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Vydává obecní úřad v Bosni

Slovo na úvod …..
Vážení spoluobčané,
už se nám opět přiblížilo kalendářní léto, ač teplé a suché počasí jeho
přítomnost vykazuje již několik týdnů. Vyprahlá zem volá po opatrnosti při
používání otevřeného ohně a nedostatek podzemních vod po jejím šetření.
Prosím, myslete na to. Čeká nás čas zasloužených dovolených, kdy budeme
nabírat nové síly, cestovat či se věnovat dalším svým oblíbeným činnostem.
Věřím, že si každý podle svého gusta užije opravdu vydařené léto.
Letošní rok je pro naši zemi rokem velmi významným. Oslavíme sté výročí
vzniku Československé republiky. Po celé zemi již probíhají nebo se připravují
oslavy k uctění tohoto svátku. I my v Bosni se k oslavám připojíme.
Nepřipravujeme však nic megalomanského. Významné výročí bychom chtěli uctít
malou obecní slavností v sobotu 22. září, při které bude vysvěceno nově
upravené místo na rozcestí „U Obrázku“, vysazena „lípa republiky“ a poté bude
následovat společenské posezení v amfiteátru s hudbou a občerstvením. Všichni
jste již nyní srdečně zváni.
Rok 2018 však bude i ve znamení voleb do zastupitelstev obcí, které se
uskuteční na podzim. Zastupitelstvo naší obce již schválilo, že i pro další
volební období, tedy roky 2018 – 2022 bude počet jeho členů nezměněn, tedy 9.
Ráda bych vyzvala Vás, kteří máte zájem o dění v naší obci a obětovali byste
pro její rozvoj svůj čas, kandidujte do zastupitelstva obce. Po obdržení
závazných postupů pro zajišťování voleb od Ministerstva vnitra bude, jak již
v Bosni bývalo zvykem, uspořádána veřejná schůze OÚ s občany, kde bychom
zájemcům o kandidaturu podali přesné informace a pomohli s vyplňováním
potřebných dokumentů. Věřím, že se zde najde dostatek lidí ochotných
kandidovat a v případě zvolení se zapojit do veřejného dění.
Děkuji současnému zastupitelstvu, které vzešlo z voleb v roce 2014, za
jejich svědomitou práci. Ne vždy jsme na věci měli stejný názor, však by to ani
nebylo normální. Ale vždy jsme k sobě navzájem vystupovali slušně a dokázali
se dohodnout. Děkuji i ostatním občanům obce, kteří pomáhali ať už při údržbě
obce nebo při pořádání společenských akcí. Velký kus práce rovněž odvedly naše
místní spolky, hasiči a myslivci, kteří vždy bývají na vesnicích tou správnou
hybnou pákou a ani Boseň není výjimkou.
Krásné léto Vám všem
Hana Maudrová, starostka obce
Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
L.A. Seneca

Co se bude letos dít v obci ?
Na letošní rok je naplánována realizace několika náročnějších projektů,
kvůli níž byl rozpočet schválen jako schodkový, kdy tento schodek bude
kryt z přebytku hospodaření minulých let. Finančně nejnáročnější akcí,
v přibližné relaci cca 3 miliony Kč, by se měla stát intenzifikace čističky
odpadních vod, kdy by její kapacita, nyní již na hranici únosnosti, byla
navýšena na 680 ekvivalentních obyvatel. V současné době je zažádáno o
stavební povolení. Na prováděné práce bude podána žádost o dotaci
poskytovanou Ministerstvem zemědělství. I druhá plánovaná akce prozatím
stojí „na papírech“. Jedná se o stavbu chodníku od Čihulkových
k nohejbalovému hřišti. Nyní čekáme na vyjádření společnosti Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav a.s. Odvodnění chodníku totiž zasahuje do jejich
ochranného pásma. Součástí akce bude i oprava stávajícího chodníku, včetně
v něm uložené dešťové kanalizace, od Koškových k Prýmkovým. Prozatím
byla provedena výměna potrubí dešťové kanalizace v komunikaci od
Prýmků, ke „křížku“, až k výjezdu z obce. Tyto práce byly provedeny
samostatně, jelikož z důvodu opravy povrchu komunikace č. II/268, která
v květnu proběhla, vyhlašuje Správa silnic minimálně pětiletou stavební
uzávěru, kdy zde nepovolí žádné zásahy. Na tuto akci je v rozpočtu
počítáno s částkou 2 miliony Kč. Na stole již máme zpracovaný projekt
opravy hřbitovní zdi, kterou bychom rádi uskutečnili v příštím roce. Stále
„popoháníme“ společnost Project A plus s.r.o., která zpracovává projekt na
výstavbu hasičské zbrojnice a sběrného dvora v místě boseňského kravína.
Dále jsme zadali vypracování studie na vybudování víceúčelového hřiště.

