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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny jsou v plném proudu.
Život ve městě se ale nezastaví. V pátek
27. 5. byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova městského úřadu za přítomnosti vedení města, projektanta Ing. arch
Františka Šíny, zástupce zhotovitele CL-EVANS Česká Lípa a technického dozoru
stavby ing. Martina Jonáše a nespočtu pozvaných hostů. Otevření bylo pojato jako
den otevřených dveří. Po celý den si mohli
návštěvníci a občané prohlédnout nové
prostory radnice. V 1. patře v jednací místnosti byla připravena výstava k 150. výročí
vybudování stávající budovy radnice, které
letos slavíme. V 2. patře bylo možné shlédnout výstavu fotografií z investičních a společensko-kulturních akcí, které se udály
v roce 2015. Při této příležitosti byl také
slavnostně vysvěcen nový prapor města
Dolní Bousov. Požehnání provedl pan děkan Zdeněk Maryška. Během dne navštívilo novou radnici několik stovek návštěvníků. Celá tato slavnost je zdokumentovaná
a je možné si ji prohlédnout na webových
stránkách města. Tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách
této slavnosti. Zejména kuchařkám ze
základní školy, které připravily celodenní
raut, dále pak skautům z místního oddílu,
vedení infocentra a dalším.
Nyní bych se chtěl věnovat investičním
projektům, které byly dokončeny nebo se teprve rozeběhnou. V polovině července byla
dokončena oprava střechy na kostele sv. Šimona a Judy ve Vlčím Poli, který je ve vlastnictví města. Stavbu provedla firma Karel
Hosa – ZETEZA. Celkové náklady, které
činí 681 387 Kč s DPH, byly zcela hrazeny z rozpočtu města. V rámci opravy byla
kompletně vyměněna střešní krytina, klempířské prvky a dešťové svody. Nyní budou
následovat terénní úpravy v okolí budovy.
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Vystoupení Štěpána Raka a Alfréda Strejčka v kostele sv. Kateřiny patřilo jistě k tomu
nejzdařilejšímu, co mohli Bousováci v poslední době sledovat.
Foto: Z. Plešinger

Rak a Strejček uchvátili svojí
poctou Karlu IV.
Ve středu 13. července 2016 se v rámci
Dolnobousovského kulturního léta konal
koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka.
Pořad se měl odehrávat v zahradě za kostelem, ale vzhledem k hrozícímu dešti se
konání přesunulo do kostela sv. Kateřiny.
A atmosféře vystoupení to jenom pomohlo. Povězme si nejprve něco o obou interpretech.
Alfréd Strejček vystudoval herectví
na brněnské JAMU a prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Hrál postupně v Divadle O. Stibora v Olomouci,
v Divadle Jiřího Wolkera v Praze, v Divadle Maringotka, ve Státním divadle
v Brně, v Divadle E.F. Buriana a v Divadle

Za branou u Otomara Krejči. Je stálým
hostem Lyry Pragensis a dlouhá léta vystupoval i v pražské poetické vinárně Viola. Patří mezi špičkové interprety poezie
a prózy a je několikanásobným laureátem
soutěží profesionálních umělců v uměleckém přednesu. Je držitelem nejvyššího
ocenění v tomto oboru – Křišťálové růže.
Přednáší též v latině, angličtině, němčině,
španělštině a italštině. Má za sebou řadu
filmových a televizních rolí – filmy Tři
zlaté vlasy děda Vševěda a Podivuhodná
přátelství herce Jesenia, televizní inscenace Josefína, Lásky hra osudná, Smrt a blažená paní, Malá mořská víla aj.
/Pokračování na straně 5/
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Počátkem měsíce července byly zahájeny práce na budově bývalé školy
v Horním Bousově. I zde dojde k celkové výměně střešní krytiny, části bednění,
klempířských prvků, okapových svodů
a opravě všech komínů. Touto investicí
bude budova zajištěna proti zatékání.
Práce provádí Jaroslav Král z Obrub
a budou dokončeny do konce srpna.
A nyní se vrátíme zpět do našeho
města. Dne 30. 6. 2016 město převzalo
od firmy ZEBRA GROUP s.r.o. nové vozidlo pro údržbu města. Vozidlo nahradí jednu stávající multikáru, která byla
za hranicí životnosti. Díky této výměně
by mělo dojít hlavně ke snížení nákladů na provoz a údržbu města. Náklady
na pořízení činí 1 229 900 Kč bez DPH
a jsou hrazeny z rozpočtu města.
V neděli 26. 6. 2016 byla u městského
koupaliště slavnostně otevřena naučná
stezka pro pěší, která má název „Okolo Klenice za hrou a poučením“. Město
Dolní Bousov ve spolupráci s vedením
infocentra, s vedením obce Rohatsko,
s kovářstvím Pavla Kverka a vedoucí přírodovědného kroužku paní Pavlou Bartkovou rozpracovalo počátkem roku síť
naučných stezek pro děti a dospělé. První naučná stezka v délce přibližně 10 km
byla navržena tak, aby propojila město
Dolní Bousov, obec Rohatsko, obec Bechov a obec Svobodín. Bylo sestaveno
celkem 13 tabulí, které pojednávají o minulosti či současnosti daného místa. Záměrem autorů je poskytnout informace

a zároveň hravou formou zapojit mladší
výletníky a přiblížit minulost našeho
okolí. Děti najdou své úkoly vždy v pravé
části tabule. Správnost svých odpovědí
si mohou na zadní straně tabule zkontrolovat. Kromě toho bude pro děti k dispozici v městském infocentru pracovní
list, kam si mohou během cesty tužkou
zaznamenávat, jak se jim dařilo. V rámci dětského dne navštívilo stezku na 150
dětí a minimálně dvakrát tolik rodičů.
Doufám, že je to pouze začátek budování sítě naučných stezek a že se nabídka
tras k procházkám bude nadále úspěšně
rozšiřovat.
V minulém čísle Bousováku jsem informoval o úspěšných žádostech o dotace z grantů Středočeského kraje. Jednalo
se o opravu chodníku v ulici Okružní
a o opravu zvonice a hasičárny v místní

části Střehom. V červenci proběhla výběrová řízení na obě investiční akce. Opravu chodníku v ulici Okružní provede
firma ZETA Benátky nad Jizerou, která
podala nejvýhodnější nabídku v celkové výši 945 901 Kč bez DPH. Nabídky
podaly ještě firmy Colas s.r.o., Strabag
s.r.o., Stavby Koťátko a Luboš Roudnický - stavitel. Dotace z grantu Středočeského kraje činí 480 000 Kč. Práce budou
zahájeny v srpnu letošního roku. Opravu
zvonice Střehom a hasičárny ve Střehomi provede firma Karel Hosa – ZETEZA, která podala nejvýhodnější nabídku
v rámci výběrového řízení v celkové výši
551 125 Kč s DPH. Nabídky do výběrového řízení podali ještě firmy Stavby Koťátko, Radan Mlejnek – stavitel a ZETA Benátky nad Jizerou. Dotace z grantu Středočeského kraje činí 200 000 Kč. Stavba
bude zahájena na konci prázdnin.
Další novou dotací, kterou město získalo, je dotace ze Středočeského kraje
na vodohospodářskou infrastrukturu
na projekt „Modernizace a oprava vodojemu Horní Bousov“. Výše schválené dotace činí 1 700 000 Kč. Během podzimu
město připraví zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení, práce by se měly
rozeběhnout počátkem příštího roku.
Na vyčerpání dotace má město 24 měsíců od podpisu smlouvy mezi městem
a poskytovatelem dotace.
Město též získalo dotaci z fondu EU
z Operačního projektu životního prostředí na projekt „Intenzifikace čistírny
odpadních vod Dolní Bousov“. Žádost
o dotaci podalo město v lednu letošního roku. Dotace byla přiznána komisí
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Odpadov ý
sloupek

po vyhodnocení všech žádostí v červnu
tohoto roku. Výše přiznané dotace činí
5 849 409 Kč. Projekt řeší zvýšení kapacity stávající čističky na 2500 EO (ekvivalentních obyvatel) v návaznosti na stávající produkci odpadních vod a výhledový
rozvoj města a dále doplnění technologické linky ČOV o zařízení pro snížení
koncentrace fosforu ve vyčištěných odpadních vodách vypouštěných do recipientu Klenice. Nízká kapacita čističky je
prakticky vyčerpaná, což by neumožňovalo připojení nových obyvatel. Stávající
kapacita by také omezovala další rozvoj
města v budoucnu. V současné době probíhají práce na zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na zhotovitele. I zde
je plánováno zahájení prací na rok 2017.
Jak vidíte, tak projektů na tento rok
je mnoho i s výhledem na rok 2017. Město bude hledat další možnosti získání
finančních prostředků na další připravo-

vané projekty. Zejména na modernizaci
budovy sokolovny, na opravu městského
koupaliště, opravu a vybudování chodníků v ulici Dlouhá a Zahrádky. Nové dotační období je teprve na začátku a rozjíždí se velmi pomalu.
Jedno dotační období je na začátku
a to minulé jsme slavnostně ukončili
17. 6. 2016, kdy se konalo slavnostní otevření dokončených projektů „Modernizace místních komunikací ve městě Dolní
Bousov II. a III. etapa“. V rámci projektů
se podařilo opravit místní komunikace
v ulicích Zahradní, Okružní, Požárníků, Rachvalská, V Kališti, Maštálkova
a Na Krechtech. Oba projekty byly podpořeny dotacemi z ROP Střední Čechy.
Přeji vám hodně sluníčka a krásný
zbytek prázdnin a dovolených.
Miroslav Boček
starosta města

