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Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

Čas opravdu letí jako bláznivý. Záplava třešňoých květů na Valečově 
opadala a my pomalu směřujeme k létu. Již nyní spřádáme plány, jak s letošními 
dny volna naložíme. Výlety, odpočinek, práce okolo svých obydlí…… Každý 
podle libosti.  

  

         Ani my na „obci“ nespíme a snažíme se naše vesničky neustále udržovat a 
vylepšovat, aby se nám všem zde hezky žilo. Sekají se zelené plochy, vysazuje se 
nová zeleň, opravují se obecní nemovitosti.  Pracujeme na zefektivnění 
nakládání s odpady a vybudování místního sběrného dvora. Připravuje se  
projekt na pokračování chodníku ve směru od mateřské školy k nohejbalovému 
hřišti. Potýkáme se s občasnými problémy na čističce odpadních vod. Děkujeme 
její obsluze, která si s nastalou situací dokáže poradit. Do toho všeho štosy 
hlášení, dotazníků a dalších byrokratických zbytečností. S tím asi nic 
neuděláme. Na podzim nás také čekají volby do krajských zastupitelstev, které 
prezident republiky vyhlásil na 7. a 8 .října 2016. Opět se tedy otevřou volební 
místnosti, ve kterých budeme moci spolurozhodovat, kterým směrem se bude náš 
kraj ubírat. 
       
                                                                Hezké dny přeje          Hana Maudrová 

                                                                                    starostka obce 

 
Co nás letos čeká ?? 
Při sestavování rozpočtu pro letošní rok, který byl na únorovém jednání 

zastupitelstva obce schválen jako vyrovnaný ve výši 6.500 tisíc Kč, jsme 

pomýšleli na akce, které bychom letos rádi uskutečnili. Jako první přišla na 

řadu rekonstrukce sociálního zařízení a pokládka dlažby v lokále a kuchyňce 

hasičské zbrojnice na Zásadce. Zároveň byla po celém objektu rozvedena 

nová elektroinstalace. Obnovy se již dočkala i část obecního lesa na Skalce. 

Po loňské invazi kůrovce a následném kácení zde došlo ke spálení dřevních 

zbytků po těžbě a vysazení nové oplocenky. Zároveň sem byly 

nainstalovány lapače na kůrovce. Jeden je umístěn i v lese u „mohyly“. 

Pracovalo se i na obnově části zarostlé cesty do Čižin, Dále jsme si 

naplánovali akce, které jsme zamýšleli financovat pomocí dotací. Jednalo se 

o opravu cest na Vordaň a Bunclav. Bohužel, ani jedna žádost nebyla 

úspěšná. Zastupitelstvo se však rozhodlo, že i přesto se oprava cesty na 

Vordaň, ve výši cca 280 tisíc Kč, uskuteční a bude plně hrazena z rozpočtu. 

Cesta na Bunclav však vyžaduje, z důvodu použití jiné technologie, daleko 

větší náklady. Zde zůstává otázka opravy prozatím otevřená.  Nemalé 

náklady si vyžádalo i dovybavení turistické ubytovny v podkroví budovy 



obecního úřadu. Ubytovna je již uvedena do provozu a přivítala  první 

ubytované. Role správkyně ubytovny se ujala paní Jitka Kopecká z Bosně. 

V případě zájmu o ubytování pro vaše přátele či známé neváhejte paní 

Kopeckou kontaktovat na telefonním čísle 734 609 174. Nečekané výdaje 

poputují na Valečov. Z důvodu havarijní situace s uvolněnými kameny z 

promáčeného zdiva sem již bylo nainstalováno lešení, zpracován projekt 

opravy a čeká se na její uskutečnění. Nového nátěru a drobných oprav se 

dočkal i areál amfiteátru. Na počátku dubna vysadili brigádníci do areálu 30 

třešňových stromků, které nahradily přestárlé a ztrouchnivělé švestky. 

