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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 je minulostí. Byl to rok,
kdy jsme oslavili 155. výročí postavení
budovy radnice města slavnostním otevřením po náročné rekonstrukci, které
se konalo na konci května v rámci dne
otevřených dveří. Byl to rok, kdy nás
nepostihly žádné katastrofy či nepředvídatelné události. Věnovali jsme se zvelebování města, údržbě majetku a zlepšení
životní úrovně v našem městě. Nyní mi
dovolte letmo připomenout, jaké investice se zrealizovaly v roce minulém. Jak
jsem avizoval na začátku, stěžejním úkolem bylo dokončení modernizace budovy
radnice města. Během jarních měsíců
byly dokončeny interiéry budovy ve spolupráci s firmou Nábytek Řepov. Náklady
na vnitřní vybavení činily 1,2 mil. korun.
Stručně další investice a opravy, které
nás provázely během roku 2016:
▸ Revitalizace lipové aleje v ulicích
V Lipkách a Tovární (321 700 Kč)
▸ Oprava chodníků v ulicích Brodecká
a Lhotecká (1 572 711 Kč)
▸ Oprava chodníků v ulici Okružní
(1 144 540 Kč, z toho dotace 480 000 Kč
z grantu Středočeského kraje)
▸ Oprava chodníku v ulici V Lipkách
(683 650 Kč)
▸ Oprava chodníku v ulici Školní
(517 851 Kč)
▸ Oprava příjezdové komunikace k vodojemu Horní Bousov (501 000)
▸ Investice do inženýrských sítí a komunikací v nové zástavbě za benzinkou –
budoucí ulice Javorová (1 045 980 Kč)
▸ Rekonstrukce kotelny v MŠ v ulici
Zahradní (749 056 Kč)
▸ Vybudování a otevření I. naučné stezky pro pěší (332 000 Kč)

/pokračování na straně 2/
www.dolni-bousov.cz

Starosta Miroslav Boček vhazuje čestné buly při zahájení přátelského utkání mezi Dolním
Bousovem a Sobotkou. Foto: R. Stránský.

Hokejov ý retrozápas
V neděli 15. ledna 2017 se na rybníku
Pískovák uskutečnilo hokejové utkání
mezi Dolním Bousovem a Sobotkou (Osekem). Z Oseka totiž byla převážná většina
hráčů, včetně starosty Ing. Horáka. Vlastní hokejový zápas by se neuskutečnil bez
nápadu a organizace Jana a Jakuba Plíškových. Patří jim velká pochvala. Bousováci měli na sobě žluté dresy se znakem

Z redakce
Letošní první číslo zpravodaje s sebou
přináší několik nových rubrik a změn.
Dlouholetou rubriku s názvem Odpadový
sloupek nyní na čas nahradí aktuální téma
v podobě Energetického sloupku (podrob-

JISKRA Dolní Bousov, hosté nastoupili
v modro-žlutých dresech. Čestné buly
vhodil starosta Dolního Bousova Miroslav Boček. Utkání skončilo smírně 4:4
a na nájezdy zvítězili hosté, ale to však
není podstatné. Byla přítomna i slušná
divácká kulisa. Zápas pro přihlížející komentoval Josef Kodrik.
Roman Stránský
něji na straně 3). Dále jsme na celý tento
rok nechali připravit sérii křížovek s tajenkami z historie Dolního Bousova. Tak
snad potěší. Poslední, již avizovanou změnou bude to, že pokud potřebujete další
výtisky Bousováka, nebo si pro něj přijdou
turisté nebo chalupáři, zakoupí jej za 15 Kč
v infocentru nebo v prodejně na Rohatsku.
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Oprava střechy kostela sv. Šimona
a Judy ve Vlčím Poli (681 387 Kč)
Oprava střechy na budově bývalé školy
v Horním Bousově (749 411 Kč)
Oprava zvonice a hasičárny v místní
části Střehom (551 125 Kč, z toho dotace 200 000 Kč z grantu Středočeského
kraje)
Zakoupení nového vozidla údržby pro
městský úřad (1 488 179 Kč)
Zakoupení nového vozu za traktor pro
údržbu města (266 200 Kč)
Obnova a modernizace svislého dopravního značení ve městě a v místních
částech (349 441 Kč)
Vybudování nového workoutového hřiště na fotbalovém stadionu (100 000 Kč)

Nemalé finanční prostředky plynou
z rozpočtu města na provoz a údržbu majetku ve vlastnictví města. Jen namátkou
pro přehled toho nejdůležitějšího:
▸ Náklady na provoz sběrného dvora:
1 003 787 Kč
▸ Náklady na provoz kompostárny:
308 000 Kč
▸ Náklady na údržbu a obnovu veřejného
osvětlení: 1 130 621 Kč
▸ Náklady
na
veřejnou
zeleň:
1 700 000 Kč
▸ Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ
a MŠ včetně energií: 2 032 000 Kč
▸ Náklady na svoz komunálních a separovaných odpadů: 1 970 000 Kč
▸ Náklady na výkup pozemků pro budoucí plánovanou zástavbu rodinných
domků: 2 474 900 Kč
Město je vlastníkem a provozovatelem
vodovodu, kanalizace a ČOV. S tím jsou
samozřejmě spojené i náklady na údržbu
a provoz. Výčet těch základních výdajů
a příjmů v roce 2016:
▸ Příjem za vodné a stočné: 4 340 473 Kč
▸ Náklady na vodné + opravy a údržba:
1 715 527 Kč
▸ Náklady na údržbu, opravy, čištění
kanalizace, likvidace kalů z ČOV:
2 135 236 Kč
Zisk za vodné a ČOV za rok 2016 po odečtení všech nákladů činí 490 000 Kč. Tento zisk bude použit na údržbu a investice
v roce 2017. Cena vodného a stočného
se pro letošní rok nemění. Vodné 32 Kč
a stočné 28 Kč.
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Nemalým příjmem do rozpočtu města
byl v roce 2016 příjem z prodeje stavebních pozemků. Město prodalo novým stavebníkům celkem 11 stavebních pozemků
v celkové hodnotě 13 649 079 Kč. Část
finančních prostředků se bude vracet zpět
do lokality za benzinkou s cílem kompletně dokončit ulici Javorovou do konce roku
2018. Zbylé prostředky se použijí na investiční akce v rámci města v následujícím
období.
Aby město mohlo investovat a modernizovat, musí být připraveno projekčně.
Ne všechny projekty se dají zrealizovat
pouze z rozpočtu města. Vedení města
hledá a bude hledat další zdroje financování, zejména z dotačních titulů, které
jsou a budou vyhlašovány do roku 2020.
Postupně bude město žádat na dané projekty o stavební povolení, aby bylo včas
připravené na případné vyhlašování
výzev pro podání žádostí o dotace. Jen
v uplynulém roce se na zpracování projektových dokumentací vydalo z rozpočtu města bezmála 900 000 Kč. Výčet nejzajímavějších:
▸ Zpracování projektové dokumentace
„Vybudování jazykových a přírodovědných učeben v ZŠ“ (253 980 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace „Vybudování nové třídy pro MŠ“
(173 500 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace „Modernizace místních komunikací na návsi v místní části Bechov“
(48 000 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace
„Rozšíření hasičské zbrojnice v místní
části Bechov“ (24 000 Kč)
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▸ Zpracování projektové dokumentace
„Vybudování nových místních komunikací“ na Zahrádkách v lokalitě nových
rodinných domků (35 000 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace
„Vybudování nového chodníku“ v místní části Horní Bousov pro přístup
na dětské hřiště (15 000 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace
„Vybudování nového chodníku v ulici
Lhotecká“ (25 500 Kč)
▸ Úprava projektové dokumentace „Vybudování nových chodníků a parkovacích stání“ v ulici Dlouhá a Zahrádky
pro podání žádosti o dotaci ze SFDI
(137 000 Kč)
▸ Zpracování projektových dokumentací pro územní a stavební řízení a studií na „Rozšíření budovy a modernizaci interiéru budovy Sokolovny“
(443 000 Kč)
▸ Zpracování projektové dokumentace
(už v roce 2015) „Modernizace místních komunikací“ na sídlišti (58 571 Kč)
Nyní bych vás seznámil s plány na rok
2017. Zastupitelstvo města schválilo dne
14. 12. 2016 na svém zasedání rozpočet na rok 2017. Město bude hospodařit
na straně příjmů s 39 280 000 Kč a na straně výdajů s 44 400 000 Kč. Na investiční
akce je vyčleněno bezmála 15 mil. korun.
Co se týká hospodaření, tak město zakončilo rok 2016 se zůstatkem na účtu ve výši
14 619 744 Kč. Je to rezerva, která bude
použita na spolufinancování projektů podpořených dotacemi.
Stěžejní pro rozpočet města v letošním
roce bude to, jestli se podaří ve spolupráci
s úřadem Středočeského kraje zrealizovat
modernizaci průtahu ulice Dlouhá (investice Středočeského kraje) a vybudování nových chodníků a parkovacích stání v ulicích Zahrádky a Dlouhá (investice města).
Město počátkem ledna podalo žádost
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování nových chodníků ve zmíněných ulicích. Celkové náklady
jsou rozpočtovány na 16 mil. korun. Rozhodnutí či zamítnutí o dotaci bychom se
měli dozvědět do poloviny letošního roku.
Další žádost o dotaci byla podána také
v lednu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to na projekt
„Vybudování jazykových a přírodovědných
učeben v ZŠ“. I zde rozhodnutí o úspěšnosti žádosti budeme vědět zhruba v polovině roku.
www.dolni-bousov.cz