Co je vesmírný odpad?
Vesmír je neustále spojen s mnoha
záhadami. Lidská zvídavost proto slouží
po jejich odhalení. S touto činností jsou
ovšem spojena i některá negativa. Mezi
ně patří i tvorba vesmírného odpadu,
který v důsledku lidské činnosti krouží
po oběžné dráze Země. A nejedná se přitom o problém, který by šlo jednoduše
ignorovat. Množství smetí se ve vesmíru
neustále přibývá a tím pádem se zvyšují
i určitá rizika.
Stejně jako na Zemi zůstává po lidech ve vesmíru určité množství odpadu. Jeho součástí jsou obaly ze satelitů,
vyhořelé části nosných raket anebo tisíce
již nefunkčních družic. Celkově se jedná
o statisíce předmětů. Dokonce se odhaduje, že vesmírným odpadem je více než
95 % objektů kroužících kolem naší planety. Vesmírný odpad je zdrojem určitých rizik. Tento odpad totiž krouží kolem Země stálou rychlostí téměř 28 000
km/h. Případné srážky s raketoplány,
družicemi či Mezinárodní vesmírnou
Stanicí ISS mohou být velice nebezpečné. Touto problematikou se zabývá celá
řad projektů, z nichž většina zůstala
na papíře.
Člověk si totiž aktuálně neumí poradit s narůstajícím množstvím odpadů
na Zemi a otázkou zůstává, nakolik je
stejný problém schopen vyřešit i na její
oběžné dráze. Kam s odpady, které nepatří do popelnice? Na sběrný dvůr (Dolní Bousov - lokalita Pivák, v části Zahrádky). Sběrný dvůr je místo, kde
můžete většinou zdarma odevzdat odpady, které nepatří nebo se nevejdou do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce
a ten vám poradí, do kterého kontejneru
můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.
Provozní doba:
úterý 8.00 – 16.00
čtvrtek 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 12.00
Jindra Orságová
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Krátce z Bousovska

Krásné životní jubileum oslavil 7. června
RNDr. Jan Charvát. A protože je tento
krátký příspěvek o chlapovi (chlap doslova)
můžu i prozradit, že Honza Charvát oslavil
9o. narozeniny. Absolvent Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy působil jako
středoškolský profesor, později učil na Pedagogické fakultě Vysoké školy v Liberci,
kde také žije. Přispíval do odborných časopisů, je autorem odborných knih, mj. také
„Malý zeměpis Dolního Bousova“, „Krajinou a přírodou Bousovska“. Je spoluautorem (společně s Tomášem Grindlem) kapitoly Krajinou a přírodou Bousovska knihy
„Dolní Bousov, moje město“. Kniha byla
vydaná městem v roce 2000.
Mládí jubilant prožil v Dolním Bousově, byl členem slavné hokejové party let
padesátých minulého století - krásná léta
bousovského hokeje. Naposledy jsem se
s Janem Charvátem setkal v Dolním Bousově před rokem. Za sportovní klub jsem
jemu a Oldovi a Mirkovi Holých předával
pamětní plaketu vydanou k 95. výročí
založení Dolnobousovského sportovního
klubu. Jejich hokejové vzpomínání mi připomnělo knihu Jana Palouše „Mušketýři
s hokejkou“. Strávil jsem s nimi příjemné odpoledne plné vzpomínání na život
v Bousově. Pánové, nejen za toto odpoledne, díky!
Vážený Jane Charváte, přeji nejen za sebe,
hodně sil a optimismu do dalších let!
Fotografii naleznete na str. 16.
J. Vynikal
Koncert v Řitonicích. Tímto bychom Vás
rádi pozvali na benefiční koncert s názvem Střecha pro sv. Štepána, který se
uskuteční v neděli 7. srpna 2016 od 19
hodin v kostele sv. Štěpána v Řitonicích.
Na podporu rekonstrukce kostela vystoupí český herec a zpěvák původem z Jablonce nad Nisou Ondřej Ruml. Pro zájemce z řad dolnobousovské veřejnosti bude
v 18.30 vypraven z náměstí v Dolním
Bousově autobus, který bude ještě zastavovat ve Skyšicích. Vstupné na koncert je
dobrovolné, všichni jste srdečně zváni.
J. Pavlíček

Pozvánka na autokros. O víkendu dne
27. a 28. srpna 2016 pořádá Auto moto
klub v AČR Dolní Bousov šestý závod
letošního seriálu Mezinárodního mistrovství v ČR v autokrosu, na který zve
všechny příznivce. V sobotu 27. srpna
jsou na pořadu tréninky a 1. série mistrovských rozjížděk. V neděli 28. srpna
pak závod vyvrcholí 2. a 3. sérií rozjížděk a finálovými jízdami jednotlivých
divizí. Přijďte povzbudit bratry Pavla
a Martina Svobodovy v divizi Touring
autokros. Pavel je po čtyřech závodech
na 1. místě se svým Mitsubischi Colt
a Martin je v pořadí čtvrtý na Mitsubischi Lancer EVO. První místo v divizi Buggy 1600 patří Romanu Polákovi.
Více informací najdete na www.amkdb.cz,
www.autokrosar.cz a www.chronorace.cz.
J. Procházka

Zemřela Hanka Vrbatová. Bylo tomu letos již šedesát let, kdy poprvé proběhly
na tehdejší Jedenáctileté střední škole
v Mnichově Hradišti maturity. Skončila
pro nás studentská léta, skončil více méně
bezstarostný život. Tři roky jsme byli nejvyšší páni na škole; sjížděli jsme se z celého tehdejšího mnichovohradišťského
okresu: Soboťáci, Kněžmosťáci, Bakováci, Běláci atd. Bousováci jezdili vlakem
- Adelajdou. Někdy přes Bakov, někdy až
přes Boleslav. Vlastně bych měl správně
napsat Bousovačky, vedené Kájou Zbrojem: Jenka Nováková (Paušová), Helena
Šimůnková (Pajerová), Maruška Šolcová
(Bočková) a Hanka Šudová (Vrbatová).
Teď Hanka odešla. Navždy. Od mládí stále usměvavá, kamarádská. Po škole úřadovala v mladoboleslavské Škodovce, vdala
se, pečlivě se starala o rodinu. Měla ráda
naše pomaturitní srazy, málokdy chyběla ať se konaly kdekoliv. V posledních letech
bývaly dva ročně - jarní v Hradišti a podzimní v Praze. I na ně Hanka přijížděla
ráda. Pochlubila se (stejně jako ostatní)
fotografiemi dětí, vnoučat, pravnoučat,
zavzpomínali jsme si.
Už nepřijde. Zpráva v černém rámečku
oznámila všem přátelům a známým, že
Hana Vrbatová 5. června 2016 zemřela
ve věku 78 let...

Až se zase na podzim sejdeme, na Hanku
určitě vzpomeneme. Jako na naše kantory
a sedm spolužáků, kteří Hanku předešli.
A určitě tam na tom srazu bude s námi
taková, jakou jsme ji znali: usměvavá a kamarádská...
K. Bílek
Koncert Metalová miss 2016 a 30 let
DEBUSTROLU se koná v sobotu 3. září
2016 v autokrosovém areálu v Dolním
Bousově pod záštitou M. P. Elektromontáže s.r.o. Začátek programu v 11 hodin
– závěr programu v 2.00 po půlnoci.
Parkování a stanování v místě zdarma!
Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.metalovamiss.cz J. Procházka
V roce 2016 si Česká republika připomíná
700. výročí narození Karla IV. Karel IV. byl
velký reformátor a státník zcela ojedinělého
rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho
kulturní vliv však přetrvává až do dnešních
dob. Zdaleka se přitom netýká jen území,
jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec
vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice.
V průběhu měsíce září vás pozveme
do knihovny na divadelní představení
o tomto velikánovi našich dějin. Představení je určené pro dospělé i starší děti
(ve věku cca od 12 let).
D. Říhová
Dny evropského dědictví je akce v mnoha
zemích Evropy, jejímž cílem je připomínat
památky po předchozích generacích. Letos
bude v České republice pod heslem Památky a komunity zahájena 3. září 2016 ve Slavonicích. A popáté se k této akci přidáme
i v Dolním Bousově. Tentokrát bude cílem
místní likérka L’OR special drinks s. r. o.
Ve čtvrtek 22. září 2016 se zájemci sejdou
v 16 hodin v infocentru, kde bude krátké
promítání fotografií a připomenutí výroby
lihovin na Dolnobousovsku. Pak se všichni přesunou do areálu likérky, kde budou
seznámeni se současností podniku, s výrobou a plány firmy. Otevřena bude i zrekonstruovaná podniková prodejna, takže si
budete mít možnost i nakoupit.
M. Ječný