Stromky byly financovány z grantu, který nám poskytla Škoda Auto a.s. 

Děkujeme. Zároveň děkujeme i mladým hasičům pod vedením Dušana 

Stejskala a Jardy Zimy, kteří chodí stromečky pravidelně zalévat. Snad se 

bude stromkům ve valečovské půdě dařit.  

 

Kdo se může radovat ? 
Jestliže jsme nebyli úspěšní při získání dotací na opravu místních 

komunikací, nějaké „dotační penízky“ nám i přesto do obce přitekly. 

Věříme, že potěšíme děti. Na dovybavení dětského hřiště v Bosni nám byla 

Ministerstvem pro místní rozvoj přidělena dotace ve výši téměř 110 tisíc Kč. 

Na naše „mini“ hřišťátko budou umístěny tři nové prvky. Z důvodu 

zachování bezpečnostních zón  jich sem prostě více natlačit nejde. Radovat 

se mohou i hasiči ze zásahové jednotky. Na nákup zásahových obleků, obuvi 

a rukavic se nám podařilo získat 39 tisíc Kč. Při podávání žádostí o dotace 

se myslelo i na drobné památky. A i tady jsme uspěli a na restaurování 

„křížku“ u mateřské školy nám bylo přiznáno 54 tisíc Kč. Tyto dotace 

poskytl ze svého rozpočtu Středočeský kraj. Co mě však velmi mrzí, je 

neúspěch při vyhodnocení žádosti o dotaci pro naše sportovce. Ti by si tuto 

odměnu za všechny jejich aktivity sakramentsky zasloužili. Ale není všem 

dnům konec. Snad příště. 

 

„Něco málo“ ze Závěrečného účtu 2015 

 Na vstupném na Valečov bylo v roce 2015 vybráno 653 tisíc Kč. 

 Filmaři přinesli v loňském roce do obecní pokladny 265 tisíc Kč. 

 Se ztrátou 23 tisíc skončilo loni hospodaření na ČOV. Vzhledem 

k tomu, že od letošního roku musíme začít povinně tvořit fond 

oprav, bude nutné v příštím roce přistoupit k navýšení poplatku za 

využívání splaškové kanalizace. 

 Na transferech za umístění dětí do mateřských škol zaplatila obec 91 

tisíc Kč.  

 V obci žije 130 pejsků, za které jejich majitelé zaplatili 13 tisíc Kč. 

 Za elektřinu a opravy na veřejné osvětlení se loni vynaložilo 157 

tisíc Kč. 

 Jako akcionáři společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. a České 

spořitelny nám bylo na dividendách převedeno na účet 198 tisíc Kč. 



Několik slov k odpadům 

Zdá se, že si začínáme vážit hezkého a čistého prostředí. A tak i 

přistupujeme k likvidaci odpadů. Situace na sběrných místech pro tříděný 

odpad se zlepšuje. Staré plechové kontejnery na plast byly nahrazeny 

novými, plastovými. Za jejich bezplatné poskytnutí děkujeme firmě EKO-

KOM. Tato firma vede průběžné vyhodnocování obcí v množství 

vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. Boseň se v kategorii 

středočeských obcí do 499 obyvatel umístila v roce 2015 na 192. místě z 626 

obcí. To si myslím, že je hodně dobrý výsledek. Takže třiďme dál. Zajímá-li 

vás pořadí dalších obcí, podívejte se na stránku www.mytridimenejlepe.cz. 