Z radnice

V prosinci byla opět podána žádost
o dotaci z programu Ministerstva školství a mládeže na projekt „Vybudování
in-line dráhy“ v břízkách za koupalištěm. Uvidíme, jak bude město se žádostmi úspěšné.
A další projekty, které jsou naplánovány na letošní rok? Je to zejména rekonstrukce budovy vodojemu v Horním Bousově. Na tento projekt získalo město v roce
2016 dotaci z grantu Středočeského kraje
ve výši 1,7 mil. korun. Odhadované celkové náklady jsou 3,4 mil. korun. Počátkem ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Smlouva o dílo s vítězným uchazečem by mohla být podepsána do konce ledna. Stavba je naplánována
od 04/2017 – 10/2017.
Dalším dotovaným projektem bude „Intenzifikace čističky odpadních vod (ČOV)“.
Na tuto akci získalo město v roce 2016 dotaci ze Státního fondu životního prostředí
v celkové výši 5,8 mil. korun. Výběrové
řízení na zhotovitele bylo vyhlášeno v lednu, odhadované náklady dle projektu jsou
8 mil. korun. Stavba by se měla rozeběhnout ve druhé polovině roku.
Dále plánujeme: vybudování nového
parkoviště pro osobní automobily na pozemku pod poštou; opravu chodníků
v ulici Nádražní (nestihlo se vzhledem
počasí v závěru loňského roku); modernizaci tří bytových jednotek v hasičárně Dolní Bousov; opravu hřbitovních
zdí v Dolním Bousově a ve Vlčím Poli;
úpravu nájemních prostor v bývalé spoři-

telně na náměstí pro potřeby České pošty; opravu kulturních památek v místní
části Střehom; dokončení modernizace
veřejného osvětlení a místního rozhlasu
v místní části Bechov; investici do oprav
vnitřních prostor sportovní haly; opravy
ve stávající MŠ v Zahradní ulici; nutné
opravy na budově Infocentra a knihovny.
Dále pak jsou nutné investice do oprav
vnitřních prostor budovy bývalé školy
v Horním Bousově tak, aby se dala budova využívat pro různé zájmové činnosti
obyvatel místní části. Také bychom chtěli zrealizovat a otevřít II. naučnou stezku pro pěší, která by plynule navázala
na první stezku otevřenou v roce 2016.
Jak vidíte plánovaných projektů je nespočet. Uvidíme, co se podaří během roku
zrealizovat.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem organizátorům a pomocníkům 19.
ročníku Mikuláše 2016. Tuto kulturní
akci před vánocemi navštívilo odhadem
2400 návštěvníků, což ho řadí mezi jeden
z nejvíce navštívených ročníků v historii.
Už nyní se pracuje na jubilejním 20. ročníku, který se bude opět konat první sobotu
v prosinci.
A poslední pozvánka směřuje všem zájemcům o tanec a dobrou zábavu. V sobotu
18. 2. 2017 město pořádá 7. reprezentační
ples, na který jste všichni srdečně zváni. Podrobné informace naleznete včas na webových stránkách Infocentra Dolní Bousov.
Miroslav Boček
starosta města

Město Dolní Bousov nabízí k pronájmu
koupaliště na letní sezónu 2017.
Bližší informace na telefonním čísle
326 396 257.

Vítání občánků
Vítání nových občánků Dolního Bousova se uskuteční dne 22. 4. 2017. Vítat se
budou děti narozené v období od 1. 7. 2016
do 31. 12. 2016. Přihlášku si rodiče mohou
vyzvednout na matrice městského úřadu,
případně ji naleznou na webových stránkách města nebo si ji mohou nechat zaslat
www.dolni-bousov.cz

e-mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba
doručit na matriku a to nejpozději 5 dnů
před stanoveným termínem konání akce.
O hodině a místu konání budou rodiče informováni na jimi sdělený kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka
městského úřadu na telefonu 326 396 423
nebo na e-mailu: matrika@dolni-bousov.cz.
Marcela Jelínková
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Energetický
sloupek
V posledních letech se velmi intenzivně
řeší otázka finanční gramotnosti. Lidé se
dnes velmi těžce orientují v záplavě nepřeberného množství nabídek finančních institucí. Žijeme v informační době, přesto
se lidem nedostává dostatek užitečných
informací.
Stejná situace panuje na trhu s energiemi. Zdá se, že každá společnost je ta nejlepší, každá jen a pouze Vám zajistí dlouhodobě skvělou cenu. Z těchto reklamních
hesel jsou lidé často již tak apatičtí, že nemají chuť se nad řešením „energetických
potřeb“ své domácnosti vůbec zamyslet.
Přitom každého, kdo doma svítí byť jedinou žárovku nebo používá vodu na osobní
hygienu, se ceny energií významně dotýkají. A špatně nastavené smlouvy na odběr
energií, zastaralý typ osvětlení nebo klasický způsob spotřeby vody přitom domácnost
mohou vyjít o tisíce korun ročně navíc.
Energetický sloupek bude vycházet
ve zpravodaji Bousovák celý tento rok
a bude vám přinášet užitečné informace
a tipy z praxe, jak ušetřit na spotřebě
energií.
Dita Říhová
Hromadná poptávka plynu
Po několika teplých zimách letos
můžeme opět vidět krajinu jako z ladovských pohádek. To je příjemné pro oko,
ale velmi negativně se to dotkne našich
peněženek. Letošní topná sezóna (prozatím listopad – leden) je 3,2 °C pod
průměrem posledních tří let. U domácností, které vytápějí plynem či elektřinou, se tak očekává spotřeba o 15 –
20 % vyšší. Kvůli teplým zimám však
i lidem s nejdražšími tarify chodily
v ročním vyúčtování přeplatky. I tato
skutečnost přispěla k tomu, že se lidé
o výhodnější nastavení cen příliš nezajímali. Vysoké ceny, které většina dodavatelů i přes propady na energetických
burzách nesnižovala, ve spojení s chladnou zimou, tak lidem při letošním vyúčtování radost neudělají. Oproti průměrné ceně plynu, kterou platí česká
domácnost, se nejlepší nabídky na trhu
pohybují o 20 – 25 % níže. U rodinného
domu tak spotřebitelé mohou ušetřit
i částky přesahující 10.000 Kč.
Pokračování na straně 4
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Nabídka hromadné poptávky cen
elektrické energie a zemního plynu pro
občany Dolního Bousova a spádových
obcí
Zástupci společnosti Optimal-Energy a.s. se obrátili na Městský úřad Dolní Bousov s nabídkou hromadné poptávky cen elektrické energie a zemního
plynu.
Co získáte hromadnou poptávkou?
▸ Srovnání nejnižších cen elektrické
energie a zemního plynu stabilních
dodavatelů s platnou licencí pro ČR.
Co je to hromadná poptávka?
▸ Nákup prostřednictvím Centrálního
zadavatele, který sdružuje poptávku
za více domácností. Díky sdružení
poptávky a tím navýšení objemu spotřeby je tato hromadná poptávka
mnohem zajímavější pro dodavatele,
který je tak ochoten nabídnout výhodnější ceny. Jde o efektivní nástroj
pro dosažení úspor.
Jaké úspory dosáhneme?
▸ Díky sjednocení odběrů dosahujeme
úspor 10 – 30 % v dodávce elektrické
energie a zemního plynu. Navíc jsme
schopni ušetřit na distribuční části
(regulované položky), kterou nelze
ovlivnit změnou dodavatele, ale pouze vhodnou distribuční sazbou. Zde
lze dosáhnout úspory až 55 % z distribuce.
Hromadná poptávka je nezávazná
a zcela bezplatná.
Případní zájemci o další informace
a případnou účast v této nabídce nechť
se obrátí na specialistu pro naše město,
pana Aleše Matyáska, tel. 776 623 323.

Informace
občanům
Pytle na tříděný odpad jsou k dostání na MěÚ, odbor místního hospodářství, na sběrném dvoře a v prodejně
ovoce a zelenina u pana Zeleného.

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Krátce z Bousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova

Statistika evidence
oby vatel – 2016

Oddělení evidence obyvatel Městského
úřadu v Dolním Bousově v roce 2016 evidovalo:
▸ 67 přihlášených občanů k trvalému pobytu
▸ 37 narozených dětí
▸ 54 trvale odhlášených občanů
▸ 24 zemřelých občanů

Krátce z Bousovska

Vánoční sbírka. Během letošní Vánoční
sbírky pořádané naší školou se vybralo rekordní množství peněz. Návštěvníci Vánoční výstavy přispěli 2 674,- korunami. Ve škole, na městském úřadě a v ulicích města se
vybralo 6 438,- korun. Celkový výtěžek činil 9 112,- Kč. Po předchozí domluvě se zaměstnanci dětského domova jsme zakoupili
pro děti další batůžky (3 712,- Kč), zbytek
peněz (5 400,-) jsme předali dětskému domovu jako peněžní dar. Peníze budou využity na pobyt na horách a na výlety. Všem,
kteří přispěli, velice děkujeme. Poděkování
si zaslouží i žáci 9. B, kteří se téměř měsíc
snažili získat co nejvyšší částku.
I. Mendlíková
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Počet obyvatel v evidenci úřadu tak
k 31. 12. 2016 činil 2 578 občanů. Konkrétně Bechov 122, Dolní Bousov 2 079,
Horní Bousov 163, Ošťovice 15, Střehom
24, Svobodín 67 a Vlčí Pole 108 obyvatel
s trvalým pobytem.
Marcela Jelínková
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OPRAVA!

V minulém čísle Bousováka bylo straně 11 chybně uvedeno datum baráčnického plesu, za což se omlouváme.
Správný termín konání plesu je sobota
11. února 2017 v sokolovně.
Dita Říhová
Výstava v nových prostorách radnice
měla úspěch. Ve dnech 3. až 10. prosince
2016 jsme pro spoluobčany Dolního Bousova a okolí uspořádali již 5. ročník výstavy betlémů a andělíčků. Letos byla výstava
poprvé v nových prostorách zrekonstruowww.dolni-bousov.cz

Krátce z Bousovska

vané radnice, kde se nám podařilo vystavit
všechny naše betlémy a andělíčky. Betlémů
vyrobených z různých materiálů bylo vystaveno 260 kusů. Andělíčků bylo vystaveno
na 292 kusů. Na této výstavě nebylo nic zapůjčeno, vše bylo z naší soukromé sbírky.
Výstava se asi líbila, neboť někteří návštěvníci přišli i vícekrát a celkem přišlo 965
návštěvníků. Největší návštěvnost byla 3.
prosince, kdy přijel na náměstí sv. Mikuláš
se svojí družinou andělů a čertů. Ten den
přišlo téměř 600 návštěvníků, což nás velice potěšilo. Již teď na začátku nového roku
můžeme slíbit, že výstava bude uskutečněna i v letošním roce, jelikož máme již zcela
nové betlémy a andělíčky, které budou stát
za zhlédnutí.
Chtěli bychom poděkovat městskému úřadu v D. Bousově, že nám zapůjčil tyto krásné a velké prostory pro uspořádání výstavy
a dále přejeme všem spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2017.
Soňa a Pavel Nechanských
Pravidelné půjčování knih v domě s pečovatelskou službou.
Minulý rok jsme zahájili půjčování knih
v domě s pečovatelskou službou (DPS). Důvod byl prostý, čtenářky a čtenáře vyššího
věku odradí od návštěvy knihovny schodiště. Naše knihovna bohužel nemá bezbariérový přístup pro hendikepované a imobilní
občany. Proto jsme zavedli nejprve donáš-

kovou službu, která je určená čtenářům, pro
které je docházení do knihovny obtížné.
Po telefonní domluvě docházíme za čtenáři
domů s knihami podle jejich přání.
Pak jsme se rozhodli tuto službu rozšířit
a zjednodušit pro čtenářky v DPS. Vždy
první pondělí v měsíci od 10 do 11 hodin
přinášíme dvě tašky plné knih do společenské místnosti, která se k této aktivitě
přímo nabízí. Čtenářky mají možnost samostatného výběru z přinesených knih
a časopisů, případně si u paní knihovnice
objednají tituly, které by si chtěly vypůjčit
příští měsíc. Knihy jim na místě vypůjčíme, objednáme, prodloužíme. Během
výpůjční doby je i čas si o přečtených
knížkách popovídat a navzájem si je mezi
sebou doporučit.
O. Třísková
VZPoura úrazům. Ve dnech 28. - 29. 11.
proběhl ve škole preventivní projekt VZP
ČR VZPoura úrazům. Projekt zaměřený
na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých je realizovaný ve spolupráci
s hendikepovanými pracovníky, kteří se
snaží dětem problematiku úrazů přiblížit,
upozornit je na rizikovost určitých situací. Chtěla bych poděkovat ambasadorům
projektu panu M. Vondráčkovi, panu J.
Krauskopfovi za přínosné vyprávění, jejich otevřenost a ochotu pomáhat, sdělovat ostatním, co vše se může stát během
chvilky.
V. Nocarová

