce vrchní omítky k odhalení
starší, pravděpodobně středověké
omítky, která je narušena a ohrožena
povětrností a jejím vlivům
• u náhrobku v zazděném gotickém
portálu dochází ke korozi pískovce
• u kaple Božího hrobu jsou ve zdivu
závažné statické trhliny
• zvonice má narušenou šindelovou
krytinu a do zvonice zatéká
www.dolni-bousov.cz

Výsledkem
společné schůzky
bylo konstatování,
že je bezodkladně nutné řešit definitivní
opravu
střechy. Dále je
nutné provést průzkum stavu krovu
a stropních trámů
a podhledu a zpracovat projekt opravy pro stavební
povolení. Bylo doporučeno, aby majitel podal žádost
o zařazení do některého z dotačních
programů, zejména havarijního programu. S ohledem na závažnost situace je
potřebné zpracovat projektovou dokumentaci v co nejkratší době. Kromě výše
uvedeného je také nezbytně nutné podat
žádost o závazné stanovisko na pokácení lip, které jsou dle dendrologického
posudku v havarijním stavu.
Jsme si vědomi, že záchrana výše
uvedené historické památky, je časově
i finančně náročná záležitost. Rozhodující je, že jsme se všichni shodli na společném postupu. Pokud, a já jsem o tom
přesvědčen, se nám v první fázi podaří
opravit střechu objektu, máme vyhráno.
Jsem nesmírně rád, že se mně podařilo
pro tuto věc získat kolegy zastupitele
a spoluobčany, abychom se také jako
obec finančně na akci podíleli. Uzavřeli jsme s majitelem darovací smlouvu,
která je účelově specifikovaná na pomoc
úhrady nákladů na zpracování projektu.
A jak práce postupují? Cca před 14
dny bylo provedeno podepření stropu
a proveden odkop zásypu stropu v cca
1,0 m širokém pásu kolem celého obvodu kostela. Byly odkryty vazné trámy
a stropní trámy a projektant provedl
první zaměření krovu. Předpokládá,
že bude potřebovat další 2-3 návštěvy
k prozkoumání stavu stropu. Na základě
průzkumu bude rozhodnuto o případné budoucnosti podepření (teoreticky
by mohlo nastat, že se odstraní nebo
v opačném případě třeba i posílí).
Nechali jsme se inspirovat akcí, kterou pořádalo Infocentrum Dolní Bousov. Vybralo si před časem náš kostel
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a uspořádalo v něm koncert v rámci celorepublikové akce - Noc kostelů. Dne
13. 12. 2014 jsme v kostele uspořádali
s laskavým svolením majitele a Generálního vikáře Biskupství litoměřického
benefiční koncert. Hrála se Česká mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert
se setkal s neočekávaným ohlasem.
Návštěvníci se s účinkujícími loučili
aplausem ve stoje. I letos bychom chtěli – cca v 2. polovině září (termín bude
upřesněn) uspořádat koncert duchovní
a vážné hudby. Tímto Vás, s předstihem,
o připravovaném koncertu informuji
a zvu na něj i širokou kulturní veřejnost.
Pokud se čtenáři chtějí dozvědět více
o naší malé vesnici, jak z historie, tak ze
současnosti, najdou informace na webových stránkách naší obce - www.ritonice.e-obec.cz.
Josef Pavlíček, starosta obce

Kultura
v Řitonicích
Letní parket areálu školy v Řitonicích,
termíny zábav:
Sobota 1. 8. 2015 – pouťová zábava Živá
hudba Difur band
Sobota 15. 8. 2015 – Disco – hraje
„Brejky“
Náhradní termín – sobota 22. 8. 2015
Září – koncert duchovní a vážné hudby
v kostele sv. Štěpána
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Dolnobousovský sportovní klub –
zhodnocení uplynulé sezóny 2014 -2015