Pouze musíme pokárat občana, který do bedny pro umísťování odpadových 

pytlů na Zásadce neustále vhazuje věci, které sem rozhodně nepatří – 

kancelářské židle, pneumatiky z jízdních kol, odpad v obyčejných pytlích 

apod. A velkou výstrahu udělujeme i tomu, kdo v březnu vyvezl ke hnojišti 

celou fůru střešních tašek. To už je opravdu nedovolené skládkování ve 

velkém stylu, které může dotyčného přijít až na 50 tisíc Kč. S potěšením 

jsme však zjistili, že tašky odtud pomalu mizí. Kdo tedy ještě nějaké tašky 

potřebujete, fůrku jich ještě u hnojiště najdete. Funkční je již opět  sběrné 

místo pro odběr bioodpadů v areálu ČOV. Kontejner zde slouží k odkládání 

trávy, listí, odpadů ze zahrádek a naštěpkovaných větví. Provoz i letos 

zajišťují zastupitelé. Otevřeno je každou sobotu od 17 do 18 hodin. I nadále 

si mohou občané na OÚ zažádat o domovní kompostér. 

 

Ukliďme Boseň 2016 
Pod pořadatelskou taktovkou SDH Boseň se i letos u nás uklízelo. 16. dubna 

se tedy dobrovolníci pustili do úklidu našich prostranství. Příkopy, sklípek u 

lípy pod Valečovem, lokalita k Důním, zahrada zchátralé „Vorlovky“, val u 

plata ve směru na Lhotice a další lokality se při letošním úklidu zbavily 

1,620 tuny odpadu. Do akce se zapojily i děti z turistického oddílu z Prahy. 

Na závěr došlo i na opékání buřtů v areálu amfiteátru. Tímto Vás žádáme: 

Nemarněte práci jiných a odpady odkládejte pouze tam, kam patří. 

 

Zprávy pro zajímavost 
 Od 28.5. se opět rozjíždí provoz turistických autobusů. Plakáty 

s jízdními řády jsou k dispozici na vývěskách a OÚ. 

 Při prvním letošním svatebním obřadu na Valečově vykročili 

v dubnu na společnou cestu životem novomanželé z Liberce. 

 Při dubnovém Vítání občánků byl slavnostně mezi „boseňáky“ 

zapsán Kristiánek Drahoš. Hodně štěstí a zdraví ! 

 13. února se Boseň opět roztančila při tradičním masopustním 

průvodu. 

 Ani letos ženy nevynechaly oslavu MDŽ. 8. března prožily hezké 

odpoledne v boseňské hospůdce. 

http://www.mytridimenejlepe.cz/


 Slavnostního zasedání ke Dni památek, které se 19. dubna konalo 

v honosných prostorách Španělského sálu na Pražském hradě, se za 

naši obec zúčastnil zastupitel Miroslav Šorejs s přítelkyní Andreou. 

 Opakovanému ničení dopravního zrcadla před obchodem smíšeného 

zboží v Bosni snad udělá přítrž jeho umístění na sloup elektrického 

vedení firmy ČEZ. 

 Každoroční jarní výspravy mají za sebou naše místní komunikace 

 Záběry Valečova jste mohli 15. května shlédnout v historickém 

filmu „Hlas pro římského krále“, který byl natočen na počest 700. 

výročí narození Karla IV. Stále čekáme na uvedení třetí série „The 

Musketeers“. Zde dostaly hodně prostoru valečovské světničky a 

hradní sklepení. 

 Nezapomínejte využívat odkládací schránku společnosti Ekolamp 

umístěnou na chodbě OÚ. Sem můžete vkládat úsporné kompaktní 

zářivky a výbojky. 

 Kominíci z firmy pana Topolyho i letos kontrolovali komíny po 

obci. 

 

 

Zahájení turistické sezony 
V sobotu 7. května byla slavnostně zahájena turistická sezona na hradě 

Valečov. Za nádherného slunečného počasí se v amfiteátru sešly davy našich 

příznivců. Připravený program snad návštěvníky potěšil. Po roce se na 

Valečov vrátilo „Divadélko Človíček“ z Kněžmostu. Za vydatné pomoci 

herců z řad boseňáků jsme se mohli od plic zasmát hře „Autobus“. Skvělý 

spolek „Bábrlinky“ roztančil amfiteátr v rytmu Pomády a rozezpíval s hity 

Michala Davida. Hudební skupina „Country Stock“ ani letos nezklamala a 

hrála jako  o život. Pozvání přijali opět i šermíři ze skupiny „Mytři“. Na 

hradním nádvoří byli v neustálém obležení návštěvníků. Na zajištění 

slavnosti nám finančně přispěla firma Škoda Auto, a.s. z grantového 

programu „Tady jsem doma“. Děkujeme. Za neustálou podporu našich akcí 

děkujeme ing. Františkovi Jungmannovi. Moc nás potěšila veliká účast 

domácích. 