Vážení rodiče a vážení předškoláci,
zápis do základní školy pro rok 2017/2018
se uskuteční ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 13
do 15 hodin pro děti z MŠ Rohatsko,
MŠ Obruby a ostatních školek a pro děti
s odkladem z loňského roku.
V pátek 7. 4. 2017 od 12 do 15.30 pro
děti z MŠ Dolní Bousov.
V případě nemoci nebo vážného důvodu, kdy se nebudete moci dostavit
s Vaším dítětem k zápisu, je potřeba dohodnout individuální termín zápisu. Při
zápisu budete dokládat rodný list dítěte,
občanský průkaz jednoho ze zákonných
zástupců a vyplněný dotazník, který si
lze vyzvednout ve Vaší mateřské škole.
Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnout
na webových stránkách školy.
Těší se na Vás paní učitelky z prvního
stupně a vedení školy.
Zájezd do divadla do Prahy. V sobotu
1. dubna 2017 chystá městský úřad zájezd
do Divadla Radka Brzobohatého na představení Drahoušku, toužím po Tobě. Jedná
se o odpolední představení (od 15 hod.),
čas odjezdu bude upřesněn. Lístky budou
během března k dostání v infocentru v Kostelní ulici. Drahoušku, toužím po tobě je
francouzská komedie z pera slavného autora Marca Camolettiho, která byla hrána
snad na všech pódiích světa, se stala i předlohou známého filmu a byla vysílána francouzskou televizí. Známý advokát a jeho
žena, zubní lékařka jsou v rozvodovém řízení. Problém je v tom, že jeho kancelář i její
ordinace se nacházejí v jejich společném
bytě, který žádný z obou manželů nechce
přenechat tomu druhému. Přestože mezi
oběma stále přetrvává láska, rozhodne se
každý z obou manželů žít nový život, aby
ještě více zatopil tomu druhému...
M. Jelínková
Kam pro noviny a časopisy? Paní Kynčlová po letech ukončila provoz svého papírnictví na rohu náměstí. Pro mnoho občanů
tak vnikl problém, kam si zajít pro své oblíbené časopisy a denní tisk. Běžně vydávané
časopisy a noviny nyní seženeta na poště
a v prodejně COOP. Sborník Od Ještěda
k Troskám a zpravodaj Bousovák si od nového roku můžete přijít zakoupit do infocentra v Kostelní ulici.
D. Říhová

V této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní ulici.
www.dolni-bousov.cz
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V regionu vede zcela jasně náš Bocman

Vydávám se po modré turistické značce
napříč Dolním Bousovem, až přicházím
na jeho samotném okraji k nenápadnému
komplexu historických budov. U vstupu
mě vítají krásné červené květy v truhlíkách, nápis hlásající místní tradici lihovin
již od roku 1834 a novotou zářící podniková prodejna, jejíž regály jsou naplněny
k prasknutí. Mnozí z vás už tuší, kde se
nacházím, a že si dnes budu povídat s ředitelkou pobočky likérky společnosti L´OR
special drinks s.r.o. v Dolním Bousově
Evou Urbanovou.
Stala jste se ředitelkou podniku těsně před
prohibicí v ČR, která byla v roce 2012,
a ihned následovalo přijetí nového zákona
o lihovinách, co to pro tehdejší podnik znamenalo, a jak jste se s novou situací vyrovnali?
Období po prohibici bylo velmi náročné. Prodeje lihovin se velmi zpomalily
a již vytvořený trh odběratelů se znatelně
selektoval. Po prohibici jsme všichni výrobci lihovin všeobecně zaznamenali znatelný pokles prodejů. Nové obnovení důvěry u zákazníků nebylo vůbec jednoduché
a trvá vlastně až dodnes. V říjnu roku 2014
byla následně schválena novela zákona
o povinném značení lihu. Tato novela stanovila všem značitelům lihu složení kauce
ve výši pěti milionů korun. Toto ustanovení nás přivedlo na myšlenku realizace
fúze s kolegy z likérky L´OR special s.r.o.,
s nimiž jsme již několik let před tím intenzivně spolupracovali. Velmi brzy se ukáza-

lo, že to bylo opravdu správné rozhodnutí.
Výrazně jsme tímto krokem posílili naši
pozici na trhu, a téměř přes noc, rozšířili
nabídku sortimentu.
Trh v oblasti lihovin je tedy stále nestabilní?
Bohužel stále ano. S narůstající legislativou a s novými požadavky na podnikatele. Zavedením elektronické evidence tržeb
nyní očekáváme opět jeho další selektování.
Jak testujete alkohol, zda neobsahuje škodliviny?
Každá namíchaná šarže prochází kontrolním laboratorním měřením nejen
u nás, ale také v nezávislých akreditovaných laboratořích. Na základě této dvojí
kontroly, jsme kdykoliv připraveni doložit
kvalitu a nezávadnost celého našeho sortimentu nadřízeným kontrolním orgánům
nebo případně i na vyžádání jednotlivému
konečnému spotřebiteli.
V září minulého roku byl ve vaší společnosti
proveden audit, s jakým výsledkem?
Audit byl rozsáhlý, zaměřen zcela komplexně na celou likérku, nikoli jen na určitou část výroby. Proběhl zcela v pořádku
bez jediné závady. Můžeme tak naše zákazníky bezpečně ujistit, že vše funguje
a je jak má být.
Které lihoviny tedy v současnosti nabízíte?
Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje široké
spektrum lihovin, od základní řady tuzemských lihovin pod značkou BOUSOV, přes
nově oživenou značku Glenn Hill, po bo-

hatou nabídku kvalitních destilátů a likérů. Špičkou nabídky je široký sortiment
vlastních absintů, buď macerovaných,
nebo destilovaných, od nejlevnějších až
po ty nejvíce ceněné.
Přesto ale je ve vaší nabídce také řada dováženého kvalitního alkoholu, co je příčinou?
Jedním z hlavních cílů společnosti
L´OR special drink s.r.o. je nabídkou kvalitního sortimentu lihovin a jeho celkovým složením uspokojit všechny současné
i budoucí odběratele. Doplnění vlastní
výroby o dovoz prémiových zahraničních
značek lihovin je přirozenou reakcí na poptávku od zákazníků. V některých případech dovozu vlastní naše firma certifikáty
výhradního zastoupení pro ČR. V exportu
jsme naopak velkým vývozcem lihovin,
převážně absintů.
Jak si v oblíbenosti stojí cannabisová – tedy
konopná řada?
Konopné produkty mají stále vzestupnou tendenci a každoročně navyšujeme
jejich výrobu. Technické konopí, ze kterého lihoviny vyrábíme, si pěstujeme z větší
části sami. Dbáme především na to, aby
zákazník měl u těchto druhů lihovin požitek nejenom chuťový, ale i vizuální. Z tohoto důvodu do lahví s lihovinou vkládáme i konopná semínka anebo celé palice
technického konopí.
Konopí máte tedy z vlastních zdrojů, jak je
to například s pelyňkem pro výrobu absintů, či jiných bylin pro specifické alkoholy?
Pelyněk i převážnou část dalších druhů
bylin potřebných pro naše receptury pěstujeme rovněž sami. Samozřejmě ale, dle
aktuálního požadavku navýšení celkového
objemu a technologie výroby u některých
druhů lihovin, využíváme i smluvní dodavatele.
Jak moc zatěžuje výroba alkoholu životní
prostředí?
Naše výroba není pro životní prostředí
nijak náročná. Suroviny se snažíme co nejvíce získávat z místních zdrojů. Chemické
trestě v poslední době nahrazujeme některými ovocnými koncentráty. Výsledný
efekt tak poskytne byť nákladnější, ale
zato nesrovnatelně lepší kvalitu finálního
výrobku. Například v bousovské Griotce
je 35 % podílu ovocné višňové šťávy. Medová řada lihovin obsahuje skutečný med,
nikoliv chemické náhražky. Výroba liho-
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Uvažujete tedy s touto proměnou zákazníka
o vybudování například muzea, či možnosti
exkurzí do výroby a podobně?
Plány na pořádání exkurzí a vybudování muzea jsou rovněž aktuálně řešeny.
Majitelé společnosti tuto vizi velmi podporují. V současné době jsou sjednocovány
návrhy celého projektu. Samotná realizace
pak na sebe nenechá jistě dlouho čekat.

vin na naší pobočce je bezodpadová, prováděna tzv. studenou cestou. Všechen materiál, který používáme, je recyklovatelný.
Chystáte nějakou novinku pro následující
rok?
Pracujeme nově na konceptu staření
lihovin. V současné době máme nakoupeny dubové sudy, ve kterých uskladňujeme
vybrané destiláty z vlastního pálení. Pokud
půjde vše podle plánu, první druhy těchto
stařených lihovin budou moci naši zákazníci ochutnat již v příštím roce. Nově také
zvažujeme vytvoření konceptu vybudování
řetězce firemních Bousovských prodejen
v regionu. Tímto projektem bychom zákazníkovi zajistili dostupnost celé škály námi
vyráběného sortimentu lihovin. V červnu

tohoto roku byla renovována původní firemní prodejna v areálu likérky a v červenci jsme otevřeli novou firemní prodejnu
v Bondy centru v Mladé Boleslavi.
Mění se požadavky zákazníků během posledních let, a jaké jsou vůbec chutě českých zákazníků?
Ano mění a velmi. Zákazníci již neřadí
na první místo cenu, jako tomu bylo ještě před nedávnem, ale zajímá je kvalita,
a také nově, kde a jak je alkohol vyráběn.
Český trh je globálně konzumní, na první
místo řadí lihoviny, jako tuzemský rum,
vodku, griotku, peprmintové příchutě. Velký boom ale poslední dobou zaznamenává
výroba destilátů jako slivovice, hruškovice
a podobně.