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.
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Rak a Strejček uchvátili svojí
poctou Karlu IV.
/Pokračování ze strany 1/
15 let uváděl v ČT přímé přenosy jazzového cyklu Hudební studio M a dodnes
provází veřejné rozhlasové nahrávky Big
bandu Českého rozhlasu. Společně se Štěpánem Rakem je nositelem ceny UNESCO
za koncertní projekt Vivat Comenius, se
kterým oba umělci vystoupili na více než
šesti stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř kontinentů.
Štěpán Rak absolvoval studium hry
na kytaru a studium skladby na pražské
konzervatoři, studium ukončil v roce
1970. Na tato studia pak navázal při studiu na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Již za studií obdržel
významné ocenění za 1. místo v hudební
soutěži mladých skladatelů v Československu. Po studiích začal pracovat jakožto
učitel hudby na lidových školách umění.
V roce 1975 obdržel pozvání do Finska,
aby zde pomohl vytvořit základy pro zdejší studium kytarové hry. Ve Finsku vyučoval na konzervatoři, pořádal mistrovské
kursy, dělal přednášky a také koncertoval
a to jak sólově tak i s předními finskými
orchestry té doby. Do Československa se
vrátil roku 1980, jako pedagog pokračoval s výukou kytarové hry. V roce 1982
se stal prvním pedagogem AMU, který
se zde věnoval kytarové hře. Zde působí
dodnes. V roce 2001 byl jako první kytarista na světě pozván k sólovému vystoupení na slavné moskevské konzervatoři P. I.
Čajkovského. Ohlas koncertu, kterého se

zúčastnily špičky ruského hudebního života, byl zcela mimořádný a vyústil v další
pozvání. V témže roce vystoupil společně
s Alfredem Strejčkem v Mexiku s koncertním projektem k poctě J. A. Komenského
VIVAT COMENIUS. Bylo to již čtvrté
společné turné těchto umělců po americkém kontinentu. K třiasedmdesáti zemím,
které do té doby se svou kytarou navštívil, přibylo v tomto roce ještě Japonsko.
V březnu 2004 je hostem mezinárodního
kytarového festivalu Světoví mistři kytary,
který se konal v Kalifornii v USA, kde se
s velikým ohlasem setkala Rakova celovečerní suita pro sólovou kytaru Dvacet tisíc
mil pod mořem.
Oba umělci spolupracují již mnoho let
a oba jsou osobnostmi, které si své posluchače podmaní intenzitou prožitku, interpretačním mistrovstvím a absolutním
splynutím interpreta a skladatele v jedné
osobě, s duší hudby. V Bousově se představili s uměleckým pořadem k 700. výročí narození Karla IV. Koncertní hold
Otci vlasti, českému králi a římskému
císaři Karlu IV. nese název Vivat Carolus
Quartus. Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo,
s využitím motivů z prací Jindřicha Pecky
a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček. Pořad byl nastudován k připomenutí
690. výročí narození Karla IV. v roce 2006
a v letošním roce se stal nedílnou součástí
oslav sedmistého výročí narození největšího Čecha naší historie. Hold Karlu IV.
byl inspirován nejen jednou z největších

výstav pražského hradu na toto téma, nejen výročím jeho narození, ale především
nesmírnou duchovní aktuálností Karlova odkazu. Poprvé jsou tu prezentovány
jeho Morality neboli soubor praktických
návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé
mocní i prostí. Karel IV. ve své zasvěcené moudrosti předkládá a nabízí cestu
k naplnění života světského i duchovního.
A myšlenky jsou to překvapivě aktuální.
Spolu s nimi jsou představena i jeho jedinečná zamyšlení nad biblickými odkazy.
Vše pak spojuje dějová linka jeho života,
vrcholící při jeho posledních pozemských
dnech, ve kterých zasvěcuje své syny, Václava a Zikmunda, do umění vladařského.
Hudební kompozice Štěpána Raka, s využitím autentických dobových popěvků,
pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího období našich dějin.
Vystoupení Štěpána Raka a Alfréda
Strejčka přilákalo více než sto třicet posluchačů, kteří zcela zaplnili kostelní lavice
i přinesené židle. Od úvodních slov a tónů
byli všichni doslova vtaženi do atmosféry
koncertu. Koncertu slov i tónů, koncertu
myšlenek Karla IV. Po skončení všichni
seděli bez hnutí, jako by nevěřili, že je konec. A pak se strhnul několikaminutový
potlesk vestoje. Bylo vidět, že oba umělci,
ač zvyklí na lecjaké prostředí a divácké
ohlasy, jsou poděkováním diváků dojati.
Po obligátních květinách a drobných darech následoval krátký přídavek. A pak již
rychlá cesta zpět do Prahy, kde na oba interprety čekaly další povinnosti. Vystoupení Štěpána Raka a Alfréda Strejčka patřilo
podle letmo zachycených ohlasů od vycházejících diváků k tomu nejzdařilejšímu, co
mohli Bousováci v poslední době sledovat.
Miloslav Ječný

Recept na příjemně strávené odpoledne
aneb do přírody za pohádkou
V dnešní době plné pořadů a časopisů o vaření bych se s vámi chtěla podělit
o jeden poměrně jednoduchý, hlavně ale
vyzkoušený a velice kladně hodnocený recept na pohodové odpoledne pro děti i jejich dospěláky.
Na přípravu příjemného odpoledne
pro děti potřebujete spoustu dobrovolníků
(a zejména jejich čas, dobré nápady a ochotu udělat radost druhým), kvalitní a funkčwww.dolni-bousov.cz

ní náčiní (např. krásné masky, kulisy a rozličné předměty k plnění promyšlených
úkolů) a samozřejmě schopnost vše dobře
uvařit. Výsledná chuť může být nakonec
ještě okořeněna příznivým počasím.
Tohoto receptu se poměrně přesně drželi poslední červnovou neděli i v Dolním
Bousově a výsledkem bylo zábavné putování „Z pohádky do pohádky“ pro zdejší
děti. Město Dolní Bousov a Infocentrum
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Dolní Bousov ve spolupráci s řadou místních nadšenců a dobrovolníků připravilo
pro děti nápaditou sérii třinácti úkolů,
které jim měly připomenout dobře známé
pohádky. Každé pohádkové stanoviště nabídlo nějaký originální úkol a za jeho splnění získaly děti razítko do své kartičky.
Uvítání i rozloučení s pohádkovou stezkou
proběhlo pod dohledem královského páru,
který po úspěšném projití stezky odměnil
Ročník 52 - číslo 4/2016
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děti sladkou medailí ze své pokladnice.
V cíli nás všechny ještě navíc potěšily další
odměny, zejména časopisy a dřevěné mince, které jsou upomínkou na nově vybudovanou naučnou stezku.
Jedním ze skvělých nápadů tohoto dětského dne totiž bylo jeho propojení s otevřením nové naučné stezky, která nese název „Okolo Klenice za hrou a poučením“.
Trasa, na níž byla rozmístěna jednotlivá
pohádková stanoviště, vedla po části této
naučné stezky. Zatímco děti nadšeně plnily pohádkové úkoly, zároveň se mohly
s dospěláky seznámit s textem několika
nově instalovaných naučných tabulí, které přináší množství zajímavých informací
a dalších podnětů k zamyšlení. Jako velmi
dobré rozhodnutí hodnotíme obousměrný
provoz na pohádkové trase, který zamezil
frontám na jednotlivých stanovištích a při
průchodu stezky bylo možné potkávat
přátele a známé, kteří na pohádkovou trasu vyrazili v opačném směru. Jindy spíše
opuštěný kout přírody podél Klenice tak
připomínal spíše nedělní lázeňské korzo.

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

Ačkoliv byla hlavním cílem tohoto odpoledne zábava pro děti a plnění rozmanitých úkolů, jejich nápadité provázání s procházkou po části naučné stezky podnítilo

zvídavost dětí a jejich zájem o okolní přírodu. Určitě si s dětmi projdeme celou trasu
znovu, abychom ji důkladně prozkoumali,
a těšíme se, co nového na ní objevíme.
Ke společné procházce s dětmi po naučné stezce lze navíc využít i pracovní list
s úkoly, který je k dostání v infocentru
v Dolním Bousově nebo ke stažení na jejich webových stránkách. Rodiče si tak
mohou s dětmi udělat „dětský den“ téměř
kdykoliv a strávit příjemné chvíle v krajině
svého domova.
Na závěr patří velké poděkování všem,
kdo věnovali svůj čas a úsilí a umožnili tak
dětem aktivně prožít krásné nedělní odpoledne ve společnosti jejich blízkých a kamarádů. Naučné tabule s úkoly na stezce
jim navíc pomohou lépe poznat, pochopit
a vnímat krásy blízkého okolí svého města,
které se při povrchním pohledu může zdát
obyčejné a nezajímavé.
Lenka Hejnová