Údržba místních komunikací
I do výdajové rozpočtové kapitoly na místní komunikace byla schválena
poměrně vysoká částka, 1 milion Kč. Firma M.S.B. Boseň již provedla jejich
pravidelnou jarní výspravu. Rovněž již byl opraven úsek cesty od lípy u
nohejbalového hřiště k amfiteátru a také naprosto katastrofální část
komunikace od Hubačových k místu pálení čarodějnic na Ohradě. K opravě
zbývajícího úseku komunikace v Býčinské ulici dojde nejpozději do
podzimu letošního roku. Obec měla na krytí nákladů této opravy zažádáno o
dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, bohužel, neúspěšně. Rovněž bude
v rámci reklamace opraven úsek místní komunikace na Bunclav a při té
příležitosti je objednána i oprava cesty k Hanelovým. Málokdo asi ví, že i
komunikace od muzecké hůry k restauraci Na Krásné vyhlídce patří obci. I
její žalostný stav byl letos vylepšen.
Zároveň bychom chtěli poděkovat občanům za trpělivost při opravě hlavní
komunikace č. II/268, kterou pro zadavatele, Krajskou správu a údržbu
silnic, prováděla společnost Strabag. Určitě jste si již všimli, že z důvodu
bezpečnosti došlo k přesunu přechodu pro chodce. V současné době
zpracováváme dokumentaci pro jeho nasvícení.

Valečov
Valečov již „jede“ v rámci svého letního režimu. Z důvodu zranění pana
kastelána se prohlídky hradu konají bez jeho výkladu, pouze s tištěným
průvodcem a za použití audio nahrávky. I tak je počet návštěvníků již nyní
úctyhodný. Na jaře zde opět bylo tesařem, panem Koťátkem, provedeno
několik úprav. Schody na nádvoří lemuje nové zábradlí a na starém paláci
opět přibyly další dřevěné lávky, zabraňující vyšlapávání skalního pískovce.
Společnost GEDOS-NB s.r.o pokračuje v sanaci hradního zdiva. Po této 7.
etapě prací by již zdivo mělo být zabezpečeno tak, aby nikde nedocházelo
k jeho uvolňování a tím k ohrožení bezpečnosti návštěvníků.

Příspěvky na činnost místních spolků
Loni poprvé schválilo zastupitelstvo obce přidělení příspěvků na činnost
místních spolků. Všechny spolky své příspěvky použily v souladu s účelem,
ke kterému byly určeny a vše řádně vyúčtovaly. Proto i letos poputuje
spolkům z obecního rozpočtu téměř 60 tisíc Kč. SDH Boseň – 24.900,- Kč,
SDH Boseň – mladí hasiči – 15.300,- Kč, SDH Zásadka – 14.700,- Kč,
Myslivecký spolek Boseň – 5.000,- Kč. Mimo to jsou ještě obcí
poskytovány menší finanční dary na pořádání sportovních, turistických a
kulturních akcí.

Deratizace potrubí splaškové kanalizace
Neustálé problémy a nepříjemnosti nám přináší provozování obecní
splaškové kanalizace. Po všech nepříjemnostech s přitékáním dešťových vod
z nemovitostí, vléváním tuků do potrubí se objevil i další problém.
Přemnožení hlodavců v potrubí splaškové kanalizace. Odbornou firmou byla
provedena celoplošná deratizace potrubí v obci. Vyzýváme tímto občany,
aby do odpadů nevyhazovali zbytky potravin, které hlodavce přitahují a ti se
nám tu nekontrolovaně množí. Nemají vaši sousedé či známí drobné domácí
zvířectvo (slepice, králíky), kterým byste mohli zbytky jídel dávat? Třeba
byste se dočkali i menší výslužky v podobě pár domácích vajíček.