Poděkování sponzorům
Dne 3. 12. 2016 se na náměstí v Dolním Bousově uskutečnil již 19. ročník
Mikulášské nadílky. Myslím, že tato akce
dominovala v počtu návštěvnosti všem
předešlým akcím, které se během roku
2016 konaly. Proto je nasnadě poděkovat
všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří
se velkou mírou podíleli na přípravě a chodu této mega akce.
Velký dík ale patří všem osloveným
sponzorům za nemalé finanční dary, bez
kterých by se tato akce se slušnými ohňostroji (jak na Mikuláše na náměstí, tak
na Nový rok na rybníku Pískovák) nemohla uskutečnit. Již v tuto dobu započaly
přípravy na 20. ročník, kde bychom chtěli
program ještě maličko rozšířit.
Těšíme se na příští spolupráci s Vámi
a věřte, že bez Vašich finančních prostředwww.dolni-bousov.cz

ků se tato akce určená hlavně pro naše
nejmenší v Dolním Bousově příště neuskuteční.
Ještě jednou velký dík.
Roman Stránský
19. ročník Mikulášské nadílky 2016 v Dolním Bousově sponzorovali:
Město Dolní Bousov
Stavební firma SVOBODA
Stavební firma ZETEZA s.r.o.
Stavební firma ZETA Benátky s.r.o.
Stavebniny KLZ
DOBOS s.r.o. + VOP Dolní Bousov
JAZAKO s.r.o. Dolní Bousov
AP LIQUERS s.r.o. Dolní Bousov
GASTOP s.r.o. - Petr Soukup
VANTOP Horní Bousov - Otakar Vaníček
AGROCHOV Sobotka
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Závěrem se zeptám, kolik za rok vyrobíte
alkoholu, a který produkt vaší firmy je nejprodávanější?
Během dvanácti měsíců vyrobíme
na naší pobočce v Bousově cca 250 000
lahví lihovin. Z konzumní řady je v rámci
regionu jednoznačně nejznámější a nejprodávanější lihovinou Bocman Tuzemský
37,5 %. Obecně platí, že zákazníci daného
regionu dávají většinou místním produktům přednost, před výrobky z jiných krajů. Velmi si vážíme toho, že je tomu tak
i v našem případě.
Zuzana Zemanová

Otevírací doba
podnikové prodejny:
Pondělí – Sobota: 8 – 16 hodin
▸ široký sortiment
▸ další regionální výrobky
▸ možnost platit kartou

SHR - Ing. Robin Olbrich
Opravy silničních vozidel - Oskar Kišš
KM SERVIS - Marek Kalenský
AUTOSERVIS - Pavel Kopecký a Ladislav Tomáš
Opravy střech - František Ječný a Michal Volf
PARTNERS - Markéta
Firma REJZEK Horní Bousov - voda, topení, plyn
Lesy - Kinský Dal Borgo a.s.
Zahradnické služby "SOŇA" - Soňa a Pavel Nechanský
Restaurace "U sv. Kateřiny" - Martin Mendlík
Restaurace "u Papouška" - Jiří Michna
Hospůdka U Zvoničky
Cukrárna - František Borovička
Průmyslové zboží - Milan Hercík
Řeznictví - Jitka a Milan Koldovský
Chovatelské potřeby - Zdena Prokůpková
Umělecké kovářství - Pavel Kverek a syn
Stavební práce - David Tříska
Květinka - Pavla Valešová
Zednictví DB - Pavel Vacek a Ondřej Klíma
Manželé Daňkovi
Ročník 53 - číslo 1/2017
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Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Bousov v roce 2016

Dobrovolní hasiči zhodnotili činnost
v uplynulém roce 2016 na valné hromadě svolané do restaurace U sv. Kateřiny
v sobotu 14. ledna 2017. Mezi hosty jsme
přivítali starostu města Miroslava Bočka, velitele stanice HZS Mladá Boleslav
mjr. Bc. Jaroslava Prelovského a kolegy
z SDH Horní Bousov.
Hodnocení činnosti sboru a zejména
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce) ukázalo, že oproti roku 2015
mírně ubylo výjezdů k požárům (6 oproti
8). To je ukazatel, který rozhodně vítáme.
O to více prostoru zbývá na odbornou přípravu jednotky, požární sport a další aktivity. Díky vstřícnému přístupu vedení města
se daří postupně obnovovat hasební techniku. Po zakoupení Tatry 815 CAS 32 pro
družstvo JPO (jednotka požární ochrany)
Dolní Bousov v roce 2014, byla na přelomu
roku 2016/2017 zakoupena hasičská cisterna Renault G230 CAS 15, která bude sloužit v družstvu JPO Horní Bousov.
Další nedílnou součástí činnosti hasičů
jsou asistence při různých akcích pořádaných městem Dolní Bousov i Autoklubem
při zajišťování autokrosových a motokrosových závodech na závodišti Rachvala. V neposlední řadě také provádění odkalování
městského vodovodu a čištění vodojemů.
V diskusi pak starosta města poděkoval
hasičům za práci vykonávanou pro město,
popřál pevné zdraví a klidný rok 2017. Zástupce HZS poděkoval za spolupráci při
zdolávání požárů v určeném hasebním obvodu. Pro informaci čtenářů uvádíme akce
SDH a JPO konané v průběhu roku 2016
seřazené chronologicky:
16. 1. Valná hromada SDH v restauraci
U sv. Kateřiny
23. 1. Zvaní na hasičský ples
30. 1. Hasičský ples v Sokolovně
21. 2. Účast na VVH 10. okrsku v restauraci na Rohatsku
26. 2. Strojníci opravovali prasklé olejové potrubí vozidla CAS 32 T 815
5. 3. Účast velitelů jednotky a velitelů
družstev na školení v HZS Mladá Boleslav
12. 3. Školení strojníků - držitelů profesních průkazů v Autoškole Hořák Sobotka
27. 3. Zásah při požáru kontejneru na papír Na Sídlišti – T 815 + 4 členové jednotky
Ročník 53 - číslo 1/2017

4. 4. – 7. 4. Pomoc členů SDH při odkalování městského vodovodu
16. 4. Sběr železného šrotu
30. 4. Asistence při pálení čarodějnic
v Břízkách
1. 5. Účast na schůzi 10. okrsku v Bechově svolané k přípravě okrskové soutěže
v požárním sportu
4. 5. Převoz CAS 25 Š 706 RTHP
na opravu kompresoru a posilovače řízení
do ATS Jičín
12. 5. Převzetí CAS 25 z opravy
14. 5. Účast družstev na okrskové soutěži v požárním sportu v Bechově, zúčastnila se dvě družstva mužů, dvě družstva žen
a jedno družstvo mládeže.
18. 6. Účast na soutěži v požárním
sportu v Dobšíně
25. 6. Účast družstev na Vlčopolské
kapce (Tatra doplňovala vodu)
26. 6. Technický zásah likvidace spadlého stromu u Horního Bousova
9. 7. Likvidace požáru kontejnerů v ulici Pod Rybníkem, zasahovala Tatra 815 +
3 členové jednotky
23. 7. Účast družstva mužů na soutěži
PS v Kozadírkách (3. místo)
27. 7. Likvidace požáru rodinného
domu v Domousnicích zapáleného úderem blesku

6. 8. Strojníci připravovali zásahová vozidla na STK
9. 8. Likvidace požáru lisu na seno
v poli u Vlčího Pole
15. 8. Kontrola zásahových vozidel
na STK – všechna vozidla schopna provozu
26. - 27. 8. Asistence při závodech Mistrovství ČR v autokrosu na závodišti Rachvala
29. 8. – 1. 9. Pomoc členů SDH při odkalování městského vodovodu
14. 9. Provedena aktualizace svolávacího modulu KANGA v hasičské zbrojnici,
zařazení nových a vyřazení neaktivních
členů JSDHO
21. 10. Předání vozidla CAS 32 T 815
do ATS Jičín na opravu brzd přední nápravy, nábojů kol přední nápravy a nezávislého topení
26. 10. Kontrola hasicích přístrojů
v Hasičské zbrojnici – provedla firma Pavel Řípa Bělá p. Bezdězem
4. 11. T 815 převzata z opravy
23. 11. Provedena revize plynového kotle
a plynových spotřebičů v hasičské zbrojnici
26. 1. Jednatel sboru se zúčastnil zasedání představitelů SDH okresu Mladá Boleslav v Nové Vsi u Bakova
27. 11. Školení strojníků a kondiční jízdy, zazimování techniky, týž den večer výjezd k likvidaci požáru v zámku Vlčí Pole
3. 12. Asistence při akci Mikuláš 2016
14. – 17. 12. Náměstek starosty SDH
J. Hošic uspořádal výstavu známek a pohlednic v klubovně hasičské zbrojnice
Pavel Kula, starosta SDH Dolní Bousov

Zaplněné náměstí očekává příjezd Lucifera při 19. ročníku mikulášské nadílky.
Foto: R. Stránský.
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Různé

Dolní Bousov je město na jižním okraji Českého ráje s empírovou radnicí a pozdně barokním kostelem. Nejstarší veřejnou budovou je
(viz tajenku). Stavba byla započata na jaře roku 1754 a dokončena ještě téhož roku. Budova je barokní, v průběhu devatenáctého století
byla po požáru v roce 1861 přestavovaná.

Kulturní tipy

18. 3. Půjčujeme v sobotu + výtvarná
dílna pro děti, 9 – 12, knihovna

1. 2. - 28. 2. Výstava obrazů a šperků
Dany Klímové, galerie Na faře

4. 3. Karneval Dolnobousovského SK,
20.00 sokolovna

24. 3. Kniha v kině (pro děti), 17.00,
film Medvídek Paddington, podkroví
knihovny

11. 2. Baráčnický ples, 20.00, sokolovna

6. 3. Půjčujeme pro seniory, 10.00,
v DPS

31. 3. Čteme s nečtenáři, 9.00, knihovna, čtení a dílnička pro děti od 3 let

18. 2. Ples města Dolní Bousov, 20.00,
sokolovna

10. 3. Kniha v kině (pro dospělé),
18.00, film Zlodějka knih, podkroví
knihovny

24. 2. Cestopisná přednáška – Napříč arabskou republikou Sýrie, 18.00,
knihovna

www.dolni-bousov.cz

15. 3. Plavba a potopení Titanicu, 18.00,
přednáška s promítáním, knihovna
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Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.
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www.infocentrum.dolnibousov.czŠkola
Zpravodaj města Dolního Bousova

Lyžařský v ýcvik

První lednový týden se uskutečnil tradiční lyžařský výcvik. Tento rok již podruhé ve Vítkovicích v Krkonoších. Odjížděli jsme 2. ledna, což byl poslední
prázdninový den. Oproti loňskému roku
bylo o něco více sněhu, a tak bylo možné lyžovat i vedle penzionu na sjezdovce
Vurmovce. Nicméně to jsme ještě netušili,
že sněhu si užijeme více než dost. Odpoledne začalo sněžit a sněžilo bez přestávky
až do čtvrtečního poledne, kdy se počasí
konečně umoudřilo a na odpolední závody ve slalomu dokonce vysvitlo sluníčko.
Abychom ale neměli tolik radosti, tak se
citelně ochladilo.
Od úterý došlo k rozdělení žáků na pokročilé lyžaře, méně pokročilé a začátečníky. Pokročilí lyžaři lyžovali na sjezdovce
Aldrov, zbylé dvě skupiny na Vurmovce.
Nicméně později někteří žáci přešli z Aldrova na Vurmovku. Cílem lyžařského
kurzu je především naučit začínající lyža-

ře lyžovat, což se jako každý rok povedlo
k upřímné radosti jak žáků, tak i učitelů.
Letošní rok musím vyzdvihnout chování žáků - byli naprosto vzorní. Lyžák jsme
si proto užili všichni - jak žáci, tak i učitelé.