Právě ukončená sezóna fotbalového
klubu se dá hodnotit pozitivně. V současné době klub reprezentuje pět mužstev
mládeže – mladší přípravka, mladší minižáci, minižáci, žáci a dorost. V těchto
mužstvech trénuje pod dohledem licencovaných trenérů více jak 80 nadějných fotbalistů a fotbalistek. Dále klub reprezentují dvě mužstva dospělých a mužstvo staré
gardy. Nyní k jednotlivým mužstvům.
Mužstvo mladší přípravky, ročník
2008 a mladší, pod vedením Mirka Buriánka, Josefa Hrušky a Roberta Novotného
nehraje žádnou oficiální soutěž v rámci
okresu. Začínající fotbalisti a fotbalistky
poctivě navštěvovali všechny tréninky
a hltali základy fotbalové abecedy. A svůj
um přetavili ve výborné výkony při přátelských zápasech. S ohledem na to, že hrají
pouze přátelská utkání, nelze jejich výkonnost prezentovat umístěním v tabulce. To
je ale správné, u sportování nejmenších
„čutálistů“ jsou výsledky podružná věc.
Pro náš klub je důležité, že máme další vy-

znavače kulatého nesmyslu a můžeme jen
doufat, že jim to vydrží i nadále. V letošní sezóně sehráli 23 přátelských zápasů,
s bilancí 14-2-7. V zápasech této kategorie
nastoupili: Boček Matěj, Beitl Vojtěch, Bureš Jakub, Buriánek Michal, Hejn Pavel,
Janoušek Šimon, Karn Vojtěch, Koliáš
Filip, Noha Michal, Niems Patrik, Plíšek
Jaroslav, Štros Jakub, Táborský Hynek,
Tříska Raimund, Urbanová Ema, Varečka
David, Veselý Jiří a Vynikal Šimon. Nejlepšími střelci se stali Niems Patrik s 36
góly a Urbanová Ema s 27 góly.
Mužstvo mladší minižáci, ročník 2006
a mladší, pod vedením Milana Karna
a Kuby Vynikala hraje soutěž divize 1. B
mladoboleslavského okresu. Mužstvo sehrálo čtyři mistrovské turnaje se soupeři
FK Dobrovice, SK Bezno a Sokol Dlouhá Lhota s bilancí 4-2-6. Mladí fotbalisté
vstřelili 38 branek, podle kterých je tato
věková kategorie hodnocena a obsadili
3. místo. V zápasech této věkové kategorie nastoupili: Přéma Kynčl, Dan Fryšara,

Lukáš Oudrnický, Matěj Bureš, Ondra
Svoboda, David Varečka, Filip Koliáš, Šimon Vynikal, Kuba Černohorský, Matěj
Boček, Míša Sudíková, Vojta Karn, Jirka
Veselý, David Zvěřina a Hynek Táborský.
Nejlepšími střelci se stali Vojta Karn s 18
brankami, Lukáš Oudrnický a Matěj Bureš s 15 brankami, Jirka Veselý vstřelil 9
branek a Matěj Boček 5 branek.
Mužstvo minižáků, pod vedením Milana Hrdého a Martina Kollátora, má vždy
sezónu rozdělenou na podzimní část a jarní část. Soutěž je specifická v tom, že se
postupuje a sestupuje každý půlrok. Na
podzim minižáci začali v I. B divizi, kde
se utkali se soupeři z Benátek n/J., Předměřic a Luštěnic. Tuto skupinu se podařilo vyhrát a společně s týmem Benátek
n/J. postoupili do nejvyšší I. A divize.
Nejlepším střelcem a zároveň nejlepším
střelcem I. B divize se stal Lukáš Zvěřina
s 26 brankami. Další střelci mužstva: Skála Pavel 7; Bureš Matěj 5; Hruška Josef 5;
Kriško Jan 5; Novotný Michal 5; Mayero-