 

Valečovské koncertní léto stojí na startovní čáře 
I v letošním roce je pořadatelem koncertního léta Umělecká agentura Petr 

Klér. Vstupenky na všechny koncerty si již nyní můžete zakoupit na OÚ 

vždy v pondělí a středu. Na koho se můžeme těšit ? 10.6. Věra Špinarová 

(předprodej: 290 Kč/ místní: 150 Kč), 24.6. skupina Keks a Fink Floyd 

revival ( 280 / 140), 15.7. Turbo (260 / 130), 29.7. Václav Neckář a Bacily ( 

290 / 150), 19.8. skupina Argema ( 220 / 110). Děti do 12-ti let mají vstupné 

zdarma. Začátky koncertů jsou ve 20,30 hodin. Přejeme hezké počasí a 

hodně návštěvníků. Pod širým nebem v amfiteátru i letos přivítají zásadští 

hasiči skupinu Víkend Rock. Takže nezapomeňte v sobotu 3. září dorazit. 



Aktivní sportovci opět na scéně 
To by snad ani nemohli být boseňští sportovci, aby již v květnu za sebou 

neměli nějaká ta povedená klání. Hned v lednu si to dřevorubci rozdali o 

titul toho nejlepšího. Již poněkolikáté stojí vítězná trofej v obýváku u 

Kudrnáčů. V dubnu si nádobíčko vyleštili golfisté a zápolili při tradičním 

Stehlíkov Golf Cupu. Zelené sako si poprvé oblékl Milan Maudr. Mezi 

dětmi dominoval Filip Kudrnáč. Květnový výlet na královnu Českého 

středohoří, Milešovku, se rovněž vydařil. Ač se na trasu vydalo pouze 15 

turistů, patřil tento výlet mezi ty nejlepší. Organizátoři opět objednali hezké 

počasí. Pouze občerstvovací stanice trochu pokulhávaly. Karle, na tom by 

chtělo pro příště více zapracovat. Na sobotu 4. června je připraven 

nohejbalový turnaj. 

 

Mladí hasiči jedou…… 

V minulém občasníku bylo několika větami zmíněno o práci s mladými 

hasiči v Bosni. Od té doby jsme se posunuli o něco dále a učení a trénování 

zhmotnili už ve dvou soutěžích. Jednou se nám zadařilo, podruhé méně. 

Nicméně, jako nováčci v tomto poháru si vedeme velice dobře. První závod 

jsme absolvovali 5. března v Dobrovici s velice překvapujícím výsledkem, a 

to druhým místem, čímž jsme vyrazili dech všem přítomným týmům i 

samotným organizátorům soutěže ! Druhý závod proběhl 23. dubna 

v Mnichově Hradišti…..a jak už bylo výše psáno….i bez zkušeností jsme se 

umístili ve středu výsledkové listiny. A zajisté také díky podpoře rodičů, 

kteří s námi absolvovali závody v hojném počtu. Jsme rádi za podporu 

rodičů, SDH i Obecního úřadu v našem snažení a doufáme, že elán a nadšení 

vydrží nadále dětem i vedoucím. 

A ještě trocha agitace: Pokud by se snad našel někdo, kdo by měl zájem 

rozšířit řady Mladých hasičů, je vítán s otevřenou náručí. 