Příběhy bezpráví
Žáci devátých tříd se na jeden den vrátili do doby komunistické totality. Dějiny
druhé poloviny 20. století jsou v mnoha
ohledech často velmi složité, ne příliš veselé, jejich výklad je dosti nejednoznačný
a na řadě míst zůstávají velké otazníky.
Právě proto je důležité, aby dnešní mládež
měla možnost do daného období nahlédnout – nejen v rámci učebních osnov. Proto
jsme se opět zapojili do projektu „Příběhy
bezpráví“, který mapuje historii 20. století
prostřednictvím příběhů obyčejných lidí.
Téma letošního 12. ročníku, kterého se zúčastnilo 573 základních a středních škol,
znělo: Příběhy lidí, kteří v průběhu minulého
století z různých důvodů opustili své domovy.
Na výběr byly filmy k tématu emigrace,
poválečného odsunu Němců, budování
hranic z ostnatých drátů a internaci řeholníků.
My jsme si jako ústřední téma vybrali
emigraci. Z pohledu historika to byly události doby nedávné, ale pro řadu dnešních
dospívajících je to doba velmi vzdálená.
I zážitky z období totality se jim zdají být
vzdálené a neuvěřitelné.
Projekt Příběhy bezpráví zahrnuje řadu
aktivit vztahujících se k tématice moderních československých dějin. Tento proRočník 53 - číslo 1/2017

jekt je součástí rozsáhlého vzdělávacího
programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Jeho základní myšlenkou
je využití audiovizuálních prostředků
a doprovodných didaktických materiálů
ve výuce. Školám projekt nabízí dokumentární a hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu.
Letošní projekt, určený žákům obou
devátých tříd, byl celodenní. V úvodu jsme
si všichni společně vytvořili myšlenkovou
mapu na téma komunismus. Ukázalo se,
že žáci se v této problematice celkem dobře orientují. Posléze jsme si udělali malou
exkurzi do roku 1948, kdy došlo ke komunistickému puči, i do let následujících.
Shlédli jsme dokumentární filmy Olgy Sommerové ze série Ztracená duše národa Ztráta tradice, který se zabývá problémem
kolektivizace vesnice. Film je výpovědí
perzekuovaných sedláků, kteří vyprávějí
o tom, jak byl jejich rodině zabrán násilně
majetek, jak bylo mnoho jejich příslušníků
uvězněno, jak byli z rodových hospodářství vystěhováni do zcela jiného prostředí.
Film odhaluje zločinnost komunistického
režimu a dospívá ke zjištění, že národ,
který ničí selské rody, ztrácí svou tradici.
Na tento film jsme navázali besedou. Pou-
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V pátek dopoledne jsme se rozloučili, jak
s Aldrovem tak i s Vurmovkou, a po obědě
vyrazili směr Dolní Bousov.
Děkuji všem za pohodový lyžák jak dětem, tak i svým kolegyním - paní ředitelce
Kateřině Karnové a paní učitelce Šárce
Švábkové.
Jiří Kužel

tavá vyprávění pamětníků na děti velice
silně zapůsobila, uvědomily si, že období
komunistické totality mohlo zasáhnout
každého, že mezi pronásledovanými byli
zcela nevinní lidé a že následky nesly i jejich děti. Své postřehy a dojmy žáci pak
zachytili ve svých krátkých zamyšleních.
Posléze jsme pracovali s medailonky
těch, kteří byli v období komunistické totality z politických důvodů vězněni. Žáci
se touto cestou seznámili s policejními
zápisy, fotografiemi, se zápisy z výslechů,
mohli si přečíst dopisy, které psali věznění
své rodině nebo které dostávali… Zajímavé poznatky si žáci navzájem předali.
V následující hodině jsme si promítli
dokument Jana Foukala, Dcery 50. let věnovaný osudům rodiny RNDr. Miroslava Součka, lékárníka a majitele drogerie
v Uherském Hradišti, který ve 30. letech založil firmu na výrobu léčiv. V roce 1951 byl
odsouzen ke dvanácti letům vězení a k zabavení veškerého majetku. Svědectví podávají jeho dcery, Marie a Hana, kterým bylo
dovoleno vystudovat pouze střední školu
a pak musely pracovat jedna v konstrukci
a druhá jako učitelka v mateřské školce.
V roce 1989 se obě zapojily do občanského
fóra. Poutavé vzpomínky na šťastné dětství
a na období, kdy byl tatínek v komunistickém kriminálu, na všechny, jak bylo patrné
z besedy, velice silně zapůsobilo.
www.dolni-bousov.cz

Škola

Odpoledne jsme společně shlédli dokumenty režiséra Jána Nováka věnované
emigraci. Film Dráty, které zabíjely, mapuje způsoby, kterými byla „chráněná“ naše
hranice, i počínání pohraničníku. Nejvíc
asi děti zaujal dokument Opona dokořán
vyprávějící příběh pana Roberta Hutyra,
který se svou ženou vyrobil doma na koleně horkovzdušný balón, a se dvěma dětmi
se jim podařilo uprchnout do Rakouska.

Poslední hodinu jsme věnovali tvorbě
plakátů. Někteří si vyzkoušeli, jak vytvořit propagandistický plakát 50. let, jiní se
svými plakáty vyjadřovali proti sovětské
okupaci 1968 nebo se pokoušeli vytvářet
hesla, s nimiž by šli demonstrovat v roce
1989.
Úplně na závěr se měli žáci zamyslet
nad významem a smyslem akce a zhodnotit její průběh. Jejich ohlasy předčily mé

očekávání. Mnozí by podobné akce uvítali několikrát do roka. Jsem ráda, že tento
projektový den měl u žáků takový ohlas.
K vyrovnání se s vlastní minulostí totiž nedojdeme tím, že za ní uděláme pomyslnou
tlustou čáru, ale naopak. Vyrovnat se s minulostí znamená ji otevřít, prozkoumat,
podrobit analýze, reflexi, nebát se klást si
i nepříjemné otázky. A snažit se na ně odpovídat.
Ingrid Mendlíková

Školní florbalové týmy úspěšně reprezentovaly
Celkem sedm turnajů odehrály školní
družstva ve Florbalové lize volného času
(www.flvc.cz). Utrpěly v nich i nějaké porážky, ale více zápasů vyhrály.
Starší žáci absolvovali tři turnaje, dvakrát prohráli, čtyřikrát vyhráli. Celkově
druhý turnaj se konal 12. 11. 2016 v Benátkách. Sestava byla oslabená o Hercíka, Svobodu a Orta, kteří měli fotbal. ZŠ
Dolní Bousov – Liberec 12:4 (7:0, 2:3, 3:1),
Boček 6, Zmatlík 4, Havlík, Pilař. Výborná první třetina, plná pohybu, nasazení
a střelby. Pak soupeř přidal a hra se vyrovnala. ZŠ Dolní Bousov – Český Dub 7:9
(0:3, 2:0, 5:6), Boček 3, Zmatlík 2, Pilař,
Oudrnická. V první třetině jsme chybami
nabídli soupeři třígolové vedení. Ve druhé jsme snížili na 2:3 a ve třetí neustále
dotahovali. Třikrát jsme byli blízko vyrovnání (2:3, 5:6, 7:8), ale vždy nás srazila
naše zbytečná chyba. Třetí turnaj se konal
v Českém Dubu. ZŠ Dolní Bousov – ZŠ
Osečná 15:0 (8:0, 7:0, ukončeno), Boček 6,
Zmatlík 5, Ort 3, Hercík. Od začátku jsme
měli výraznou převahu a snadno skórovali. Ve druhé třetině po odehrání 6 minut
a 38 vteřin jsme dali na 15:0 a utkání bylo
ukončeno. ZŠ Dolní Bousov – Hodkovice
6:5 (2:0, 3:2, 1:3), Boček 5, Ort. Druhý zápas byl zcela opačný. Soupeř byl fyzicky
zdatnější, hrál velmi důrazně a občas nás
přehrával. Dvě a půl minuty před koncem
se Vojta Boček trefil popáté na 6:5. Výborně chytal Vojta Šimon a až na zaváhání
v úvodu třetí třetiny hráli všichni ostatní.
Čtvrtý turnaj byl 8. 1. 2017 v Dolním Bousově. ZŠ Dolní Bousov – Český Dub 8:9
(3:3, 2:2, 4:5), Havlík 3, Boček 3, Žapka,
Hercík, Ort. V utkání jsme neustále dotahovali vedení soupeře, kterému jsme většinu branek nabídli svými chybami. Ty Český Dub někdy i se štěstím trestal, zatímco
my jsme své šance zahazovali. ZŠ Dolní
Bousov – Benátky nad Jizerou 15:3 (8:2,
www.dolni-bousov.cz