Opět ty nešťastné odpady
Člověk by si myslel, že vše už funguje. Ale ne. Opět se najde něco, co
naštve ty, kteří poctivě třídí a snaží se okolo sběrných míst na tříděný odpad
udržovat pořádek. Ti, kteří využívají facebookové stránky naší obce, již
vědí. Pravidelně sem vkládáme fotky, nad kterými zůstává zdravý rozum
stát. Například nádoba na nápojový kartón na Mužském. Najdete tu opravdu
rozmanitý sortiment. Sklo, plasty, plechovky, domovní odpad a dokonce i
pracovní boty. Pod Štěpnicí se zase někomu nechce ani otevřít kontejner a
tak tašky s nevytříděným odpadem leží před poloprázdnými kontejnery. Jiný
kujón nám zase pravidelně nechává pozdrav na sběrném místě u obchodu.
Týden co týden pytel či taška s domovním odpadem. Poslední dobou se

zbytky potravin. Společnost EKO-KOM nám bezúplatně poskytla další čtyři
kontejnery na tříděný odpad. Na Mužský tak přibyl kontejner na papír a
zbylé tři kontejnery budou vyměněny za kontejnery zapůjčené od
COMPAGU, za které platíme pronájem. V roce 2017 se v naší obci vytřídilo
24,340 tuny odpadu. Na ČOV opět funguje místo pro odběr bioodpadů.
Trávu, listí a naštěpkované větve zde můžete odkládat ve středu a v sobotu
od 17 do 18 hodin. Obecní úřad stále nabízí k odběru domovní kompostéry o
objemu 600 l.

Zprávičky z obce
 Ani letošní rok nebyl výjimkou a 10. února prošel obcí masopustní
průvod. Poděkování všem, kteří akci podpořili. Ať již účastí
v průvodu či přípravou pohoštění .
 8. března se opět konalo v boseňské hospůdce příjemné posezení ke
svátku MDŽ.
 I letošní Valečovská slavnost na zahájení turistické sezony proběhla
za krásného slunečného počasí. Opět jste mohli vidět divadlo,
tanec, zpěv i statné šermíře.
 Při akci „Ukliďme Boseň“, kterou organizovali boseňští hasiči, se
po obci a okolí sebralo 420 kg odpadu.
 Stará nevzhledná a hlavně nebezpečná houpačka na návsi na
Mužském byla nahrazena novou. K radosti památkářů stylově
dřevěnou. Na místo bude ještě umístěna lavička.
 Do majetku obce byl na jaře zakoupen nový valník za obecní traktor
ZETOR.
 31. března jsme na OÚ slavnostně přivítali do života naše další
občánky: Karolínku Šturmovou, Aničku Smolíkovou, Štěpánka
Rejzka a Viktorku Davidovou. Dětem i rodičům přejeme hodně
štěstí, zdraví a radosti.

Lípa na Zásadce, aneb nic neroste do nebes
Vy vnímaví jste si určitě již všimli prosychajících větví v koruně lípy na
Zásadce. I my jsme na tuto skutečnost byli upozorněni Správou a údržbou
silnic, vedle jejichž komunikace se lípa bezprostředně nachází. Přivolaný
dendrolog opravdu konstatoval, že dle fyziologické vitality
(životaschopnost) je lípa výrazně narušená, se začínajícím ústupem koruny a
odumřelým vrcholem. Biochemická vitalita (provozní bezpečnost) je u této
lípy na stupni 4, z pěti možných. Slovy pana dendrologa ve vypracovaném
znaleckém posudku se jedná o silně narušený strom se závažnými statickými
defekty- dutiny, dřevokazné houby, náklon a s vysokým rizikem selhání
stromu zlomem či vývratem. A jelikož je bezpečnost osob pohybujících se
v okolí lípy tím nejdůležitějším, povolil náš obecní úřad, v závislosti na
vypracovaném znaleckém posudku, její pokácení. Rádi bychom zde vysadili

lípu novou. Musela by však již být umístěna dále od komunikace. V úvahu
tak přichází jedině okraj soukromé zahrady. Vše tak bude záviset na
rozhodnutí vlastníka, kterého v této záležitosti oslovíme. Lípa tvoří zásadský
kolorit již téměř 150 let a tak se s ní pochopitelně těžko loučíme. Nic však
neroste do nebes, vše má svůj čas. A ten se pro zásadskou „královnu“ právě
naplnil.