 

                                    Za mladé hasiče          Jarda Zima a Dušan Stejskal 

 

Zajímavý pohled do historie sňatků na našem území 
Roku 2009 jsem zakončila studium na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy v Praze bakalářskou prací z oboru historická 

demografie, která byla velmi úzce spjata s obcí Boseň a přilehlým okolím. 

Její přesný název zní "Výzkum sňatkových migrací v souvislosti se 

zrušením nevolnictví ve farnosti Boseň v letech 1760 - 1805". Velmi stručně 

řečeno práce spočívala ve studiu církevních římsko-katolických matrik 

oddaných, z nichž jsem analyzovala data z hlediska sezónnosti sňatečnosti, 

rodinného stavu snoubenců, sňatkového věku a zejména pak data týkající se 

původu snoubenců. Tato data jsem pak zařazovala do širšího socio-

ekonomického kontextu. Dále jsem se věnovala také tématu podoby a 

funkce tradiční venkovské poddanské rodiny a úlohy manželství v tomto 

prostředí.  



Hledání vhodného historického vzorku pro všechna výše zmíněná 

výzkumná kritéria bylo vskutku nelehkým úkolem, mluvíme-li o době, kdy 

pravidelné a spolehlivé evidování statických veličin tak, jak je známe dnes, 

bylo teprve ve svých začátcích. V 18. století vše záviselo na pečlivosti faráře 

a na čitelnosti jeho záznamů. Aby bylo možno vůbec výzkum provést, 

musely matriky zaznamenávat údaje o sňatcích nepřetržitě po celé námi 

sledované období. Dále bylo žádoucí, aby se po sledovanou dobu neměnily 

hranice farnosti a aby farnost byla vnitřně stejnorodá z hlediska přírodně-

hospodářských podmínek. Nelze zapomínat ani na vhodnou velikost vzorku, 

aby byla zachována jistá průkaznost výsledků. Matriky oddaných pro farnost 

Boseň, uložené ve Státním oblastním archivu v Praze, všechna tato kritéria 

splňovaly.  

Farnost Boseň vykazovala téměř stoprocentní vesnický sídelní 

charakter, tvořilo ji 26 vsí, 3 samoty, jedna myslivna a jedno městečko. 

Jedná se konkrétně o vsi Boseň, Branžež, Býčina, Čížovka, Dneboh, Dobrá 

Voda, Drhleny, Kamenice, Komárov, Koprník, Lhotice, Litkovice, 

Malobratřice, Mužský, Nová Ves, Písek, Přepeře, Solec, Soleček, Srbsko, 

Suhrovice, Vepřsko, Zakopaná, Zápudov, Zásadka a Žantov. Mezi samoty či 

dvory můžeme zařadit Bunclavu, Hrada a Valečov a v neposlední řadě 

zbývá uvést myslivnu Vordaň. Statut městečka pak měl dle Tereziánského 

katastru jen Kněžmost. Hranice farnosti se nemusela vždy zcela shodovat s 

hranicemi panství a přesně tak je tomu i v případě farnosti Boseň. Valná 

většina území spadá pod panství, které je v tereziánském katastru uvedeno 

celým názvem jako „Mnichovo Hradiště, Zvířetice, Zásadka, Horní a Dolní 

Malobratřice“. Část vsí je však roztržena a přináleží jednak panství Kost, 

jednak panství „Svijany, Albrechtice a Loukovec“.  Ve studovaném období 

bylo mnichovohradišťské i svijanské panství v majetku jednotlivých členů 

rodu Valdštejnů.  Majitelem kosteckého panství byl rod hrabat Vratislavů 

Netolických.  Na českém panovnickém trůnu se v tomto časovém rozmezí 

vystřídali Marie Terezie, Josef II, Leopold II. a František I.  