3:0, 4:1), Boček 5, Ort 4, Havlík 3, Svoboda, Pilař, Hercík. Jasná záležitost. Soupeře jsme ještě nechali vyrovnat na 1:1, ale
pak jsme dali sedm branek v řadě a vedli
8:1. Po čtyřech turnajích mají starší žáci
18 bodů, stejně jako druhý Český Dub.
Čeká je ještě jeden turnaj a pak v Liberci
závěrečné play off o konečné pořadí.
Mladší žáci odehráli dva turnaje. 26.
11. 2016 se v Českém Dubu konal celkově druhý turnaj. ZŠ Dolní Bousov – DDM
Liberec 8:1 (2:0, 4:0, 2:1), L. Zvěřina 4,
Zmatlík 2, Hofman, O. Pilař. Od začátku
jsme měli výraznou převahu a spoustu
šancí. ZŠ Dolní Bousov – SCP Český Dub
8:5 (4:1, 2:2, 2:2), Oudrnická 2, Zmatlík
2, Sladký 2, O. Pilař, L. Zvěřina. Za stavu
1:0 nevyužil Zmatlík nájezd, soupeř snížil na 2:1, ale pak jsme dvakrát skórovali.
V dalších třetinách jsme na snížení soupeře vždy odpověděli dalším gólem a výhru
jsme udrželi. Na třetí turnaj do Benátek
jsme 18. 12. 2016 odjeli v oslabené sestavě. ZŠ Dolní Bousov – Sokol Benátky nad
Jizerou 2:6 (0:2, 1:1, 1:3), Štolovský, Zmatlík. Chybami při bránění jsme soupeři
góly nabízeli, sami jsme vytvořené šance
neproměňovali. ZŠ Dolní Bousov – Hodkovice/Osečná 7:6 (2:1, 2:1, 3:4), Zmatlík
2, O. Pilař 2, Štolovský 2, Oudrnická.
Opět zbytečné chyby při bránění. Naštěstí
jsme ale vytvořené šance dokázali využívat. Po třech turnajích je Bousov na prvním místě (15 bodů) před Benátkami (12)
a spojeným družstvem Hodkovic a Osečné (12). Hrát se budou ještě tři turnaje.
Další dva turnaje odehráli elévové. Navázat na první místo z úvodního turnaje
se jim nepodařilo – jednou byli druzí,
jednou třetí. 27. 11. 2016 v Osečné jsme
bez problémů vyhráli skupinu, pak jsme
ve vyřazovacích bojích prošli do finále,
ale v něm hráčům došly síly a těsně prohráli. ZŠ Dolní Bousov – Hodkovice B 8:1,
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Štolovský 3, Jahoda 2, Štros 2, Varečka.
ZŠ Dolní Bousov – Osečná B 11:0, Štolovský 7, Varečka 2, Kryštofek, Jahoda.
ZŠ Dolní Bousov – Liberec B 6:1, Štolovský 4, Štros, Kryštofek. Ve skupině jsme
obsadili první místo a hráli se čtvrtým
z druhé skupiny. ZŠ Dolní Bousov – Liberec A 16:1, Štolovský 9, Štros 4, Jahoda 2,
Kryštofek. Pak následovalo utkání o postup do finále. ZŠ Dolní Bousov – Český
Dub 11:6, Štolovský 5, Jahoda 2, Štros 2,
Varečka, Kryštofek. Bylo znát, že hráčům
docházejí síly. Vedli jsme poměrně jasně,
pak začali chybovat a dovolili soupeři snížit na 7:6. Pak jsme opět přidali a čtyřmi
góly si zajistili postup do finále. ZŠ Dolní
Bousov – Osečná A 7:9, Štolovský 5, Jahoda 2. Ve finále nám došly síly, soupeř byl
pohyblivější a využil každou naši chybu.
Třetí turnaj elévů se konal 7. ledna 2017
v Liberci. Po snadných výhrách ve skupině jsme bez problémů vyhráli ve čtvrtfinále, ale v utkání o postup do finále jsme
zbytečně prohráli s Hodkovicemi. Po další výhře jsme tedy skončili třetí. ZŠ Dolní Bousov – Hodkovice B 14:2, Jahoda 5,
Štolovský 3, Svoboda 3, Skála 2, Bureš.
ZŠ Dolní Bousov – Osečná B 13:2, Svoboda 5, Štolovský 4, Folprecht 3, Skála. ZŠ
Dolní Bousov – Liberec B 8:2, Svoboda 4,
Štolovský 3, Skála, Bureš. Čtvrtfinále: ZŠ
Dolní Bousov – Liberec A 7:0, Štolovský 3,
Jahoda, Folpercht, Skála, Bureš. Semifinále: ZŠ Dolní Bousov – Hodkovice A 4:5,
Štolovský 3, Skála. Zbytečná prohra. Góly
jsme soupeři nabídli svými chybami, své
šance jsme neproměňovali. Za stavu 1:1
jsme zahodili čtyři vyložené příležitosti,
pak soupeř odskočil na 1:5. Dokázali jsme
snížit, ale vyrovnat již ne. Utkání o 3.
místo: ZŠ Dolní Bousov – Český Dub 8:4,
Štolovský 3, Skála 2, Svoboda 2, Bureš.
Elévové odehrají ještě dva turnaje.
Miloslav Ječný
Ročník 53 - číslo 1/2017
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Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:

Krimi:

 Ohrožená (R. Abbott) Když mladou
dívku srazí auto a ona zůstane ležet
polomrtvá u silnice, obcí to otřese. Jak to, že byla Abbie tak pozdě
v noci venku, a jak to, že se po ní nikdo nesháněl?
 Dokonalé ticho (R. Lupton) Žena
s dcerou se vydají na severní Aljašku
pátrat po Rubyině otci. Ruby, která
je od narození úplně hluchá, musí
v polární noci čelit temnotě, v níž se
nemůže dát vést ani zrakem. Zima je
svírá v ledových spárech stále pevněji a kdosi je ve tmě sleduje.
 Závěje (T. Gerritsen) Malá skupinka přátel vyrazila společně na malý
lyžařský výlet. Jejich vůz však uvázne na zaváté opuštěné horské silnici. Nakonec doputují do opuštěné
zapadlé osady. Zde sice naleznou
útočiště před mrazem a hladem, ale
zároveň tuší, a postupně i nalézají
stopy toho, že původní obyvatelé neopustili své domovy dobrovolně.

Romány:

 Ta zrzavá (S. Saudková) Upřímná
a sarkastická zpověď z pohledu malého dítěte, dospívající vzdorovité
holky i zamilované ženské. Skutečnost a fikce... Osudové setkání s Mužem, který ovlivnil její život a kterému ovlivnila život ona.
 Při návalech aspoň není zima (D.
Heldt) Doris je na prahu padesátky,
což ji upřímně děsí. S pomocí odvahy, optimismu a hlavně věrných
kamarádek nakonec usoudí, že ještě
není třeba házet flintu do žita.
 Loď v Bretani (M. Davouze) autorka přichází s dalšími příhodami ze
svého bretaňského domova, ze svých
cest do Česka a z dovolených po Evropě. Její historky jsou zábavné, mísí
se v nich laskavý humor se sarkastickými postřehy.
 Jako zabít ptáčka (H. Lee) Neměnný
řád městečka s rasovými předsudky
je narušen: nevinný černoch je křivě
obviněn ze znásilnění bělošky a postaven před soud.

Naučná literatura:





Anthropoid (P. Šmejkal)
Asertivita v partnerství (J. Praško)
Bez plenky (I. Bauer)
Proč (a jak) psychosomatika funguje? (J. Klímová)
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T řetí klubov ý rok
v poločase

V Bousově nás čtení pořád baví
Protože klubový rok se kryje s rokem
školním, leden pro nás znamená, že jsme
v polovině. A to je, myslím, ten správný
čas pro malou rekapitulaci.
Od září 2016 změnil čtenářský klub
své působiště – scházíme se nyní v městské knihovně v budově bývalé fary. Máme
zde vyhrazená pondělní odpoledne. Počet
malých čtenářů se nám rozrostl až k číslu
35, čteme tedy na etapy po skupinkách podle věku dětí. Nejmladší kluboví účastníci
jsou druháci, nejstarší čtvrťáci.
Klubové schůzky mají stále podobný
scénář – uvítání, představování rozečtených knih v kruhu, tiché samostatné čtení – zpravidla se zaměřením (na určitou
postavu, její jednání, nějakou věc), sdílení
zážitků z četby, možnost vypůjčit si knihy domů, závěrečná písnička. Díky dlouhodobému fungování klubu už vidíme, že
naše práce má velký smysl, děti vnímají
hodnotu četby, a máme i pozitivní ohlasy
od paní učitelek a rodičů.
Rok 2016 byl pro nás zatím nejúspěšnější v získávání finanční podpory v podobě

grantů a dotací. Město Dolní Bousov nás
podporuje od počátku, druhým rokem se
podařilo získat grant od Ministerstva kultury, a navíc jsme byly úspěšné se žádostí
u ŠKODA Auto, a. s. Díky tomu jsme mohly v průběhu roku štědře nadělovat knižní
dárky, a to nejenom čtenářům domů.
V šesti třídách dolnobousovské základní
školy byly díky dotaci ŠKODA Auto, a. s.
položeny základy třídních knihovniček,
jednoho z pilířů rozvoje čtenářství ve školním prostředí. Tašky plné knih jsme předávaly na konci listopadu při příležitosti Dne
pro dětskou knihu. Děti s paní učitelkou si
v každé třídě vytvořily svůj systém evidence výpůjček a o knihy se společně starají.
Věříme, že do budoucna se nám podaří
třídní knihovničky rozšiřovat.
Pořád máme své sny a plány, v druhém
pololetí nás bude čekat beseda s jedním
českým spisovatelem, knižní a jiné dárky
a možná bude i výlet. Doufáme, že nám
všem klubové nadšení vydrží a těšíme se
na další pročtené klubové lekce.
Klubové tety
Olga Třísková, Jana Vlachová

Březen v knihovně
Bousovská knihovna se každým rokem
připojuje k celorepublikové akci Březen
měsíc čtenářů. V letošním březnu se můžete
opět těšit na zajímavý program. Jaké akce
připravila městská knihovna?
Zahájíme v pondělí 6. 3. akcí Půjčujeme pro seniory, kdy přineseme nabídku
zajímavého čtení do společenské místnosti
v domově s pečovatelskou službou.
U příležitosti měsíce čtenářů jsme tentokrát pro kino v knihovně tematicky zvolili film natočený podle knižní předlohy
tak, abyste měli možnost srovnávat. Bude
se jednat o atraktivní filmové zpracování
jednoho z nepůjčovanějších loňských titulů Zlodějka knih (pátek 10. 3. od 18.00,
podkroví knihovny).
Ve středu 15. března jsme pro vás přichystali úžasnou přednášku Příběhy lidí
z Titanicu. Jedná se o dvouhodinovou přednášku o lodi a jejích pasažérech. V první
části lektorka vypráví o stavbě, plavbě a po-
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topení Titaniku, o nejnovějších objevech.
Ve druhé části o osudech asi 40 lidí a zvířat, kteří se na lodi plavili. Během přednášky uvidíte skutečné záběry Titaniku
ze dne vyplutí, uslyšíte autentický záznam
melodie, která zněla v osudnou noc 15. 4.
1912 na jednom ze člunů, a budete si moci
sáhnout na originální kousky z vraku.
Roztočte jaro s větrníky! V sobotu 18.
3. máme pro vás v knihovně pro velký
úspěch opět otevřeno (9 – 12 hod.). A nejen to, kromě půjčování knih nabízíme výtvarnou dílnu pro děti.
Další akce „Kniha v kině“, tentokrát pro
děti nabídne od 17 hodin film Medvídek
Paddington. Medvídek Paddington je pro
anglické děti asi něco jako pro české Milerův Krteček. Neobyčejně půvabné a vtipné
vyprávění o osiřelém medvědu promítáme
na plátno v podkroví knihovny.
A březen měsíc čtenářů uzavřeme 31. 3.
od 9.00 čtením a dílničkou pro děti od 3 let.
www.dolni-bousov.cz