Vzadu zleva: Bláha Vojtěch, Holub Luděk ml., Maňas Radek, Světlík Tomáš, Šouta Daniel, Boček Miroslav, Oudrnický Martin
Prostřední řada zleva: Svoboda Lukáš, Rejzek Filip, Ježek Petr ml., Horyl Tomáš, Žáček Ondřej, Pechánek Jaroslav, Brzobohatý Antonín, Šolc Jakub,
Hložek Jiří, Trakal Radek, Svoboda Matěj, Ježek Petr st., Holub Luděk st., Rejzek Miroslav
Dole klečí: Horyl Miloš
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vá Veronika 3; Hercíková Lucie 2; Štros
Vojtěch 2; Zoufalý Daniel 2 a Svoboda
Ondřej 1. Na jaře minižáci hráli nejvyšší
okresní I. A divizi a za soupeře měli celky FK Dobrovice, Doubravy a Benátek
n/J. Na hře bylo znát, kdy měli v mužstvu
nejlepšího střelce podzimu, a kdy chyběl.
I když si šance vytvářeli, chybělo více klidu a rozvahy v koncovce, což se projevilo
v celkovém součtu získaných bodů. I na
jaře se stal naším nejlepším střelcem Lukáš Zvěřina s 12 brankami; 5 Kriško Jan;
4 Novotný Michal; 3 Bureš Matěj; 1 Zoufalý Daniel a Mayerová Veronika, která se
stala nejlepší střelkyní soutěže, za což byla
po posledním turnaji odměněna.
Mužstvo žáků, pod vedením trenérů
Karla Rumla a Pavla Urbana, hrál v letošním roce soutěž Okresního přeboru
žáků. Mužstvo se umístilo na pěkném pátém místě tabulky, což lze považovat za
úspěch. V pohárové soutěži se probojovali
až do finále, v němž skončili jako druzí.
Ve všech odehraných zápasech podávali
dobré výkony a za to zaslouží pochvalu.
Nejlepším střelcem se stal Kuba Kalina
s 26 brankami, Denis Hadrovič 6, Lukáš
Binar 5, Ort Petr 4, Kverek Libor 2, Nosek Patrik 2, Svoboda Jakub 2 a Urban
Pavel 2 branky. O prázdninách se budou
žáci připravovat pod novým trenérem
Michalem Šolcem. Z kádru přechází do
dorostenecké kategorie Urban Pavel, Kalina Jakub, Rudavský Libor a Binar Lukáš.
V zápasech této kategorie nastoupili: Urban Pavel, Mayer Marek, Hercík Lukáš,
Rudavský Libor, Binar Lukáš, Svoboda Jakub, Verecký Pavel, Ort Petr, Pilař Václav,
Demel Jan, Kafka Dominik, Hadrovič Denis, Kalina Jakub, Verecký Petr, Nosek Patrik, Buriánek Miroslav, Hercíková Lucie
a Svoboda Ondřej. Okresním fotbalovým
svazem byl mužstvu nabídnut postup do
vyšší třídy, krajské I. A třídy. Po zvážení
pro a proti nakonec klub nabídku postupu
odmítl.
Mužstvo dorostu zaznamenalo největší
úspěch, postup do krajské I. A třídy. Pod
vedením trenérů Luďka Holuba, Miroslava Rejzka, Miloše Horyla a Petra Ježka,
díky poctivému přístupu hráčů k tréninkům a zápasům, dopadla sezóna výborně a hráči vybojovali postup do krajské
I. A třídy. Pouze jedna prohra a dvě remízy je po polovině soutěže vynesly do čela
tabulky, kde postupně navyšovali náskok
až na konečných 11 bodů a skóre 196:33.
Nejlepším střelcem se stal Tomáš Světlík
www.dolni-bousov.cz