Budapešť – Paří ž V ýchodu

Poznávací zájezd 15. – 16. 10. 2016

Říkalo se jí tak již před sto lety, přestože byla poblíž a následně i součástí
sovětského impéria. Pro nás představovala jakési okénko na Západ, kam jsme
jezdili s ukrytými forinty před zraky
bdělých celníků, abychom zde nakoupili v zapadlých dvorcích i výstavních
obchodech tolik žádané západní zboží,
případně si zajeli na tehdy v ČeskosloRočník 52 - číslo 4/2016

vensku nedostupný koncert Queenů či
Pink Floydů. Duch staré monarchie
evokoval blízkou a pro nás rovněž nedostižnou Vídeň, místo valčíků tu zněl již
tehdy csardás,… a po cestě z toulek Balkánem jsme tady poprvé okusili kouzlo
královského langoše se sýrem a smetanou (sajtos és tejfölés) nebo palačinky
na desítky způsobů a vykoupali se v některých z věhlasných termálních lázní
(Széchenyi Gyógyfürdö).
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Hradní vrch s rozlehlým Královským
palácem, Matyášovým chrámem a novorománskou Rybářskou baštou trochu
připomíná naše Hradčany, odkud máte
pešťskou stranu na druhé straně širokého
Dunaje jako na dlani s pompézním Parlamentem, za kterým tušíte rozlehlé bulváry
s výstavními paláci především z doby secese, divadla a zmiňované obchody, na kterých se za poslední čtvrtstoletí zase příliš
nezměnilo.
www.dolni-bousov.cz
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Charakter města poznamenali hlavně
Turci: po vítězné bitvě u Moháče v roce
1526 jim nic nebránilo, aby vtrhli s početným konvojem přistěhovalců hlavně z Řecka, Arménie a Srbska do Pešti
a i s Budínem jej vyplenili a na sto padesát let opanovali. Také však budovali:
(turecké) lázně, mešity a minarety, zesílili městské opevnění. Po jejich odchodu
v roce 1686 a mnoha peripetiích, připomeňme alespoň „gulášový socialismus“
dnes můžeme obdivovat především maďarskou podobu secese, kterou do země
implementoval architekt Ödön Lechner
v podobě křivek, vlnek, obloučků a hlavně ornamentů na fasádách četných budov s prvky lidové kultury a Orientu:
Greshamův palác nebo lázně Gellért jsou
toho jen malým příkladem. Prvky secese
pronikly i do každodenního života dámské módy, plakátů na ulicích, mobiliáře
budapešťských bytů od nábytku, jídelních souprav až po detail dveřní kliky.
Budapešť prožívala na přelomu 19. a 20.
století svou zlatou éru, kdy se novopečená metropole dvoustátí Rakousko-uherského chtěla nejen vyrovnat Vídni, ale
dokonce ji předčít.
O tom, zda se jí to povedlo, se můžete
přesvědčit i vy, stačí, když se u paní Hošicové přihlásíte do 10. září na zájezd do Budapešti, a to buď osobně, nebo po telefonické či mailové domluvě na tel. 602 877 322

nebo mail vera.hosicova@seznam.cz., příp.
se podíváte na podrobný itinerář zájezdu
na stránkách www.toulkyevropou.cz.
Na procházku Budapeští s návštěvou
Velké secesní tržnice (Vásárcsarnok),
koupelí v nejznámějších budapešťských
lázních (Széchenyi fürdö), exkurzí do Parlamentu, jízdy nejstarším (secesním) metrem na evropském kontinentě… a pro
zájemce i večeře v exkluzívní maďarské
restauraci s výhledem na siluetu vodního
hradu Vajdahunyad s tříchodovým menu
se s vámi těší Miroslav Hrdlička (průvodce) a Lucie Tvarůžková (gastronomie
a téma císařovny Sisi v Uhrách).

Cena zájezdu 2.500 Kč zahrnuje:
► autokarovou dopravu z / do Dolního
Bousova
► 1x ubytování v hotelu IBIS Budget (WC
a sprcha na pokoji) s bufetovou snídaní
► služby dvou průvodců, infomateriál
► cestovní pojištění (vč. pojištění na storno zájezdu) a pojištění CK proti úpadku
► sladké pokušení…rozlévat se tentokrát
bude portské
► základy maďarštiny
Tak tedy viszlát Magyarország 
Miroslav Hrdlička

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

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

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

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

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

Příjem inzerce nejpozději v den uzávěrky pro uveřejnění ve
zpravodaji, který vyjde k 1. následující měsíc.
Informace o inzerci získáte v infocentru, tel.: 322 312 001,
e-mail: infocentrum@dolni-bousov.cz.
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Jak Dolní Bousov k dobré vodě přišel – 6. část

Článek je přepisem ručně psaných vzpomínek pana Františka Stránského, které
do redakce poskytl jeho syn Roman Stránský. Všechny uváděné skutečnosti se nemusejí zakládat na pravdě, pouze reprezentují
osobní pohled a vzpomínky pana Fr. Stránského na tehdejší dění. Pokud jste sami
pamětníci a můžete uvedené vyprávění doplnit, upřesnit či opravit, neváhejte napsat
do redakce, vašim vzpomínkám také dáme
prostor.
Na sváření LPE byla třeba svářečka,
lis a svářečské zkoušky. Svářečky vyráběli
v Trutnově, a tak jsme se s panem Macounem z Rohatska do Trutnova vydali. Naučili nás tam svářet a vše se odbylo cca
za dva dny. Celé to zařídil Ing. O. Žďánský, toho času bytem v Trutnově. Kromě
toho jsme způsob pokládání potrubí, sváření, tlakové zkoušky odkoukali od vodohospodářů z Mladé Boleslavi, kteří nám
tyto práce na potrubí do Kolonie prováděli. Bohužel potrubí průměru 100 mm jsme
další neobdrželi, proto jsme od Baráčku
do Bousova na náměstí položili průměr
150 mm a to nám přesně vyšlo.
Mezitím už Kolonie a závody měly
vodu, ale s velkými problémy. Během
krátké doby nám zelené potrubí z Německa začalo praskat a během půl roku

Ročník 52 - číslo 4/2016

jsme na potrubí měli přes deset oprav.
Zaslali jsme tedy přes soboteckého právníka JUDr. Peldu do Plastimatu Nitra reklamaci s náhradou škody za celý výkop
a položení potrubí do Kolonie. Výměna
materiálu i s prací na položení vyšla
na několik set tisíc korun. Z Nitry přijela
čtyřčlenná komise, která překontrolovala
dodávku rour, a když viděli připravený
protokol škody, tak nás prosili, abychom
na nich nežádali finanční úhradu, že
nám škodu uhradí v rourách. V krátké
době nám tedy dodali úzkoprofilové potrubí o průměru 100 mm zdarma na celý
Bousov. Proto vyšly peníze z vodovodu
i na kanalizaci pod likérkou až do rybníka a podél Žďánských do Klenice
a na oba mostky. Zatím jsme s výměnou
potrubí do Kolonie nepospíchali a stavěli
jsme dál v Bousově. Kolonie se průběžně
opravovala, jak potrubí praskalo.
Při pokládce o průměru 150 mm byl
jeden problém – v cestě stála železniční dvoukolejná trať. V té době pracovali
v Mladé Boleslavi na tunelu pro kanalizaci
od autobusového nádraží směr Pták tuneláři, kteří nám půjčili dva mládence. Ti
protlak o průměru 500 mm pod dohledem
drážního zřízence provedli. A tak jsme se
na náměstí dostali.
Ředitel Strojtexu přešel jako tajemník na MNV
(místní národní výbor).
Za jeho úřadování se prováděla inventura na MNV. V té
době za mnou přišel předseda investiční komise pan
Matoušek, a že prý na MNV
chybí 180.000 Kčs a že jsem
je dle tajemníka zcizil já.
Vysvětlil jsem mu, že já k penězům na MNV vůbec nepřijdu. Dodavatelům se platí
tak, že podepisuji dodací listy, podle kterých MNV proplácí faktury. Pro brigádníky
se peníze proplácejí podle
stavebního deníku J. Kubína. To pan Matoušek znal,
a proto se divil. Paní Baťovou, která platby prováděla,
jsem požádal, aby mě nechala zpětně prolistovat všechny dodací listy a proplacené
faktury. Samozřejmě že přestala výstavba vodovodu.
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Po dlouhých dnech a nocích jsem
prolistoval dodací listy a faktury týkající se vodovodu bez úspěchu. Prošel jsem
i všechny faktury MNV proplacené. Teprve nyní jsem nalezl fakturu na Stavební
podnik Nymburk, kterému bylo proplaceno 180.000 Kčs za výstavbu vodojemů,
na které ani nemákli a ani nevěděli, že
se v Dolním Bousově nějaké vodojemy
staví. Se vztekem jsem se šanonem faktur
seběhl s půdy radnice. Hnal jsem rovnou
do kanceláře tajemníka. Předsedovi jsem
vysvětlil, že se stavbou vodovodu končím
a šanon s důkazem jsem si vzal domů. On
doporučil, že se vše musí vysvětlit a že se
svolá veřejná schůze do kina. Tak se také
stalo.
Svolala se veřejná schůze MNV a ke konci se jednalo o tom, proč se nepokračuje
na výstavbě vodovodu. To jsem měl vysvětlit právě já. Přečetl jsem zprávu finanční
komise o manku, které jsem měl způsobit.
Otevřel jsem šanon s fakturou a vydáním
180.000 Kč, které byly zaplaceny Státnímu podniku Nymburk na příkaz soudruha
Vošňakovského na postavení vodojemů.
Předseda vyzval tajemníka, aby řekl k věci,
za co se vlastně platilo. Tajemník vstal, začal něco vysvětlovat a najednou se zvrátil.
Lidé okolo ho vynesli na chodbu, kde zemřel. Tím schůze skončila.
Po nějakém čase mě zase umluvili,
abychom na stavbě vodovodu pokračovali. Nejhorší ovšem bylo, že vlastně komise, která byla původně ke stavbě zvolena, po třech letech neexistovala. Kolem
stavby se 10 roků točili pánové: Kubín,
Bari, Spáčil, Korda, Valeš st., Valeš ml.,
O. Janoušek, Štolba, Haken, Nosek, Boček, Cvrček, Fiala, Kracík, Těšínský st.,
Žďánský K., bratři Hrušovští, pí. Klauzová, pan Macoun z Rohatska a já Fr.
Stránský. Dále samozřejmě hlavně Strojtex a místní Vojenská posádka. Uvedená parta byla na zavolání skoro denně
„na přidruženém pracovišti vodovod“.
Hodně pomohly ženy Sokola na rovnání
dna výkopu před pokládáním potrubí
do země a obyvatelé Bousova, když bylo
jednorázově potřeba složit roury z vagonů a podobně. Z okolních vesnic parta
z Rohatska, z Horního Bousova elektrikář Král a Květa Brixí z Přepeř. Velmi
nerad bych na někoho zapomněl, tak se
ostatním nejmenovaným omlouvám.
Pokračování příště
www.dolni-bousov.cz