Ústředním tématem celé práce, které bych zde ráda v krátkosti 

načrtla, byly sňatkové migrace v souvislosti s institucí nevolnictví. Chtěl – li 

tehdejší poddaný vstoupit do manželství, musel k tomu mít povolení 

vrchnosti. Bral – li si navíc partnera z jiného panství, musel si k tomu ještě 

navíc opatřit tzv. výhostní list, který mu umožňoval stát se poddaným cizí 

vrchnosti. Tuto zažitou praxi ukončilo až vydání patentu o zrušení 

nevolnictví Josefem II. v roce 1781. V úvodu tedy stál předpoklad, že 

zmizela-li překážka bránící svobodnému pohybu poddaných, měla by se 

zintenzivnit i jejich migrace, které nestálo nic v cestě. Zjednodušeně řečeno 

jsem po provedení analýzy dospěla k závěrům, že nejčastější formou sňatku, 

jak před rokem 1781, tak po něm, byl ten, kdy oba snoubenci pocházeli jak 

ze stejného panství, tak ze stejné farnosti.  Po roce 1781 jsem sice narazila 

na mírný migrační vzestup, ovšem mezi těmi panstvími, která zasahovala do 

boseňské farnosti. Životní realita tehdejších lidí, která byla v první řadě 



limitována jejich vztahem k půdě, jakožto nejdůležitějšímu způsobu obživy, 

nezavdávala mnoho příležitostí k dalekosáhlým migracím. Dle výsledků 

výzkumu se jasně projevilo, že poddané skutečně určitým způsobem 

spojovalo pouto společné farnosti, kde byli pokřtěni, potkávali se zde 

pravidelně v kostele a osobně se znali. Družný způsob života umožňoval 

mladým lidem seznamovat se při příležitosti různých slavností, křtin, svateb, 

farních svátků a trhů.  Odtud tedy pramení jasná tendence hledat si životního 

partnera ve svém bezprostředním okolí. V Boseňských matrikách jsem 

narazila například na tato příjmení: Mendlík, Abraham,  Kočí, Schida, 

Průšek, Prskavec, Bauer, Nedvěd, Jandač, Čumpelík, Zima, Maděra, 

Knobloch, Peterka, Šámal, Čech, Pospíšil, Šindelář, Nohýnek či Štěpánek.  

Vzhledem k náročnosti historické práce a k času, který jsem tomuto 

tématu věnovala, jsem se vždy chtěla do Bosně podívat, což se mi povedlo 

až o Vánocích 2014. Ve vsi vládla magická vánoční atmosféra, prošla jsem 

si kostel sv. Václava, v němž se sňatky odehrávaly i přilehlý hřbitov a 

překvapilo mě, že některá jména na náhrobcích mi byla povědomá z matrik. 

O to větší sepětí s místní historií a s osudy místních lidí jsem pocítila a tam 

se také zrodil nápad, že by současné občany mohly některé poznatky a 

informace z mé práce zaujmout. Kontaktovala jsem tedy paní starostku a ta 

mi s laskavým svolením poskytla prostor na stránkách místního Boseňského 

občasníku ke stručnému představení svého výzkumu. Pokud se dané téma 

setká s ohlasem, ráda k němu poskytnu bližší informace a zodpovím 

případné dotazy v rámci svých historických znalostí a orientace v 

předloženém tématu.   

                          Mgr. Zuzana Raymanová,  e-mail: zurna@post.cz 

  

Mohlo by vás zajímat, že v květnu uskutečnili studenti Západočeské 

univerzity Plzeň ve spolupráci s archeologem Filipem Krásným 

z mladoboleslavského muzea a správou CHKO archeologický výzkum 

převisu poblíž hradu Valečov, kde se předpokládá osídlení v době mladšího 

pravěku a mezolitu (cca 9000 až 7000 let před Kristem). 
 

 

 

K 30.4. v naší obci ( od počátku roku) : 

 se k trvalému pobytu přihlásili 4 lidé, 2 osoby se odhlásily 

 2 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 459 obyvatel, z toho 235 

mužů a 224 žen. Průměrný věk činí 39 let. 

 

 
„Neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale 

přestaneš žít.“              (Mark Twain) 
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