s 56 góly. Pro jarní část mužstvo posílil
brankář Radek Maňas z SKP. Postup vybojovali tito hráči: Boček Miroslav, Urban
Pavel, Šimon Michal, Maňas Radek, Žáček Ondřej, Bláha Vojtěch, Holub Luděk,
Ježek Petr, Brzobohatý Antonín, Horyl
Tomáš, Trakal Radek, Světlík Tomáš, Šolc
Jakub, Hložek Jiří, Rejzek Filip, Pechánek
Jaroslav, Volf Petr, Šouta Daniel, Svoboda
Lukáš, Svoboda Matěj, Oudrnický Martin, Petrův Patrik, Prskavec Josef. Trenéři: Holub Luděk, Rejzek Miroslav, Horyl
Miloš a Ježek Petr. Z této party se do dospělých posouvají dva klíčoví hráči, Vojta
Bláha a kapitán Ondra Žáček, oběma přejeme hodně štěstí v dospělé kategorii. Z
žáků přicházejí Kalina Jakub, Rudavský
Libor a Binar Lukáš. V náročných zápasech letní přípravy musí trenéři na jejich
místa zapracovat další hráče a připravit se
na boje v I. A třídě.
Práce s mládeží ve všech mládežnických kategoriích je velmi náročná, jak časově, tak i psychicky. Tímto vedení klubu
děkuje všem trenérům za vykonanou práci
a výbornou reprezentaci klubu a města.
Tímto klub apeluje na zájemce z řad rodičů, kdo by chtěl pomoci či trénovat, bude
vítán.
B-mužstvo dospělých, pod vedením
trenéra Patrika Šouty, hraje III. třídu sk.
A mladoboleslavského okresu. Celkově
obsadilo 7. místo se ziskem 29 bodů, s bilancí 9 – 5 – 11, skóre 43:49. Nejlepším
střelcem se stal Michal Šolc 8 branek,
dále Marek Švec 5, Jan Dorotík 4, Milan
Merva 4. Nutno říci, že pozice trenéra u B-mužstva je velice složitá. Velká fluktuace
hráčů, každý zápas v jiné sestavě atd. Tým
slouží pro potřebu A-mužstva, zapracování mladých hráčů z dorostu, k rozehrání
po zranění. Ale i tak, zejména v domácích
zápasech předvedlo mužstvo několik dobrých utkání. Za mužstvo nastoupili: Miroslav Buriánek, Patrik Krajcsovics, Pavel
Urban st., Jaroslav Kosina, Petr Procházka, Martin Kollátor, Marek Švec, Ondra
Chumlen, Přemek Kynčl, Petr Havel ml.,
Petr Havel st., Michal Šolc, Milan Merva,
Jan Chmelo, Miroslav Boček, Kuba Kasal,
Jan Dorotík, Sebastian Valdman, Kuba
Ort a střídavě dorostenci Luděk Holub,
Radek Maňas, Petr Ježek, Filip Rejzek,
Tomáš Světlík, Petr Volf, Jiří Hložek, Radek Trakal, Jakub Šolc, Matěj Svoboda
a Vojta Bláha.
Hlavní tým A-mužstvo dospělých, pod
vedením trenérů Petra Janouška a Luďka
Hrušky odehrálo zápasy v I. B třídě skupi-
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ny B. Sezóna by se mohla přirovnat k zápasu dvou rozdílných poločasů. Podzim se
vůbec nepovedl. Podařilo se získat pouze
14 bodů a mužstvo skončilo těsně nad sestupovými příčkami. V rámci zimní přípravy tým sehrál několik přípravných zápasů a absolvoval přípravu v Lomnici nad
Popelkou. Proti minulým letům byla jedna
změna a to, že se vynechala hala a vše se
odtrénovalo venku. Jaro už se fotbalistům
DBSK povedlo mnohem lépe. Celkem se
podařilo vybojovat 37 bodů, s bilancí 11
– 4 – 11, skóre 47:50 a konečné 5. místo
v tabulce lze hodnotit jako velmi dobré. Za
DBSK v krajské soutěži nastupovali: Stránský Michal, Krajcsovics Patrik, Kubeček
Pavel, Tomíček Radek, Vynikal Petr, Hrdý
Jan, Kasal Jakub, Zahrada Lukáš, Novák
Matouš, Polák Miroslav, Vacek Pavel, Bíšek Vladimír, Stejskal Jan, Klíma Ondřej,
Šolc Michal, Šolc Tomáš, Merva Milan,
Havel Petr ml. Nelze zapomenout a poděkovat také dorostencům, kteří v průběhu
sezony, při zvýšené marodce dokázali nastoupit a mužstvu pomoci. Nejčastěji se
zapojili Holub Luděk a Šolc Jakub. Jednoznačně nejlepším střelcem sezony se stal
R. Tomíček s 20 vstřelenými brankami,
Stejskal Jan 5, Hrdý Jan 4. Nejužitečnějším hráčem se stal podle trenéra Pavel
Kubeček, který se do sestavy kola vešel
hned 8krát, Tomíček 6x, Vynikal Petr 5x,
Stránský Michal 5x.
Tímto vedení klubu děkuje všem fanouškům, příznivcům, sponzorům za podporu
a zachování přízně po celou sezónu. Ta
nová 2015-2016 začne v sobotu 22. 8. 2015
domácím zápasem proti Zárybám. Kdo
bude mít chuť, může povzbudit naše mužstva při sehrání přípravných zápasů v rámci letní přípravy. Většina zápasů se bude
hrát na domácím trávníku.
Jaké novinky se v klubu připravují od
nové sezóny? Nejvýraznější změna platí
od 1. 7. 2015. Z rozhodnutí vedení FAČR
od tohoto data přestávají platit registrační
průkazy všech hráčů ve všech soutěžích
v celé ČR. Vše bude vedeno elektronicky
v rámci nového systému, který byl počátkem července spuštěn. Co to znamená
pro kluby? Každý klub musí mít na svém
stadiónu přístup k internetu a počítač, na
kterém se bude před každým zápasem provádět potřebná agenda. Ani vedení klubu
přes prázdniny nebude spát. Díky získané
dotaci z MŠMT bude během prázdnin vybudováno automatické zavlažování všech
hracích ploch na fotbalovém stadiónu.
Miroslav Boček, sekretář klubu
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80. let ledního hokeje v Dolním Bousově – část X XI.