Přírodou Dolnobousovska

V lednu nás mrazit musí!
Tak přeci jen přišla i k nám do nížiny.
V čase uzávěrky zpravodaje nevím, v jaké
kondici bude na konci ledna, ale teď, teď
je vážně jak z Ladových obrázků! Zima.
Jak se s ní vypořádá příroda? Krom
toho, že tabule naučné stezky u Klenice
mají nádherné čepice a otisky zvířecích
stop ve sněhu všude kolem, krásně je v celé
krajině. Jistě, není ten mráz a sníh k zvířatům nejšetrnější, zvykla si na stavy jiné,
ale třeba krajina takovou zimu potřebuje.
K odpočinku. A zvířatům pokud chceme,
můžeme pomoci, možností je mnoho. Třeba s přikrmováním. Zásady je zbytečné
tady vypisovat, vše se řídí zdravým rozumem. Co bychom nepozřeli pro závadnost
my, nepředkládejme do krmítek. A naučme
se z té příležitosti brát si obdiv i poučení.
Jistě že zima prověří zejména ptactvo.
Stalo se totiž za několik posledních let, že
se pozměnil styl jejich přezimování. Zůstávají na podzim ptáci, kteří ještě v konci století ve strachu odlétali. Jak se poučí
z letoška, to se uvidí. Přesto dál platí, že
zmírňování zim existuje v rámci oteplování klimatu.
A máme tu událost začátku roku! Ptačí chřipka se po letech znovu ohlásila
a hýbe společností. Chudáci ptáci! I když
se v problematice orientuji dostatečně,

nebudu problém šířeji hodnotit. Kmen,
který se objevil, není člověku nebezpečný
v přímém kontaktu. Ohrozit může chovy
drůbeže, kdy přenašeči jsou někteří vodní
ptáci. Nákaza znovu jak tenkrát ve volné
přírodě postihuje zejména labutě a v zimě
bohužel nešťastně sdružené v zimovištích.
Odolnějšími se zdají být divoké kachny,
které tolik nákaze nepodléhají. Mohou ji
ale šířit.
Kdo by chtěl pomáhat ptactvu i po uklizení zimních krmítek v předjaří, ať nachystá budky k hnízdění a brzy vyvěsí. Opeřenci si na ně musí zvyknout, a pokud chceme
mít ptačí zdravotníky v zahradě ku pomoci, musíme je umět pozvat. Krom jejich
přínosu pro zahradu pak jistě oceníme
i milou společnost. Mezi prvními se v příbytcích pokusí usadit ptáci místní, kteří
přezimovali. Poté, když se nám to nepovede, je šance, že přesvědčíme ptáky od jihu
se vracející, a i kdyby ani to nezabralo,
spolehlivá a správně instalovaná budka
bude příležitostí napřesrok. Naopak když
všechno půjde hladce, už zanedlouho se
některá ze sýkor začne o dutinu zajímat
a chodit tam spát. Pak jsme na dobré cestě,
že zjara objevíme ptačí pár. A nelekejme
se ani vrabců, když zájem projeví. Budou
to většinou štíhlí úpolníci a ti při krmení

mladých nadělají službu stejnou jako sýkory. Jen mějme na paměti při rozvěšení, aby
hnízdění nemohly rušit kočky.
K seznamování s ptactvem poslouží dobrý dalekohled a nějaká literatura.
Na webu České společnosti ornitologické
je takových návodů víc než dost.
A poslední věc, která se hodně diskutuje je moderní návyk zejména strakapoudů
ničit zateplené fasády. Netrvalo ani příliš
dlouho, aby ptáci komfort objevili a začali efektu využívat. Zkušenost prvních
se začala šířit, až vznikla skupina, která
poznatek přibrala do života. A fasády trpí.
Strakapoudi nestojí o hnízdění v stěnách,
tráví tam pouze nocleh. Následně však takový příbytek obsadí třeba špačci, fasádu
ke všemu zaneřádí a vyhnízdí klidně i opakovaně. A příští rok zas! Nejhorší na tom
je, že možnosti nápravy nejsou. Oprava
děr nic neřeší, protože dokud bude mít
šplhavec zájem, létat tam bude. Možno věřit, že ho to omrzí. Na jaře určitě, protože
k hnízdění potřebuje stromy. Příbytky následně obsadí třeba i vrabci, netopýři nebo
rorýsi. Anebo sýkory, ale o hnízdních
možnostech pro ně už jsme hovořili jinde.
Přeji vám pokud možno jen samé příjemné chvilky s opeřenci.
Pavel Kverek

Závěr v ýznamného hasičského
roku na Bechově a Svobodíně
Dovolte mi se ještě vrátit, nakouknout,
zpět do roku 2016. Rok to byl náročný
a na jeho konci po zazimování a údržbě
techniky jsem čekal lehký oddych. Opak
byl pravdou. Nejprve jsme odvezli závodní
stříkačku na přestavbu do Ostravy k provedení zásadních změn jak na motoru samotném, tak na čerpadle a všech ostatních
komponentech. Lehké opravě a úpravě se
nevyhne ani zásahová PS12. Pustili jsme
se také do budování nového sportovního
hasičského areálu na Svobodíně, kde jsme
provedli odstranění náletů a za podpory zemědělské techniky je díky panu R.
Olbrichovi hřiště upravené mulčovačem
a zorané. V tomto období jsme se také zúčastnili školení velitelů mládeže v Kosmonosích. Pokračovali jsme úpravou stávající
www.dolni-bousov.cz

tréninkové plochy na nádraží, abychom
ještě jednu sezonu měli kvalitní podmínky
pro přípravu na soutěže, a za výrazné podpory města jsme sem pořídili kontejner
na sportovní materiál. V listopadu jsme se
zabývali sestavováním žádostí o dotace.
Konec tohoto měsíce se už nesl ve vánočním duchu a našim členkám, především Radce Kasalové a Evě Bernardové,
se podařila krásná věc - výstavba betlému v životní velikosti na dětském hřišti
na Svobodíně, za což jim patří velké poděkování. Na Štědrý den jsme se zde sešli
v hojném počtu a strávili společně příjemné odpoledne. Po Vánočních svátcích jsme
se vydali na výlet na Trosky, shodit nějaký
ten gram nabraný při hodování, a to byla
definitivní tečka za naší činností.
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Nyní bych se přesunul do roku nového
a zmínil se o našich plánech na první pololetí. Na rozjezd máme zařazené kulturní akce. Novoroční klasikou je výroční
valná hromada, po které zanedlouho následuje příprava a organizace hasičského
bálu, dětského karnevalu a MDŽ. Pálení
čarodějnic a den země se týká už jarních
měsíců, kdy ihned po odeznění kultury
začíná příprava na sportovní hasičskou
sezonu.
K té bych jen dodal, že v plánu máme
opět účast na Boleslavském poháru a to
ve všech pěti kategoriích - přípravka,
mladší a starší žáci, ženy a muži. Rozhodně nevynecháme ani okrskovou soutěž,
kterou letos pořádá hasičský sbor Obrubce a dá se předpokládat, že bude na velmi
Ročník 53 - číslo 1/2017
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vysoké úrovni. V postupových soutěžích
záleží na umístění v té předchozí a naší
snahou rozhodně bude se z té okrskové
na okresní probojovat, a to jak týmem
mužů, tak týmem žen. Atraktivní vložkou do rozjetého Boleslavského poháru
by měla být účast na netradiční soutěži
na Dobšíně.
V pauzách, kdy nebudou soutěže, budeme pokračovat v budování sportovního
hasičského areálu a s velkou pravděpodobností nás neminou školení velitelů a rozhodčích.
Na závěr bych chtěl jménem SDH Bechov popřát všem našim spoluobčanům
v roce 2017 hodně zdraví, štěstí, úspěchů
a celkové pohody.
Aleš Pitro
starosta SDH Bechov

Betlém v životní velikosti na dětskéím hřišti na Svobodíně - práce R. Kasalové a E. Bernardové

Hráčky z Dolního Bousova ve světě

Světový turnaj mládeže ve florbalu
- dívky z florbalové akademie překvapily.
432 týmů ze sedmi zemí, 14 věkových
kategorií (7x kluci, 7x dívky), 22 florbalových hal s 36 hřišti, 1296 zápasů a 8558
gólů. To vše byl mezinárodní světový turnaj mládeže ve florbalu Gothia cup 2017.
Z české republiky se vydaly na sever
týmy a mezi nimi byl i tým Florbalové
akademie MB složený z hráček oddílů FA
Mladá Boleslav – Dolní Bousov a Milovice. Tento tým hrál v kategorii nejmladších dívek B11, kde měl poměrně těžké
soupeře: pět týmů ze Švédska a dva týmy
z Norska.
Jak naše holky dopadly, jsme se zeptali
Tomáše Suchého, vedoucího Florbalové
akademie:

Na začátku nutno říci, že naše děvčata prvotně jela sbírat zkušenosti. V České republice se tato věková kategorie hraje systémem
3+1 na hřišti 20x10 m, kdežto turnaj probíhal dle švédského hracího systému, tj. na hřišti 40x20 m a 5+1. Soupeřem našich hráček
pak byly týmy Švédska (což je považováno
za elitu florbalu) a týmy Norska.
Naše dívky se však nezalekly, i když
na velkém hřišti měly jen několik tréninků
a do všech utkání daly nejen všechny síly, ale
i kus srdce. Po tvrdých bojích, které trvaly
čtyři dny, jsme měli na kontě tři výhry (1x
Švédsko /4:3/, 2x Norsko /5:0 a 7:1/), jednu
remízu (1x Švédsko /3:3/) a tři prohry /3x
Švédsko 2:6, 1:3 a 2:4/).
V našem turnaji B11 se odehrálo 28 utkání a padlo 170 gólů. Vítězem našeho turnaje

se stal tým Varla IBK ze Švédska, naše holky
z Florbalové akademie se umístily na čtvrtém místě a staly se určitým překvapením
tohoto turnaje.
Za tento úspěch bych rád poděkovat trenérům Elévek FA Iloně Baborákové a Tomáši Suchému ml., kterému patří též dík
i za celkovou organizaci a zabezpečení naší
účasti na Gothia cupu 2017. Poděkování patří i st. městu Mladá Boleslav za finanční
podporu akce.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny dívky,
které by chtěly zkusit hrát florbal, aby se
nebály a přišly se podívat do našich oddílů
např. v Mladé Boleslavi nebo Dolním Bousově.
Bližší informace na tel. 774 096 696, či
web: www.ifamb.cz.