Poděkování z Klaudiánovy nemocnice
Velmi rádi vyřizujeme upřímné poděkování z Klaudiánovy nemocnice
v Mladé Boleslavi. Na zdejší dětské oddělení byl předán výtěžek letošních
tříkrálových akcí ve výši 7 tisíc Kč. Penízky budou použity na nákup
dětského lůžka.

Okrsková soutěž v požárním sportu - očima SDH Boseň
Přípravy na letošní soutěž, která se konala v sousedním Kněžmostu, začaly
již počátkem dubna. Naším cílem bylo překonat výkony předešlých soutěží,
a tak jsme intenzivně trénovali dvakrát týdně. Trať v Kněžmostu na hřišti
byla kvalitně připravena a byla velmi rychlá. Díky tomu byly dosahované
časy na 2 B nevídané. Náš sbor vyslal so soutěže celkem šest družstev, tři
družstva mužů, jedno družstvo žen a dvě družstva dětí. Ze soutěže jsme si
odvezli jeden pohár za první místo v kategorii ženy. Po soutěži se tradičně
konalo posezení u Hospůdky Ve Škole, kde jsme do pozdních hodin slavili
naše umístění. Děkujeme všem, kteří podporují náš sbor a všem, kdo se
podílel na přípravách posezení po soutěži.
Výsledky našich družstev:
Družstvo Boseň 1
Kategorie
muži
Čas
21,73
Umístění
5

Boseň 2
muži
26,91
12

Boseň 3
muži
25,48
9

Boseň
ženy
25,67
1

Boseň 1
děti
31,03
5

Boseň 2
děti
31,39
6

Soutěžícím gratulujeme k výborným výkonům a divákům za fandění.
Za SDH Boseň Miroslav Šorejs

A jak okrskovou soutěž vidí SDH Zásadka ?
Obliba požárního sportu na Zásadce roste. Draftovali jsme několik nových
posil, které během pravidelných nedělních tréninků okamžitě pochopily, co
hasičský sport znamená a skvěle se mezi nás začlenily. Zásadku na okrskové
soutěži zastupovala dvě mužstva mužů a po jednom ženy a děti.
Z tréninkového oraniště u zásadského kalu jsme přešli na skvěle upravenou
trať kněžmostského fotbalového hřiště. A přesně se zde naplnilo rčení
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Všechna naše družstva podala skvělé

výkony, za které si zaslouží poděkování. Děti se umístily na devátém místě,
muži Zásadka 2 skončili šestí, dříve narození zásadští muži vybojovali 13
místo. A nadmíru úspěšné byly naše ženy. Čekala na ně bedna, v podobě
krásného třetího místa. Však také měly vzorně natrénováno. A jako vždy
jsme soutěž „zhodnotili“ posezením u hasičárny.
Josef Kudrnáč, starosta SDH Zásadka