Hokej v Dolním Bousově v současnosti…
Po dvou sezónách v Polabském poháru
v Nymburku a sedmi sezónách v lize amatérského hokeje v Mladé Boleslavi začalo
hrát dolnobousovské hokejové mužstvo
v roce 2006 neregistrovanou hokejovou
ligu v Mladé Boleslavi, poprvé pod názvem
AHC Dolní Bousov.
AHC Dolní Bousov se tak stalo nástupcem týmu HC Veselice, založeného v roce
1997. Právě ukončená sezóna 2014-2015
tak již byla 18. sezónou v řadě. U zrodu
mužstva v roce 1997 kolem bratrů Hrdých,
Rysů a Pilařových stáli rodáci z Dolního
Bousova, Veselice, Domousnic a Dlouhé
Lhoty. Postupem času, již v boleslavských
soutěžích, se v mužstvu objevila spousta
jmen známých z dolnobousovského hokejového týmu tehdy hrajícího východočeskou regionální ligu, konkrétně Falta,
Šimáček, Zima, Štros, Hruška, Svoboda,
Urban, Kula, Holub a Ježek.
V současné době hrají v mužstvu hráči
z Dolního Bousova a okolí, jmenovitě Jakubec Radek, Hrdý Milan, Hrdý Luboš, Pilař
David, Pilař Jiří, Pažout František, Ježek
Petr, Kozák Martin st., Borovička František, Bulíř Petr, Kollátor Aleš, Vodháněl
Lukáš, Šimek Jiří, Kozák Martin ml., doplnění o hráče z Mladé Boleslavi: konkrétně
Kvaizar Oldřich, Jurča Petr, Drašnar Petr,
Fajgl Jaroslav, Jirásko Michal, Šádek Jakub, Ďuriš Josef a Chlubna Lukáš.
Nejzajímavějším soupeřem v historii
je určitě tým HC Poděbrady, se kterým
byly odehrány v sezóně 98/99 v Polabském
poháru tři zápasy. S tehdejším vítězem
krajského přeboru Prahy a neúspěšným
účastníkem kvalifikace o 2. ligu bylo ve
třech zápasech dosaženo skóre 5:69. V této