Škola

Zápis do mateřské školy

Školní olympiáda

Dne 26. a 27. května 2016 se přišlo do naší mateřské školy
zapsat celkem 54 předškoláčků z Dolního Bousova a z okolních
obcí. Děti si mohly prohlédnout třídu, pohrát si a občerstvit se
drobnými pamlsky.
Pro vzpomínku na zápis děti dostaly drobné dárečky, které pro
ně vyrobili kamarádi z MŠ.
Marie Ryklová

Ve středu 29. června se uskutečnila na naší škole již tradiční
sportovní olympiáda. Na fotbalovém hřišti se jí zúčastnilo téměř
300 sportovců rozdělených do 10 družstev. Každé družstvo tvořili žáci od první do deváté třídy. Soutěžilo se v 10 disciplínách,
např. střelba na koš, překážková dráha, střelba ze vzduchovky,
vytrvalostní běh, hod medicinbalem atd. Nejúspěšnějším družstvem bylo v tomto roce vyhlášeno Německo.
Jaroslava Konývková

Loučení se školním rokem
Poslední červnový den proběhlo každoroční slavnostní ukončení školního
roku a závěrečné rozloučení s deváťáky.
Předtím byli oceněni žáci, kteří významným způsobem reprezentovali naší školu
v dovednostních a sportovních soutěžích.
Knižní odměnu za vítězství v okresním
kole biologické olympiády získala Anna
Bartková. Dalšími oceněnými byly dívčí
fotbalové a florbalové týmy, které vždy
reprezentovaly školu v českém finále. Fotbalové finále – Coca cola cup – se konalo
www.dolni-bousov.cz

v Humpolci a florbalové pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
v Mladé Boleslavi. Výrazného úspěchu
dosáhla i redakce našeho školního časopisu Školák. V krajském kole v kategorii
časopisů vydávaných žáky 2. stupně obsadila 3. místo. Všem, kteří se podíleli
na úspěchu naší školy, velice děkuji.
Na závěr slavnostního ukončení školního roku se uskutečnilo dojemné, ale
zároveň krásné loučení s našimi deváťáky, kterých pro letošek bylo 32. Všichni
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zavzpomínali na těch devět let, kterými je
jako jejich třídní provázely paní učitelky
Mgr. Markéta Kissová a Mgr. Helena Pánková. Na jejich novou životní cestu jim
mnoho štěstí přišel popřát i pan starosta
Miroslav Boček. Nakonec jim byla otevřena pomyslná brána do nového života a nezbývalo nám nic jiného, než jim zamávat
a popřát hodně štěstí a úspěchů na nové
životní cestě. Všem přejeme krásné prázdniny a v září se těšíme na prvňáčky.
Kateřina Karnová
Ročník 52 - číslo 4/2016

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Knihovna
Zpravodaj města Dolního Bousova

Žáci 9. třídy s paní učitelkou H. Pánkovou (2. stupeň) a M. Kissovou (1. stupeň).

Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:
Dětská literatura:

 Válka proti superkrávám (A. Solberg)
 Deník malého poseroutky. Výlet
za všechny peníze
 Tappi a narozeninový dort (M. Mortka)
 Se Čtyřlístkem kolem světa (S. Havelka)
 Bohové Olympu. Proroctví (R. Riordan)

Krimi:

 Zločin na Bezdězu (V. Vondruška) Příběh královského prokurátora
Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích
okolo.
 Nechtění (K. Ohlsson) Z rychlíku
zmizela malá holčička. Policie podezřívá jejího otce, na jehož dopadení
vynaloží veškeré síly. Na jiném místě
se zatím před mužem, kterého zpočátku považovala za svého vysněného prince, skrývá mladá žena. Dobře
ví, proč holčička zmizela.
 Prokletí lipovského dvora (V. Fojtová) Historický román s detektivní
zápletkou odehrávající se v 1. pol.
18. st., napsaný podle skutečné události, líčí vyšetřování brutální vraždy
majitele lipovského panství.
Ročník 52 - číslo 4/2016

Romány:

 To prší moře (R. Třeštíková) Hančin
svět naruší nečekaný rozvod jejích
rodičů a střídavá péče, o níž rozhodne soud. V otcově nové rodině se setká s Alešem. Měla by ho považovat
za bratra, ale ona se do něj zamiluje.
Nešťastně, protože Aleš v ní vidí především sestru.
 Bábovky (R. Třeštíková) Dvanáct
žen, dvanáct osudů propojených
v jednom románu. Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže
a jaká je ve skutečnosti ta příšerná
manželka, o které jí on vypráví?
Nechte se strhnout zpovědí hrdinek,
kde nechybí ironie, humor, bolest,
napětí, nenávist ani láska.
 Hotel Ritz (T. Mazzeo) V baru posedávají dvojití agenti a okolo kypí hnutí francouzského odboje. Defiluje tu
plejáda pozoruhodných obyvatel,
jejichž osudy se proplétají. Proslulá Coco Chanel si tu užívá se svým
německým milencem, v jídelně horlivě diskutují Marcel Proust, Francis
Scott Fitzgerald, Jean Cocteau.
 Králova řeč (M. Logue) Nesmělý
Albert, vévoda z Yorku, je mladší
syn britské královny, Lionel Logue
zase neortodoxní logoped z Austrálie. V říjnu 1926 tuto dvojici svede
dohromady vévodovo koktání, které
fatálním způsobem poznamenává
„Albieho“ veřejné projevy.
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Kulturní tipy
12. - 14. 8. Dětský traperský víkend, pořádá T.O. Krásná divoška
20. 8. Sobotecký jarmark, festival řemesel
26. 8. Letní kino, zahrada u knihovny,
21.00, film Mamma Mia!
27. - 28. 8. Autokros – Mezinárodní mistrovství ČR, závodiště Rachvala
1. 9. – 23. 9. Výročí 700 let od narození
Karla IV., výstava v galerii Na faře
3. 9. Koncert „30 let Debustrolu + metalová miss“, závodiště Rachvala
Září: Taneční kurzy, vede Ilona Šulcová,
sokolovna DB a Sobotka
7. - 11. 9. Jičín město pohádky
10. 9. Indiánské odpoledne 15.00, Svobodín
14. 9. Karel IV. 700. výročí narození,
18.00, knihovna, divadelní představení
17. 9. Vlčopolská traktoriáda
22. 9. Dny evropského dědictví, 16.00
knihovna, poté prohlídka lihovaru
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz.
www.dolni-bousov.cz

Knihovna

Další rok ve čtenářském klubu je za námi
Dolní Bousov se stává městem malých čtenářů a my doufáme, že stoupající tendence se jen tak nezastaví
I v letošním školním roce byl dětem
v bousovské základní škole k dispozici
čtenářský klub. Jedná se o aktivitu paní
knihovnice Olgy Třískové a učitelky češtiny Jany Vlachové, zastřešené spolkem
ProBousov. Klubové „tety“ mohou díky
spolku žádat o granty a dotace. Jinak je
jejich práce čistě dobrovolnická.
Díky laskavosti paní učitelky Zdeny
Skálové jsme pro schůzky mohli využívat prostory její třídy, aby měly děti co
nejjednodušší přesun do klubu. Jedním
z našich základních principů je totiž nízkoprahovost – nemáme nároky na děti
vstupující do klubu, nevyžadujeme vysokou úroveň čtenářských dovedností a podobně. I z tohoto důvodu je členství v klubu bezplatné. Od dětí pouze chceme, aby
přicházely co možná pravidelně a přinesly si s sebou rozečtenou knížku. A pokud
zapomenou, mají k dispozici výběr paní
knihovnice – každý týden jiný.
Letos jsme se scházeli ve dvou skupinkách – v pondělí od 13 do 14 hodin
druháci a po nich od 14 do 15:15 třeťáci.
Každá klubová lekce je jiná, přesto mají
společné prvky, rituály. Zahajujeme vždy
písničkou s pohybem, potom následuje
posezení v kruhu, kde každý představuje
svou momentálně rozečtenou knihu (tety
Olgu a Janu nevyjímaje). Pak přichází čas

Aktivita se se slovy – řadíme pojmy podle síly
na samostatné tiché čtení. Děti si mohou
zvolit místo, kde chtějí číst (nejmenší
a nejzapadlejší kouty vyhrávají), i pohodlnou polohu. Rády využívají i měkké
klubové polštáře. Před čtením jim obvykle zadáme nějaký úkol, např. hledáme
v textu smutné a veselé věty, zabýváme
se pocity hlavní postavy apod. Klidné
soustředěné čtení trvá zhruba 20 minut.