Boseň sportovní a kulturní
V polovině dubna proběhl na Stehlíkově golfový turnaj. Zelené sako vítěze
si navlékl Mirek Šorejs. Mezi dětmi zvítězila Žaneta Maudrová. V sobotu 5.
května jsme opět zahájili turistickou sezonu na Valečově. S divadelní hrou
Strašidlo cantervillské zde vystoupily „Děti pódia“ z II. ZŠ Studentská
Mnichovo Hradiště. Ani letos nechyběly roztančené Bábrlinky, k šermířské
skupině Mytři přibyl jejich potěr, Tesáci. A o hudební stránku se postarala
nám dobře známá skupina Country Stock a premiéru si odbyla rocková
Archa. Skvěle fungoval dobře zásobený kiosek s občerstvením. Jeho obsluze
patří velký dík. O týden později se třicet cyklistů vydalo na výlet do
pivovaru Rohozec. Jeho ředitel, pan ing. Jungmann, nám uspořádal
zajímavou exkurzi doplněnou o posezení při rohozeckém moku a výborných
klobásách. Výlet byl moc fajn a panu inženýrovi srdečně děkujeme. První
letošní turistický výlet nám Karel Jeřáb připravil na sobotu 2. června. Za
úkol jsme si dali zdolání hory Tábor, nacházející se u Lomnice nad
Popelkou. Vystoupat na vrchol hory a ještě zdolat rozhlednu se 142 schody
bylo pro devět boseňáků naprosto na pohodu. Fakt vydařený den a to i co se
počasí týká. Menší vrásky na čele nám však dělá letošní ročník
Valečovského koncertního léta. Ve výběrovém řízení na jeho organizaci
byla na základě dobré spolupráce z minulých let opět vybrána Umělecká
agentura Petr Klér. Jsme však trochu zklamáni z toho, že se letos uskuteční
pouze tři koncerty: 29. června: Bára Poláková (cena v předprodeji 380,- Kč),
13. července: skupina Turbo (280,- Kč), 24. srpna: skupina Argema (230,Kč). Michal Hrůza svůj původně plánovaný koncert zrušil. V sobotu 9.
června Vás čeká „dvojprogram“. Nejprve se odpoledne můžete projít
Pohádkovým lesem a večer si společně s boseňskými hasiči zatančit se
skupinou Adaptace. 16. června odpoledne se určitě přijďte podívat na
divadelní vystoupení. Komedii z fotbalového prostředí „Malá domů“. Na 30.
června připravují sportovci nohejbalové zápolení. Zájemci se mohou hlásit u
Petra Holase. 14. července jste zváni do amfiteátru na Den s Lesy ČR, s.p.
Nejspíš 4. srpna se uskuteční další cyklovýlet. Možným cílem se jeví
Dětenice, ale vše bude včas oznámeno. V sobotu 1. září dorazte s dětmi na
tradiční Hurá do školy a večer pak na taneční zábavu se skupinou Víkend
Rock, kterou pořádají opět zásadští hasiči. A pro utužení těla můžete
s Rohozeckým pivovarem absolvovat jejich tradiční triatlon. Máte-li o tuto
akci zájem, i jako divácká kulisa, dostavte se 8. září do areálu amfiteátru.

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Boseň
Vás srdečně zvou na již tradiční

POHÁDKOVÝ LES
Sobota 9. června 2018 od 14,00 hodin
v amfiteátru pod hradem Valečov

SDH BOSEŇ Vás srdečně zve na ROCKOVOU zábavu se skupinou
Adaptace, která se bude konat v sobotu 9. 6. 2018 od 20:30 v Amfiteátru pod
Hradem Valečov.

Co bude se zásadskou hospůdkou ?!
Od května nájemce zásadské hospůdky v prostorách hasičské zbrojnice, pan
Jiří Svatoš, „přesídlil“ do boseňské Hospůdky Ve škole. Od té doby hledáme
nového nájemce, který by provoz hospůdky opět rozjel. Na úřední desce je
zveřejněn záměr o jejím pronájmu s uvedením potřebných informací.
Prosíme, šiřte dále mezi své známé. Věříme, že zásaďáky, a nejen je, čeká
brzy opět posezení v jejich oblíbené hospůdce.

Co se nám neustále nedaří
Jistě jste si již stačili všimnout nevzhledné, žabincem pokryté hladiny kálku
na boseňské návsi. Od prosince, kdy musel být kálek, z důvodu výměny
kořeny zarostlého potrubí vypuštěn, je stav horší a horší. Pokoušeli jsme se
hladinu vyčistit pomocí odborníky navrženého přípravku. Ale nedaří se.
Neumíte někdo pomoci ?
K 30.5. v naší obci ( od počátku roku) :
 se k trvalému pobytu přihlásilo 7 osob, 5 osob se odhlásilo
 narodily se 2 děti
 2 lidé zemřeli
 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 470 obyvatel, z toho 241
mužů a 229 žen. Průměrný věk činí 39,7 let.
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