soutěži se poháru společně s amatérskými
týmy účastnily také registrované týmy, kromě uvedených Poděbrad také Nymburk B
a C a Přerov nad Labem. Na druhou stranu bylo dosaženo výhry 3:2 nad jiným krajským týmem – Rovenskem – z libereckého
krajského přeboru.
Od roku 1999 se mužstvo stěhuje z nymburského stadionu na obě boleslavské ledové plochy, kde se utkává již pouze s amatérskými týmy. Sezóna v Mladé Boleslavi
běží pravidelně od poloviny září do poloviny března, během sezóny se poslední roky
odehraje 24 mistrovských zápasů. Největším úspěchem týmu je letošní umístění na
třetím místě po základní části. I pro sezonu 2015/2016 je dolnobousovský tým již
přihlášen do soutěže v Mladé Boleslavi…

Konečný výsledek letošní sezóny:
1. Flóra

18

13

3

2

116:45

29

2. HC Dobrovice

18

12

1

5

88:52

25

3. AHC Dolní Bousov

18

10

1

7

63:56

21

4. HC Medvědi MB

18

9

3

6

88:75

21

5. HC Butchers

18

10

1

7

84:58

21

6. Stars Obruby

18

8

3

7

87:72

19

7. Propos Killers

18

9

1

8

75:62

19

8. Panthers

18

8

2

8

85:81

18

9. HC Mystery

18

3

1

14

44:111

7

18

0

0

18

22:140

0

10. Démon Doubravička
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V play-off byl AHC Dolní Bousov vyřazen pozdějším vítězem HC Obruby 0:2 na
zápasy (2:5 a 2:5). Nejlepším hráčem AHC
v kanadském bodování byl Jiří Šimek, nasbíral 25 bodů (20+5) v základní části.
Jiří Pilař

KLEMPÍŘSTVÍ
A KOVÁŘSTVÍ
KVEREK
Zhotovení a montáž nového ale i opravy, do kterých
se jiným moc nechce.
Řemeslnost a zázemí vybavené dílny.
Dobré jednání, flexibilita,
spolehlivost.
Návrhy řešení zdarma.
KNĚŽMOST, Vilová 246
tel.: 723 009 527
e-mail: pkverek@volny.cz
www.dolni-bousov.cz

Sport

Ondřej Ječný má nakročeno
k obhajobě pr venst ví
Ke třetímu prvenství v řadě v soutěži
Ocelový muž – Karlosův pohár má nakročeno Ondřej Ječný. Ocelový muž, jak
říká již samotný název, není pro padavky.
Kombinuje tři silové disciplíny, běh a jízdu na kole. Benchpress s činkou o váze
70 kilogramů, shyby na hrazdě (z povolených rukou se vytáhnout hlavou až nad
hrazdu), dvě minuty leh – sed, běh na pět
kilometrů a na závěr čtyřicet kilometrů
jízdy na kole. Každý výkon je bodově
ohodnocen, součet bodů za všech pět
disciplín určuje vítěze. Ondřej startuje
v této soutěži devátým rokem a postupně stoupal celkovým pořadím výš a výš.
V roce 2012 byl již třetí (1. Libor Pavelka – 11 847 bodů, 2. Martin Svoboda –
11 738 bodů, 3. Ondřej Ječný – 11 651
bodů), v roce 2013 vyhrál (1. O. Ječný
– 13 444, 2. L. Pavelka – 12 847, 3. Pavel Horák – 12 614), první místo obsadil
i vloni (1. O. Ječný – 13 764, 2. P. Horák
– 13 000, 3. L. Pavelka – 12 792). A za
obhajobou kráčí i v letošním roce. Vyhrál
dosavadní tři závody v Jičíně (23. 5.), Tišnově (13. 6.) a Žebráku (27. 6), čekají ho
ještě starty v Prostějově (1. 8.), v Bartošovicích (15. 8.), kde se současně uskuteční Mistrovství Evropy a v Klimkovicích
(29. 8.), kde budou vyhlášeny celkové
výsledky Ocelového muže - Karlosova poháru. Tak se totiž soutěž, která vznikla