Foto: O. Třísková
Potom se sejdeme zase v kruhu a věnujeme se aktivitě po čtení. Někdy se bavíme
dramatizací, jindy vyplňujeme pracovní
listy a představujeme si je navzájem nebo
zkoušíme nalákat ostatní k přečtení naší
knihy. Čas rychle utíká a najednou je tu
závěr. Kdo touží půjčit si některou z vystavených knížek, spěchá k lavici u okna,
ostatní sbírají a poklízejí své věci. Nevynecháváme ani hodnocení – jednoduchým systémem tří barev si děti do svého
deníčku poznačí, jak se jim vedlo. Závěrečná písnička je tečkou za každou lekcí.
Abychom neupadli do stereotypu, snažíme se občas vybočit ze zaběhaných kolejí. Navštěvujeme knihkupectví v Mnichově Hradišti, četli jsme na zahradě fary,
pozvali jsme na besedu paní spisovatelku
Petru Dvořákovou. To vše dohromady pomáhá v dětech budovat lásku ke knihám
a pozitivní vztah ke čtení.
V září bude čtenářský klub pokračovat, rádi mezi sebe vezmeme i nové členy.
Přesné termíny a místa konání klubových
schůzek oznámíme v první polovině září.
Pokud vás naše činnost zajímá, můžete ji
sledovat na:

Povídání o přečtených knihách

www.dolni-bousov.cz

Foto: M. Vlasáková

11

w w w.k n izn idoupe.dol n ibousov.cz/
ctenarske-kluby/.
Olga Třísková
Jana Vlachová
Ročník 52 - číslo 4/2016

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Přírodou Dolnobousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova

Postřehy z léta

První bych věnoval nedávno otevřené
naučné a zážitkové stezce, vsazené do západní části regionu mezi Dolní Bousov,
Rohatsko, Bechov a Svobodín. Do míst,
kterými od města odtéká k Mladé Boleslavi Klenice poté, co u hřiště změnila směr
z jižního na západní. Netřeba se rozepisovat o tom, kolik každá ze třinácti zastávek nabízí zajímavostí a zábavy, jak cesta
od jedné k druhé není a ani nemůže být
fádní. Napsat chci o radosti, kterou jsem
zažil posledně o červnové neděli. Byl jsem
u studánky Na Horách za slavíkem, který
se tam objevil až v čase budování stezky,
z jara tam určitě nebyl. Nepodařilo se mi
ho sice chytit a okroužkovat, ale našel jsem
pro sebe alespoň druhou studánku, jež
jsem znal z mládí. Není daleko té obnovené a čerstvě pojmenované a voda z ní se též
přidává na cestu stružkou. Když jsem ji čistil, pod bahnem se skrýval kamenný prastarý lem. I ona stříbří vodou v těchto pro
studánky těžkém čase, vždyť třeba v Končinách nedávno vyschla. Potěšila mne rohatská připomínka v temném houští, ale
ještě víc jsem se těšil z toho, kolik lidí šlape
na kole či pěšky stezkou. To má pro mne
smysl a těm, kteří nápad uvedli v život, se
to příjemně bude číst taky. Mobiliář je koncipován, aby vydržel spousty let a až témata vymaže slunce, lze je snadno nahradit.
Deset kilometrů krajinou kolem Klenice
je dobré jít i proto, abychom si připomněli
rozměr domoviny, nepoztrácené bohatství
i bezedný zdroj životu vlídné energie.

Druhým tématem se nabízí ornitologické okénko, kdy třeba říct, že čápi snad
úspěšně v Bousově vyhnízdí. Rodina je
šestičlenná a čtyři mladí už stojí na čím dál
těsnějším hnízdě. Jsou označeni kroužky
národního muzea pro případ kontrolního
hlášení odněkud, kam je křídla zavedou.
A nemusí to být pokaždé tak, jako u hraničního jezera v Malawi, kde čáp dostal
po hlavě kamenem. Třeba v Osíku u Litomyšle to tehdy dopadlo líp. Náš mladý čáp
sice dosedl na komín k odpočinku nešikovně a spadl do pece na plexisklo, ta však
byla o přestávce vypnutá a lidé problém
zjistili včas. Čápa vytáhli a po prohlídce
u veterináře pokračoval dál. Tak letos uvidíme. Nepřijdou-li zprávy žádné, můžeme
si myslet, že vše je v pořádku.

Slavnostní otevření naučné stezky za účasti autorů a starosty města

Ročník 52 - číslo 4/2016

Foto: R. Stránský
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Lidé se zajímají, proč na Červenském
rybníku je tolik labutí. Jde krom stálého
páru o nehnízdící jedince, kteří tu přepelichají a s podzimním vypuštěním vody
odletí. Množství bílých ptáků je opravdu
úkazem, který nutí lidi zastavovat. Jedná
se o labutě zčásti mladé, ještě nehnízdící
a o samotáře, kteří ve vztazích z jakéhokoliv důvodu propadli. Rybník mezi Bousovy však není jen pro labutě, mnohem
nenápadněji se vzadu na písčitobahnité
výspě zastavují čejky, kulíci, vodouši, pisíci, jespáci, prostě ptáci specializovaní
na bahnité prostředí, směřující ze severu
na jih do zimovišť. A na konci protějším,
na úpatí kamenného jezu, můžeme spatřit konipasy, stehlíky i vlaštovky. Jedni
loví mušky, které plaší rychlým pobíháním, druzí tam tiší žízeň a třetí namáčí
hnízdní materiál, aby šel lépe zpracovat.
Kolem na drobných třešních hodují žluvy
a podobně zlatě zářící sedmihlásek. Černý čáp elegantně zakroužil nad hrází, též
k místům patří. Čas, jak jde v ptačím roce
krajinou, mění i význam velkého rybníka.
Ten pomíjí jako hnízdiště a startuje co věhlasná občerstvovací zastávka pradávných
ptačích cest.
O Slavičím háji vyšel obšírný text s doprovodnými fotografiemi v měsíčníku
pro trvale udržitelný život a koncem léta
v místě zkusmo proběhne odchyt slavíků,
kteří nocí nad místem letí. Podle metodiky, která je pro účel používána.
Letošní hnízdění dopadlo dobře, končí poklidný slavičí rok. Během prázdnin
všichni odletí.
Pavel Kverek
www.dolni-bousov.cz

Sport

Dolnobousovský sportovní klub
Zhodnocení uplynulé sezóny
Ukončená sezóna fotbalového klubu se dá
hodnotit pozitivně. „A“ mužstvo si zachovalo
příslušnost k I. B třídě i pro další ročník
soutěže. „B“mužstvo se v jarních zápasech
ukázalo ve velmi dobrém světle a posunulo se
do horních pater tabulky III. třídy. Mužstvo
dorostu hrálo I. A třídu krajské soutěže
a obsadilo jako nováček výborné 3. místo.
Ostatní mužstva mládeže žáci, minižáci,
mladší přípravka a přípravka výborně
reprezentovali náš klub. V mužstvech
mládeže je v současnosti registrováno
92 malých fotbalistů a fotbalistek. Klub
se snaží všem mužstvům a zejména těm
mládežnickým vytvořit co nejlepší podmínky.
Výchova mládeže a vlastních hráčů je
dlouhodobou prioritou klubu.
Mužstvo mladší přípravka, roč. 20092011, nehraje žádnou oficiální soutěž
v rámci okresu. Jarní část sezóny
2015/2016 trénovali na travnatém koberci
našeho hřiště v Dolním Bousově.
Tréninky navštěvovali hráči r. n.
2009-2011 dvakrát v týdnu. Docházeli
na ně v hojném počtu a s vervou jejich
vlastní v nich pracovali, přičemž hltali
základy fotbalového umění. Vyzkoušet,
co se v trénincích naučili, mohli ve 23
přátelských utkáních s týmy z blízkého
okolí. Většinu zápasů jsme odehráli
turnajovým způsobem. Pokud jsme
na turnaji stavěli dvě družstva, doplňovali
nás někteří hráči r. n. 2008. Naši borci
si nevedli věru zle a hodně zápasů jsme
vyhráli. K fotbalu patří i prohry a ty
samozřejmě také okusili.
Každá sezóna má svůj konec a tak jsme
se sešli s dětmi a rodiči na jejím zakončení.
Mohli jsme předat naší drobotině fotbalová
vysvědčení za uplynulou sezónu. Na hřišti
bylo potom k vidění při zápasu rodičů s dětmi
mnoho skvělých akcí našich fotbalových
nadějí a vskutku dobrých výkonů rodičů,
mnohdy na pokraji možností.
Další sezóna je za námi, hráči i trenéři
mohou načerpat chuť a síly do té další.
Děkujeme našim hráčům a rodičům
za spolupráci a samozřejmě se těšíme
na tu další.
Do tréninkového procesu a přátelských
zápasů se zapojili tito hráči: Vojta Beitl,
Jakub Brzák, Jakub Bureš, Michal
Buriánek, Jakub Černohorský, Ondřej
Havel, Šimon Janoušek, Antonín Kopal,
Šimon Keller, Přéma Kynčl, Patrik Niems,
Jaroslav Plíšek, Filip Strnad, Daniel Špáta,
Jakub Štros, Hynek Táborský, Raimund
www.dolni-bousov.cz