MÁČAL A CUP – 25 let turnaje v malé kopané
Drazí fotbaloví příznivci a nadšenci,
především pak vyznavači malé kopané.
25. 12. 2016 se konal už 25. ročník Máčala cupu a to je už pěkná řádka let a velice
slušná tradice. Za tu dobu se na turnaji už
představili zástupci několika fotbalových
generací.
První turnaj se uskutečnil 25. 12. 1992
a pořádal ho Petr Nechánský mladší
Ročník 53 - číslo 1/2017

za vydatné pomoci svého otce pana Petra Nechánského a Mirka Bočka a věnují
se tomu dodnes. První ročník vznikl sice
možná trošku z hecu, mladické nerozvážnosti, ale i velké chuti mnoha fotbalistů
sportovat v čase, kdy kila přibývají sama.
Mladším ročníkům vrtá v hlavě název
turnaje. Vysvětlení je zcela jednoduché.
Pan Máčala byl v tu dobu fotbalový trenér
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reprezentace a přezdívali tak trenéra bousovských fotbalistů Karla Rumla. V datu
pořádání turnaje vznikla jen pouhopouhá jedna výjimka a to v roce 2005 musel
být přesunut až na 30. 12. pro nezpůsobilý terén.
Řádku let se tedy v první den sváteční
schází řada fotbalistů z různých úrovní
soutěží a vlastně se dá říci i jiných krajů.
www.dolni-bousov.cz

Sport

Všichni se naplno zapojí do fotbalových
bitev na turnaji a shazují řízky a klobásy
ze štědrovečerní večeře. Je to dobrá příležitost poměřit fotbalové síly.
Za ta léta se nám také pěkně měnilo
počasí. Každý ročník něco nového. Třeba
teploty nás dokázaly mnohokrát pozlobit,
jelikož jsme zažili -18 °C, ale i +15 °C.
Teplotními výkyvy je hlavně ovlivněna
hrací plocha. Protože se začínalo na bývalém hokejovém hřišti v Dolním Bousově, kde jsme hráli na šotolině s mantinely.
Takže jeden rok bahýnko, další rok sníh
nebo zmrazky. Volba obutí byla naprosto
klíčovou záležitostí, jinak by všechen fotbalový um přišel vniveč. Další praktickou
věcí bylo udržet nohy co nejdéle v teple
a suchu.
V roce 2007 byl jedinkrát turnaj přesunut pod střechu haly na Rohatsku a to jen
proto, že hokejové hřiště se přestavovalo
na víceúčelový sportovní areál. Za ta léta
se turnaje účastnil velký počet týmů a samozřejmě i hráčů různé úrovně a kvalit.
Za zmínku stojí, že v historii turnaje na-

Stolní tenis
Po polovině odehraných soutěžních
utkání v 1. třídě regionální soutěže je áčko
ST Dolní Bousov na posledním místě
s jednou výhrou, jednou remízou a devíti
porážkami. O udržení soutěže je ještě třeba bojovat, ale většina soupeřů se bohužel
vzdaluje. V utkáních nastupuje minimálně
jeden hráč z béčka a tam dosud výkonnost
na 1. třídu není.

stoupili i tehdy ještě ligoví hráči Sedláček,
Kamenický a Béda Vrabec. Což svědčí
o věhlasnosti tohoto turnaje. Mnoho hráčů se za ta léta stalo aktéry tohoto turnaje
a po jeho skončení se sešlo na něco dobrého k jídlu a pití a užívalo si klidu svátků
a radosti z pohybu. Využili příležitosti se
setkat s lidmi kolem fotbalu, které až tak
často nevidí a porovnat, jak se dělá čutaná
jinde. Nejúspěšnější mužstvem v historii
turnaje je Sokol Libáň, který dokázal turnaj 5x vyhrát, 4x byl druhý a 3x třetí.
Výsledky 25. ročníku turnaje v malé kopané MÁČALA CUP v Dolním Bousově:
25. 12. 2016 se turnaje zúčastnilo pět
mužstev – Sobotka, Čedok, Bernard, Inter a Celtic. Což je téměř šedesát hráčů.
Hrálo se systémem každý s každým 2x10
minut. Turnaj je známý tím, že se hraje
za každého počasí. Tentokrát turnaj provázel mírný déšť. Všechna utkání odpískal
rozhodčí Josef Vlčko, za což mu patří veliký dík. Občerstvení zajistil Aleš Svoboda,
kterému také pořadatelé turnaje děkují.
Všichni zúčastnění hráči, pořadatelé, roz-

hodčí a pamětníci obdrželi na konci turnaje na památku pamětní sošku, která všem
připomíná jubilejní ročník.

Béčko je ve 3. třídě na druhém místě.
Z jedenácti utkání má na svém kontě osm
výher, jednu remízu a dvě porážky. Odvety
budou jistě obtížnější, ale béčko se může
opřít o vyrovnané výkony pěti hráčů, což
je proti minulosti velký pokrok.
Družstvo C ve 4. třídě má odehráno
po 1. polovině soutěže devět kol a z nich
dvě vítězství a sedm porážek. V desetičlenné tabulce figuruje na osmém místě.
V prosinci se hrál také třetí bodovací
turnaj mládeže, kterého se zúčastnili Aleš

Pitro, Lukáš Jahoda, Jiří Kužel a Jan Štolovský. Nejúspěšnější byl Aleš Pitro, který
v divizi C obsadil 2. místo. Ten je po třech
odehraných turnajích v bodovém hodnocení na 15. místě z 34 dětí. Zajímavostí
je, že hráči ST Dolní Bousov patří mezi
pouhých 5 oddílů v regionu, kde se věnují
mládeži, která se aktivně do bodovacích
soutěží zapojuje (dalšími jsou AŠ Mladá
Boleslav, Sokol Mnichovo Hradiště, Sokol
Kosmonosy a SK Dolní Stakory).
Jan Jihlavec

Výsledky turnaje:
Sobotka – Bernard
Čedok – Celtic
Inter – Bernard
Čedok – Sobotka
Celtic – Inter
Čedok – Bernard
Sobotka – Celtic
Čedok – Inter
Celtic – Bernard
Inter – Sobotka

2:1
0:2
2:2
1:4
0:3
0:4
0:4
3:7
3:1
0:1

Pořadí turnaje:
1. Celtic
2. Sobotka
3. Inter
4. Bernard
5. Čedok

9:4
7:6
12 : 6
8:7
4 : 17

9 b.
9 b.
7 b.
4 b.
0 b.

Mirek Buriánek, Mirek Boček,
Petr Nechánský ml.

NEJLEVNEJŠÍ BEZÚDRŽBOVÉ TOPENÍ

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.

Rakouské infratopení WELLINA
K vidění v novém sídle
na adrese Horní Bousov 43
Zpracování projektové
dokumentace a poradenství
zcela ZDARMA

Objednávejte na
tel.: 606 527 091

Těší se na vás Otakar Vaníček, obch. ředitel pro ČR a SR

Tel.: 721 236 158, info@vantop.cz, www.vantop.cz
www.dolni-bousov.cz
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NAROZENÍ

04. 03.
04. 03.
06. 03.
08. 03.
10. 03.
22. 03.
26. 03.

Karolína Plíšková, Dolní Bousov, listopad 2016
Anna Marie Buchtíková, Dolní Bousov, listopad 2016
Mia Fridrich, Dolní Bousov, prosinec 2016
Justýna Linková, Dolní Bousov, prosinec 2016
Petr Maděra, Dolní Bousov, prosinec 2016
Adéla Ramachová, Horní Bousov, prosinec 2016
Marek Lux, Bechov, prosinec 2016
Jaroslav Konečný, Dolní Bousov, listopad 2016 (88 let)
Josef Štecha, Dolní Bousov, listopad 2016 (76 let)
Josef Linka, Dolní Bousov, listopad 2016 (76 let)
Karel Vaňous, Dolní Bousov, leden 2017 (87 let)

Poděkování

ŽIVOTNÍ JUBILEA OBČANŮ
Herman Václav, Ošťovice
Baboráková Helena, Bechov
Krouská Milena, Dolní Bousov
Šemberová Jarmila, Dolní Bousov
Kozáková Jaroslava, Dolní Bousov
Škaloudová Anna, Dolní Bousov
Štolbová Vlasta, Dolní Bousov
Kysela Václav, Dolní Bousov
Skramužská Marta, Dolní Bousov
Vynikal Josef, Dolní Bousov
Krásová Marie, Bechov
Sámek Josef, Dolní Bousov
Svobodová Blažena, Bechov
Popelková Alena, Dolní Bousov
Gillárová Dana, Dolní Bousov
Pavlíček Vladimír, Dolní Bousov
Balcarová Hana, Vlčí Pole
Skramužský Josef, Dolní Bousov
Lukášová Věra, Dolní Bousov
Zumrová Marie, Vlčí Pole
Heppner Ladislav, Dolní Bousov

Březen
01. 03. Slavíková Eva, Horní Bousov
02. 03. Škaloudová Hana, Dolní Bousov
03. 03. Šolcová Vlasta, Dolní Bousov

75
86
85
70
81
86
89

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
Pokud oslavíte významné jubileum v měsíci dubnu a květnu
a nepřejete si být zveřejněni v dalším čísle zpravodaje, můžete
tuto skutečnost zavolat do redakce na tel.: 322 312 001, napsat
na mail: infocentrum@dolni-bousov.cz nebo se zastavit v infocentru osobně, a to nejpozději do 15. 3. 2017.

ÚMRTÍ

Únor
02. 02.
04. 02.
06. 02.
06. 02.
07. 02.
07. 02.
07. 02.
08. 02.
11. 02.
11. 02.
13. 02.
14. 02.
15. 02.
16. 02.
19. 02.
20. 02.
22. 02.
22. 02.
23. 02.
24. 02.
28. 02.

Fialová Blažena, Dolní Bousov
Pelikán Luboš, Dolní Bousov
Vlčková Jarmila, Dolní Bousov
Škaloudová Miloslava, Dolní Bousov
Pavlíček Bohuslav, Dolní Bousov
Vaňousová Hana, Dolní Bousov
Doubravská Vlasta, Dolní Bousov

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 3. ledna přišli naposledy
rozloučit s panem Josefem Linkou. Děkujeme za květinové dary
a též HZS Auto Škoda, a.s. a MS HORA - Dolní Bousov – Přepeře.
Manželka a dcery s rodinami

70
82
93
82
75
70
75
70
84
70
83
81
91
83
88
85
84
83
80
86
82

Děkuji paní Jelínkové a panu tajemníkovi Kulovi za blahopřání
k mým narozeninám.
Marie Jarošová
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Josefem
Štechou a projevili nám upřímnou soustrast. Také děkujeme za květinové dary a pohřební službě Krejčíkovi za vypravení pohřbu.
Manželka a děti s rodinami

Vzpomínka

Dne 9. února by oslavil významné životní jubileum 90 let zakladatel a dlouholetý předseda ČZS Přepeře přítel Jaroslav Folprecht. Byl to velmi obětavý funkcionář a vážený občan Přepeř.
Vzpomínku mu u této příležitosti věnují členové ČZS Přepeře.
Děkujeme všem, kteří věnují tichou vzpomínku.
Za ČZS Pavel Sedláček
Dne 31. 12. 2016 zemřela v tichosti ve věku 92 let paní Miluška
Cíchová rozená Randová. Za zarmoucenou rodinu
dcera Dana.

Inzerce

 Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. Prodej
se uskuteční: 18. března 2017, Dolní Bousov – u vlak. nádraží
v 15.00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9-16 hod. tel.: 601 576 270, 728 605 840.

81
75
88
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