v roce 1999, nazývá od roku 2002 na počest zakladatele.
A jak si Ondřej vedl na dosavadních
třech závodech, v nichž zvítězil? Porovnávat se dají výsledky v prvních třech disciplínách – v nich jsou podmínky vždy
stejné. Běh a kolo mají vždy trochu odlišnou délku a profil trati. Jičín – benchpress 44, shyby 22, sed-leh 98, běh 19:49
a kolo 56:08. Celkem 4518 bodů. Tišnov
– benchpress 45, shyby 22, sed-leh 97,
běh 18:53 a kolo 1:02:01. Bodů celkem
4419. Žebrák – benchpress 45, shyby
21, sed-leh 102, běh 22:30, kolo 1:04:50
a celkem 4386 bodů. V letošním ročníku
soutěže Ocelový muž – Karlosův pohár
je samozřejmě Ondřej Ječný na prvním
místě. Vzhledem k tomu, že do celkového
pořadí se započítávají výsledky tří soutěží ze šesti, není ale ještě o jeho obhajobě
prvenství rozhodnuto. Průběžné pořadí:
1. O. Ječný – 13 324 bodů, 2. Jaroslav Štěpán – 12 767 bodů, 3. Martin Svoboda
– 11 889 bodů, 4. Kamil Ševčík – 11 123
bodů, 5. Libor Kopecký – 9 072 bodů.
Už nyní je ale jasné, že se Ondřej
v hodnocení za všechny ročníky soutěže
posune z pátého na čtvrté místo, neboť
na ně ztrácí čtyři body a borec figurující
na tomto místě již nezávodí. Celková statistika za 13 ročníků: 1. Bronislav Skokan
– 294 bodů, 13 ročníků. 2. Jaroslav Štěpán – 290 bodů,
12 ročníků. 3.
Martin Svoboda –
273 bodů, 11 ročníků. 4. Josef Křivánek – 247 bodů,
10 ročníků. 5. Ondřej Ječný – 243
bodů, 9 ročníků.
V průběhu srpna
držte Ondřejovi
palce, bude se rozhodovat o tom,
zda bude nejlepším ocelovým mužem v republice.
A přejme mu, aby
si co nejlépe vedl
i na Mistrovství
Evropy.
Miloslav Ječný

www.dolni-bousov.cz
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Zámecké
vinobraní
Přijďte nás navštívit 3. října 2015 na
zámek Domousnice, kdy se od 12 hodin koná zámecké vinobraní. Můžete
ochutnat a odnést si první burčák z domousnického vinohradu, ale také mladé
i archivní víno z našeho vinařství. Za
příznivého počasí bude pro Vás připravena projížďka parkem v koňském spřežení. Dále se můžete těšit na prohlídku
části vinohradu s průvodcem, slosovatelné vstupenky o ceny z našeho vinařství,
grilování, zákusky. Celý den Vám bude
zpříjemňovat hudba. Vstupné 60 Kč, snížené vstupné 40 Kč, děti do 6let zdarma.
Po úhradě vstupného se doprovodný program již neplatí!

Poz vánka
na mistrovsk ý
autokros
Vrcholem letošní motoristické sezony
na závodišti Rachvala v Dolním Bousově
bude šestý závod seriálu mezinárodního
mistrovství České republiky v autokrosu,
který se pojede ve dnech 29. a 30. srpna
2015. V devíti divizích nastoupí jezdci
od dětského autokrosu Racer Buggy 125,
160 a 250 ccm, jezdci Junior Buggy, Kart
Crossu Divize 1600, Touring Autocrossu
až po nejsilnější divizi Super Buggy.
Věříme, že přijdete povzbudit Pavla
Svobodu, který je průběžně druhý v divizi Fouring Autocross a Romana Poláka
v Divizi 1600 ccm, jemuž patří rovněž
zatím druhá pozice. Svoji účast přislíbil
v divizi Super Buggy Petr Bartoš a dost
možná přijede i Václav Fejfar (Touring
Autocross).
Časový program závodů: sobota 29. 8.:
od 13 hodin měřené tréninky, 16.45 1. série mistrovských rozjížděk; neděle 30. 8.:
od 9 hodin 2. série mistrovských rozjížděk, 11.45 3. série mistrovských rozjížděk, od 14.45 finálové jízdy.
Na mistrovský autokros Vás srdečně zve
pořadatel Auto moto klub
v AČR Dolní Bousov
Ročník 51 - číslo 4/2015
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NAROZENÍ