Tříska,
Ema
Urbanová,
Míra Vaněk, David Varečka,
Dominik Varečka, Jiří Veselý,
Marek Veselý, Jan Vozka,
Tomáš Weigert.
Trenéři:
Josef
Hruška,
Miroslav Buriánek
Mužstvo mladší přípravka, roč. 2007
a mladší, hraje okresní soutěž mladších
přípravek. Od začátku dubna jsme
po vydařené zimní halové části sezóny
začali s tréninky na venkovním hřišti.
Před mistrovskými turnaji jsme sehráli
dvě přípravná utkání a jeden turnaj.
Mistrovské zápasy jarní sezóny 2016
jsme sehráli v rámci 4 turnajů. Pro jarní
část sezóny 2015/2016 jsme byli zařazeni
do nejvyšší divize 1. A s nejlepšími týmy
v okrese – TJ ZD Kostelní Hlavno, SK
Bakov n. J. a FK Dlouhá Lhota.
Ve čtyřech mistrovských turnajích
jsme sehráli 12 zápasů s těmito výsledky:
5 x jsme zvítězili, 1x remizovali a 6x
jsme odešli jako poražení. Dokázali
jsme vstřelit 57 branek, podle kterých je
tato věková kategorie malých fotbalistů
hodnocena a obsadili jsme tak celkově
výborné 3. místo.
Mezi mistrovskými turnaji jsme přijali
pozvání na jeden velký mezinárodní turnaj
– 3. ročník Zásada Cup, ve kterém jsme se
v konkurenci 16 týmů obsadili 12. místo.
Hráči: Lukáš Oudrnický, David
Zvěřina, Matěj Boček, Kuba Černohorský,
Přéma Kynčl, Vojta Karn, Hynek
Táborský, David Varečka, Jiří Veselý,
Ondřej Kubišta, Šimon Vynikal, Filip
Koliáš, Patrik Niems.
Trenéři: Milan Karn, Jakub vynikal, Jiří
Veselý
Mužstvo minižáci, roč. 2005-2007 má
vždy sezónu rozdělenou na podzimní část
a jarní část. Soutěž je specifická v tom, že
se postupuje a sestupuje každý půlrok.
Jarní sezonu jsme začali s tímto kádrem:
brankář - O. Pilař; hráči - M. Boček, F.
Brezani, M. Bureš, O. Gavlák, J. Hruška,
L. Jahoda, J. Kriško, L. Oudrnický, R.
Rudavský, P. Skála, O. Svoboda, V. Štros.
J. Toman a D. Zvěřina.
Ve skupině jsme měli za soupeře
Luštěnice, Kněžmost a Pěčice. Již první
turnaj naznačil, že mužstva jsou velmi
vyrovnaná, a to se potvrzovalo celou
sezonu. O naše vstřelené branky se
postarali tito hráči:
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Kriško 14x, Bureš 10x,Skála
8x, Oudrnický a Štros 5x,
Svoboda 4x, Boček 2x, Zvěřina
a Rudavský 1x, a 2x vlastní.
Trenéři: Milan Hrdý, Martin
Kollátor
Mužstvo žáků hrálo v letošní sezóně
soutěž Okresního přeboru žáků. Žáci
DBSK se díky druhému místu v podzimní
části soutěže zúčastnili bojů o přeborníka
okresu. Bohužel jaro už nebylo tak
povedené. Ze čtrnácti zápasů žáci vyhráli
pouze tři v normálním hracím čase,
jednou vyhráli na penalty a jednou odešli
po penaltách poraženi. Se ziskem 12
bodů a skóre 31:42 se umístili na 6. místě
tabulky. Trojice hráčů Ort Petr, Denis
Hadrovič a Dominik Kafka vstřelila 8
branek, čtvrtým nejlepším střelcem se stal
se 4 zásahy Lukáš Hercík, po jedné trefě
přidali Patrik Nosek, Dominik Brynych
a Jakub Svoboda.
V pohárové soutěži Copytrans cup žáci
došli do semifinále, kde jim stop vystavil
Bakov nad Jizerou, když doma hladce
zvítězil 6:0.
V sobotu 25.6, v rámci ukončení sezóny,
jsme uspořádali 3. ročník Memoriálu
Radka Moravce, kterého se účastnili tři
týmy DBSK, Akuma MB a SKP Mladá
Boleslav. Vítězem se stala Akuma se
ziskem 5ti bodů, DBSK patřilo 2. místo se
ziskem 3 bodů a třetí skončilo SKP MB
s jedním bodem. Odpoledne po turnaji
proběhla rozlučka se sezónou a s hráči,
kteří přecházejí do dorostu. Jsou to Jakub
Svoboda, Hercík Lukáš, Hadrovič Denis,
Verecký Pavel, Brynych Dominik, Kafka
Dominik a Vojta Boček.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem hráčům za předvedené výkony,
rodičům a všem fanouškům za podporu.
Příprava na novou sezónu začíná v sobotu
20. srpna od 10 hodin na hřišti.
Trenéři: Michal Šolc, Petr Kobrle, Robert
Novotný
Mužstvo dorostu zvládlo svoji první
sezónu v A třídě výborně, v jarní části hráči
navázali na podzimní výkony a po celou
dobu se pohybovali v horních patrech
tabulky, ze kterých stále bojovali o postup
do krajského přeboru. Během sezóny se
do týmu dobře zapracovali hráči ze žáků
a tak vzhledem k tomu, že do dospělých
odešli pouze tři dorostenci a ze žáků by
mělo přijít sedm hráčů, dává konečné
třetí místo v tabulce velkou naději do nové
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sezóny znovu se poprat o horní postupové
příčky. Sezónu zakončili s bilancí 20 – 2
– 6, skóre 126:43 a 62 bodů a navíc Tomáš
Světlík se umístil na třetím místě v tabulce
střelců, když dokázal vsítit 36 branek. Ani
ostatní spoluhráči nezaháleli. Jakub Šolc
dal 26 branek, Radek Bartoň 26 branek
a Jiří Hložek 12 branek.
Za mužstvo nastupovali tito hráči:
Radek Bartoň, Luděk Holub, Radek
Maňas, Daniel Šouta, Lukáš Svoboda,
Tomáš Světlík, Jiří Hložek, Petr Volf,
Patrik Petrův, Jakub Šolc, Jaroslav
Pechánek, Antonín Brzobohatý, Filip
Rejzek, Tomáš Horyl, Petr Ježek, Matěj
Svoboda, Martin Oudrnický, Lukáš Binar,
Pavel Urban, Aleš Pavliš, Milan Hercík,
Petr Ort a Jakub Svoboda. V nové sezóně
povede dorost Mirek Rejzek, Mirek Šmíd
a vypomáhat bude Mirek Horák starší.
Trenéři: Luděk Holub, Mirek Rejzek

B-mužstvo hrálo letos III. třídu sk.
A mladoboleslavského okresu. Celkově
obsadilo 4. místo se ziskem 33 bodů,
s bilancí 10 – 3 – 9 a skóre 69:56. Nejlepším
střelcem se stal Mirek Polák, který vstřelil
12 branek, následují Jakub Šolc a Radek
Bartoň s 10ti brankami, dále Michal
Šolc 8, Radek Tomíček 6 a Lukáš Dajč 5
branek. Díky jarnímu širšímu kádru áčka
a pěti výhrám v řadě se mužstvo dostalo až
na čtvrtou příčku tabulky. Dařilo se využít
služeb dorostenců, což vypovídá o našich
nejlepších střelcích. Jakub Šolc a Radek
Bartoň dali shodně po 10 brankách.
Cílem pro další sezónu je zaujmout vyšší
patra naší skupiny a v neposlední řadě
zapracování dorostenců do týmu.
Za mužstvo v této sezóně nastoupili:
Miroslav Buriánek, Pavel Urban ml.,
Martin Kollátor, Marek Švec, Přemek
Kynčl, Petr Havel ml., Petr Havel st.,
Michal Šolc, Milan Merva, Kuba Kasal,
Lukáš Dajč, Tomáš Šolc, Radek Tomíček,
Václav Zumr, Petr Doležal, Jan Stejskal,
Pavel Vacek a střídavě dorostenci Luděk
Holub, Tomáš Světlík, Petr Ježek, Filip
Rejzek, Jakub Šolc a Radek Bartoň.
Trenér: Patrik Šouta
A-mužstvo dospělých odehrálo zápasy
v I. B třídě skupiny B. Sezóna by se mohla
přirovnat k zápasu dvou rozdílných
poločasů. Podzim se vůbec nepovedl.
„A“ tým měl pro jarní část sezóny jasný
cíl, a to záchranu v soutěži. Příchodem
Marka Koštíře a Františka Klímy se kádr
posílil a hned prvními zápasy vykročil
za záchranou. K podzimním 8 bodům
přidal na jaře dalších 25 a obsadil tak
9. místo zajišťující záchranu. Díky
výborným výkonům celého týmu v jarní
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části soutěže byl i prostor pro postupné
zapracovávání dorostenců do dospělého
fotbalu. Na novou sezónu se tým začne
připravovat od 22. července a to výhradně
v domácích podmínkách, kdy se budou
střídat tréninky a přípravné zápasy.
Mužstvo zakončilo sezónu s bilancí 11 – 0
– 15, skóre 46:49. Pořadí střelců je Marek
Koštíř 8 branek, Klíma František 6, Klíma
Ondřej 6, Tomíček Radek 6, Vynikal Petr
5, Hrdý Jan 4, Kuba Kasal 4.
Za mužstvo v uplynulé sezóně
nastupovali: Stránský Michal, Machač Jiří,
Kubeček Pavel, Tomíček Radek, Vynikal
Petr, Hrdý Jan, Kasal Jakub, Zahrada
Lukáš, Novák Matouš, Polák Miroslav,
Vacek Pavel, Bíšek Vladimír, Stejskal Jan,
Klíma Ondřej, Klíma František, Koštíř
Marek, Šolc Michal, Šolc Tomáš, Merva
Milan, Havel Petr ml. Nelze zapomenout
poděkovat také dorostencům, kteří
v průběhu sezony také nastupovali.
Trenér: Luděk Holub

Mužstvo staré gardy odehrálo
na jaře celkem čtyři přátelské zápasy
a uspořádalo 7. ročník Májového turnaje
starých gard. Postupně se mužstvo
utkalo s týmy z Benátek nad Jizerou,
Dobrovice, Bakova a Liberce. Zejména
zápas s „ligovou“ starou gardou Liberce
byl pro naše hráče zážitek. Odměnou
bude sehrání odvety v Liberci na přelomu
srpna a září. Také turnaj starých gard
8. 5. se vydařil. Mužstva Dlouhé Lhoty,
Libáně, Dětenic a domácí gardy se
postupně střetla každý s každým.
Vítězem se stala garda z Dlouhé Lhoty.
Už nyní se tvoří kalendář přátelských
zápasů na podzimní termíny. V jarních
zápasech nastoupili: Buriánek, Vynikal
J., Hruška L., Blažek, Procházka, Kobrle,
Boček, Karn, Urban P., Hrdý M., Kosina
Jar., Kosina Jiří, Holub, Novotný, Havel,
Šouta, Nechánský P., Bárta, Ječný Fr.,
Kožíšek, Havel Jakub, Rejzek
Manager: Petr Nechánský, Mirek Boček

Konečné tabulky sezóny 2015/2016
Dolnobousovský SK „A“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SK Kosmonosy
TJ Klíčany
Sokol Ovčáry
Záryby
Sokol Pěčice
Slavoj Stará Boleslav
FC Mělník
FK Neratovice-Byškovice B
DBSK „A“
TJ Byšice
Bakov n. Jizerou
AFK ELETIS LUŽEC
TJ Řepín
Labský Kostelec

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
19
19
17
17
13
12
12
11
10
9
7
9
4

0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

4
7
7
9
9
12
14
13
15
16
17
19
17
22

66:22
84:28
78:35
60:38
53:44
51:43
48:55
34:39
46:49
36:56
34:56
43:66
41:85
19:77

64
57
56
50
48
38
37
35
33
31
29
27
26
14

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
15
12
10
9
9
8
8
7
7
6
6

1
2
4
3
4
3
1
1
3
3
3
0

0
5
6
9
9
10
13
13
12
12
13
16

107:19
71:36
47:39
69:56
50:61
54:45
53:64
51:66
44:55
52:81
36:79
45:78

64
47
40
33
31
30
25
25
24
24
21
18

Dolnobousovský SK „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Doubrava „A“
Kosmonosy „B“
SKP MB
DBSK „B“
Březno
Řepov
Sporting MB
Jivina
Bakov „B“
Klášter
Bělá „B“
Nová Ves
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DBSK minižáci 1 – horní řada: Kollátor Martin (trenér), Bureš M., Jahoda L., Hrdý M. (trenér), Hruška J., Toman J., Janoušek Petr (trenér)
dolní řada: Pilař O., Oudrnický L., Skála P., Zvěřina D., Kriško J.
Foto: R. Stránský
Tímto vedení klubu děkuje všem
fanouškům,
příznivcům,
sponzorům
za podporu a zachování přízně po celou
sezónu. Ta nová 2016-2017 začne v sobotu
27. 8. 2016 domácím zápasem proti
Lužci. Mužstvo bude mít v soutěži čtyři
nové soupeře, Velký Borek, Sokol Dlouhá

Lhota, Sokol Tišice, Dynamo Nelahozeves
a Kly (bývalé Ovčáry). 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 platí od nové sezóny?
Nejvýraznější změnou je nový přestupní
řád FAČR, který platí od 1. 7. 2016.
Od tohoto data se ruší pro amatérský
fotbal hostování a střídavé starty, ruší se
farmy, budou pouze přestupy.
Miroslav Boček, sekretář klubu

Několik slov předsedy klubu Františka Ječného
k uplynulé sezóně
Fotbalový klub má od nejmenších
hráčů po dospělé sedm týmů a k tomu
tým staré gardy. Sportovní činnost jim
v současnosti zajišťuje patnáct trenérů
(každý z nich musí mít trenérský kurz).
Někteří z nich tráví svůj volný čas na hřišti
třikrát i vícekrát za týden.
Odměnou jim je radost jejich svěřenců
a občasná pochvala z řad rodičů
a příznivců. Někdy je to však spíše opačně,
zejména když se preferuje výsledek. Ale
na prvním místě, a to hlavně u dětí, má být
jejich radost ze hry, z kamarádů, z pohybu,
i to, že se naučí být obratnější a že budou
pravidelně sportovat.
Na hřiště doprovází svoje děti stále
více rodičů, pro něž se tak sportovní areál
stává místem, kde tráví svůj volný čas.
www.dolni-bousov.cz

Jsme za to rádi, zvláště když někteří se
nám snaží i aktivně pomoci.
Že to naši trenéři nedělají špatně, svědčí
i to, že k nám pravidelně na tréninky vozí
svoje děti i rodiče, kteří by to měli blíže
do jiných klubů. V současné době máme
zaregistrovaných 92 fotbalistů a fotbalistek
ve věku od 5ti do 18ti let. S touto základnou
patříme k těm největším v regionu.
Jednou za čas mi někdo řekne, proč tolik
investic z městského rozpočtu do sportu,
hlavně do fotbalu. Mým argumentem jsou
sportující děti a mládež a množství lidí,
kteří pravidelně navštěvují náš sportovní
areál. Jejich uznání je oceněním i pro celý
Dolní Bousov. S trénujícími sportovci
a diváky je to za kalendářní rok přes
dvacet tisíc návštěvníků.
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Investice do sportovního areálu, který
v uplynulých letech prošel celkovou
rekonstrukcí, rozhodně nebyla zbytečná,
zvláště když většina prostředků byla
získána prostřednictvím dotací, o které
žádalo vedení sportovního klubu
z Ministerstva školství a mládeže,
z Krajského fotbalového svazu nebo
z České unie sportu. Vždy se preferují
kluby, které vychovávají mládež a v tomto
nastaveném trendu chceme pokračovat
i v dalším období.
Děkujeme vám všem, kteří nás
jakoukoliv formou podporujete, a věříme
ve vaší přízeň i v budoucím období.
Předseda klubu František Ječný
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NAROZENÍ

Poděkování

Matouš Kratochvíl, Svobodín, květen 2016
Michael Kratochvíl, Svobodín, květen 2016
Matěj Písecký, Dolní Bousov, červen 2016
Šimon Pelant, Dolní Bousov, červen 2016
Adam Kollátor, Dolní Bousov, červenec 2016
Vojtěch Brzák, Dolní Bousov, červenec 2016

Děkuji panu tajemníkovi Pavlu Kulovi a paní Jelínkové za návštěvu a dárek k narozeninám.
Miroslav Drobeček

Vzpomínka
Dne 21. září uplyne rok od úmrtí pana Miloslava Čermáka z Horního Bousova. S úctou a láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

ÚMRTÍ
Stanislava Dlasková, Dolní Bousov, květen (85 let)
Marie Zelbová, Dolní Bousov, květen (91 let)
Libuše Valešová, Dolní Bousov, červen (93 let)
Vladimír Janatka, Ošťovice, červen (70 let)
Josef Folprecht, Dolní Bousov, červen (75 let)
Jaroslav Wölfel, Dolní Bousov, červen (89 let)

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Srpen
05. 08.
13. 08.
16. 08.
18. 08.
18. 08.
26. 08.
27. 08.
Září
03. 09.
03. 09.
16. 09.
24. 09.
26. 09.
26. 09.
27. 09.
28. 09.

Bayerlová Anna, Dolní Bousov
Pešková Marie, Dolní Bousov
Koptík Jaroslav, Dolní Bousov
Popelka Zdeněk, Dolní Bousov
Vaníčková Růžena, Dolní Bousov
Králová Lidmila, Dolní Bousov
Roudná Marie, Dolní Bousov
Klauzová Miloslava, Dolní Bousov
Nohová Věra, Dolní Bousov
Svobodová Ludmila, Dolní Bousov
Eflerová Valentina, Svobodín
Baran Jan, Horní Bousov
Fryčová Marie, Horní Bousov
Vitulová Jiřina, Dolní Bousov
Zeithamlová Miroslava, Bechov
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

84
80
70
85
84
91
88

Jan Charvát (vlevo) přebírá pamětní plaketu (text str. 4)

 Prodám:

Inzerce

		5 ks dřevěných špaletových oken o rozměrech 800 x 1100 hl.
170. Okna jsou nepoužitá, bez povrchové úpravy. 		
Cena: 6000 Kč/kus.

89
83
70
70
70
70
70
70

		Stavení míchačku KBM_50 r.v. 1981, napájení 380 V, kabel
10 m, hmotnost 110 kg. Cena: 3000 Kč.
 		15 balíků á 6 ks pálená taška TONDACH (orig. balení) – Francouzská 14. Cena: 22 Kč/ks.
Tel.: 604 331 198, T. Kubín, Zahrádky 191.
 Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks. Prodej se uskuteční: 12. srpna, 10. září a 18. října 2016 Dolní Bousov – u vlakového
nádraží v 15.00 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9-16 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

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. 09. 2016.

Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová,
Josef Procházka. Náklad 1200 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2016. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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