Vzpomínka

Laura Bernardová – duben 2015, Svobodín
Lea Patková – duben 2015, Dolní Bousov
Marie Karásková – květen 2015, Dolní Bousov

Dne 5. srpna 2015 tomu bude 5 let, co od nás odešel náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Jaroš. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou na něho vzpomínají
manželka, synové a vnučky se svými rodinami.

ÚMRTÍ

Dne 8. 8. 2015 uplyne 7 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Josef Rejf. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku. Děkujeme. S láskou a úctou vzpomínají manželka Věra, synové Josef a Radek se svými rodinami.

Vlasta Králová, Dolní Bousov, červen 2015 (78 let)
Lukáš Langer, Dolní Bousov, červen 2015 (36 let)
Václav Bernard, Dolní Bousov, červen 2015 (76 let)
Zbyšek Jankowski, Horní Bousov, červen 2015 (38 let)

Dne 15. 8. to bude 8 let, co nás navždy opustil náš bratr Pavel
Sedláček. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají
bratr Jiří Sedláček a sestra Jar. Havelková s rodinou.

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Srpen 2015
01. 08. Syrovátko Jaroslav, Dolní Bousov
03. 08. Zahrádka Jan, Ošťovice
05. 08. Bayerlová Anna, Dolní Bousov
18. 08. Popelka Zdeněk, Dolní Bousov
18. 08. Vaníčková Růžena, Dolní Bousov
19. 08. Skrbek Miroslav, Dolní Bousov
24. 08. Zelbová Marie, Dolní Bousov
25. 08. Zelba Jaroslav, Dolní Bousov
26. 08. Králová Lidmila, Dolní Bousov
27. 08. Roudná Marie, Dolní Bousov
29. 08. Hrdličková Miroslava, Dolní Bousov
29. 08. Procházka Josef, Dolní Bousov

75
95
83
84
83
75
91
70
90
87
92
70

Září 2015
01. 09. Janatka Vladimír, Ošťovice
02. 09. Dlouhá Ivana, Dolní Bousov
03. 09. Klauzová Miloslava, Dolní Bousov
03. 09. Nohová Věra, Dolní Bousov
05. 09. Čmelíková Helena, Dolní Bousov
14. 09. Paslavský Oldřich, Dolní Bousov
26. 09. Šimůnek Jan, Vlčí Pole

70
70
88
82
75
70
75

Dne 15. srpna 2015 uplyne 15 let od úmrtí pana Františka Koníčka. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a dcera

Blahopřání
Dne 15. 9. 2015 oslaví své životní jubileum – 70 let paní Jaroslava
Havelková z Oseka, rozená Sedláčková z Dolního Bousova. Do
dalších let jí přejí hodně zdraví a spokojenosti bratr Jiří Sedláček,
rodiny Havelková, Horáčková a Mocáková.

Poděkování
Děkuji panu starostovi Bočkovi, paní matrikářce Jelínkové, členům hasičského sboru ve Vlčím Poli, všem přátelům, panu Hurskému za pěkné zahrání a celé mojí rodině za návštěvu, blahopřání a dárky k mým narozeninám. Všem srdečně děkuji
Milada Karešová
Na mé narozeniny se srdečným přáním hodně zdraví, spokojenosti a s dárkem přišli blahopřát pan starosta Boček a paní Jelínková. Děkuje a další úspěchy v jejich práci přeje
Miroslav Drobeček

Inzerce

 Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 25. srpna 2015, Dolní Bousov – u vlakového
nádraží, od 15.00 hod.
Bližší informace: Po-Pá 9-16 hod. tel. 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840.

		 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci říjnu a listopadu
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. 9. 2015.

 Zednické práce, Mistaler 604 906 671.
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