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Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

poprvé se Vám v letošním roce dostává do rukou vydání Boseňského 
občasníku. Jasná a slunečná obloha snad již bude průvodkyní našich dnů.  Však 
se již nezadržitelně blíží doba školních prázdnin a dovolených.   

         I na „obci“ se již ladíme na letní strunu. Uklízí se veřejná prostranství, 
sekačka, křovinořez i traktůrek polykají kvanta trávy, které se nyní opravdu 
daří. Velmi činní byli na jaře i hasiči. SDH Boseň se totiž stal pořadatelem 
okrskové soutěže v požárním sportu. Za perfektní organizaci soutěže si zaslouží 
velké uznání. Valečovské koncertní léto  stojí na startovní čáře a v pátek 16. 
června šňůru pěti letošních koncertů rozjede skupina Komunál a Aleš Brichta. 
Na posezení domácích  i na turisty se těší „občerstvovací stanice“ v Hospůdce ve 
škole, v Hospůdce na Zásadce, v kiosku na parkovišti pod hradem Valečov a 
k návštěvě zve i srub na valečovském nádvoří.  V říjnu budou opět voliči zváni 
do volebních místností, aby zde rozhodli o složení Poslanecké sněmovny. To ale 
až na podzim. Nyní užívejte hezkých letních chvil a naberte síly do další práce. 
       
                                                                Hezké dny přeje          Hana Maudrová 

                                                                                    starostka obce 

 
Jak budeme letos hospodařit  
Rozpočet pro letošní rok byl zastupiteli schválen jako vyrovnaný. Na 

příjmovou i výdajovou část rozpočtu letos shodně přistála částka ve výši 7,5 

milionu korun. Nejvyšší podíl příjmů nám plyne z daňového přerozdělení. 

Na jednoho občana trvale žijícího v naší obci nám je přidělováno cca 8 tisíc 

Kč na kalendářní rok. Naším cílem by tedy mělo být, aby co nejvíce lidí, 

kteří v naší obci pobývají, se zde i přihlásilo k trvalému pobytu. V letošním 

schváleném rozpočtu jsou připraveny finanční prostředky na každoroční 

jarní výspravy místních komunikací, na dokončení loni započaté opravy 

místní komunikace na Vordaň, která z důvodu špatného počasí již nemohla 

být na podzim dokončena. Ani letos nám Ministerstvo pro místní rozvoj 

neschválilo poskytnutí dotace na opravu místní komunikace na Bunclav. Do 

vyhlášeného programu na opravy komunikací se sešlo 806 žádostí, z nichž 

úspěšně vyšlo pouze 371 obcí, mezi které byly připravené finanční 

prostředky rozděleny. Náš projekt opravy skončil mezi náhradníky na 126 

místě ze 177. 258 projektů bylo pro chyby z programu vyřazeno. Je to již 

třetí žádost o dotaci, která byla ve prospěch této opravy podána. Proto jsme 

se rozhodli, stejně jako cestu na Vordaň, zainvestovat z vlastních prostředků. 

Jak jsme dopadli s dalšími podanými žádostmi o dotace dosud nevíme. 

Ministerstvo kultury a Středočeský kraj jsme požádali o poskytnutí dotace 



na další, již šestou etapu sanace zdiva na Valečově. Tentokrát se týká 

klenbičky na jihovýchodním průčelí a hradby mezi starým a novým 

palácem. Od Středočeského kraje čekáme rovněž na vyjádření k podané 

žádosti o dotaci na materiální vybavení pro naše aktivní sportovce. 

Další rozpočtové výdaje poputují do zakoupeného objektu kravína v Bosni, 

který bude přebudován na polyfunkční objekt (sběrné místo pro odpady, 

technické zázemí obce a hasičská zbrojnice SDH Boseň). Zvolenou firmou 

Project A plus s.r.o. Turnov bylo provedeno zaměření stávajícího stavu 

budovy a převod do datového formátu CAD. Nyní se připravují koncepty 

architektonicko-stavebního řešení. V pietním parčíku v Bosni již započalo 

restaurování pomníku obětem I. světové války a dvou hrobů z II. světové 

války. Na zvoničce na Mužském, která je vedena v seznamu kulturních 

památek, bude proveden nový nátěr a dojde k výměně částí poškozené 

šindele. Se zahájením prací však musíme počkat na vyjádření památkářů. Na 

Zásadce vyměnila firma Eltro Šťastný část kabelizace veřejného osvětlení a 

zároveň provedla obnovu místního rozhlasu. Z toho důvodu byli Zásaďáci 

na nějakou dobu ochuzeni o příjem zpráv z hlášení rozhlasu. U boseňského 

kálku, jehož odtok se již několikrát ucpal, přičemž hrozilo jeho vylití a 

rovněž zaplavení sklepů v přilehlých domech, byl nainstalován nový 

odtokový rošt. Do majetku byl letos zakoupen nový zahradní traktůrek. Ten 

původní z roku 2005, již vypověděl službu. Při těch obrovských plochách, 

které každoročně poseká, se však není co divit. 

 

 Příspěvky na činnost místních spolků 
Letos poprvé zastupitelstvo schvalovalo a rozdávalo finanční příspěvky na 

činnost místních spolků. SDH Boseň – 26.100,- Kč, SDH Boseň – mladí 

hasiči – 12.000,- Kč, SDH Zásadka – 14.100,- Kč, Junák Kněžmost (za děti 

z naší obce) – 8.000,- Kč, Myslivecký spolek Boseň – 5.000,- Kč ( z důvodu 

personálních změn dosud nevyplaceno). Věříme, že spolky tyto příspěvky 

využijí s rozmyslem a ku prospěchu svých členů. 

 

Mateřské školky – téma dnešních dnů 
Nedostatek míst v mateřských školách je nepříjemným tématem dnešních 

dnů a valí se ze všech měst a obcí. Státní mateřské školy v Mnichově 

Hradišti a Kněžmostu mají nedostatek míst i pro „své“ děti a z tohoto 

důvodu již několik let nepřijímají k předškolnímu vzdělávání přespolní děti. 

Pro příští školní rok jenom Kněžmost hlásí 15 nepřijatých dětí a Mnichovo 

Hradiště ještě daleko více. Jedinou možností pro naše děti je tak jejich 

umístění v soukromých mateřských školách. Většina našich dětí navštěvuje 

boseňské Klubíčko. Za umístění boseňských dětí hradí obec neinvestiční 

náklady ve výši 3.500,- Kč/dítě/školní rok a za dítě, které absolvuje 

předškolní docházku pak ještě roční příspěvek 12 tisíc Kč, o který se 

následně snižuje platba rodičů. Od příštího školního roku zde dochází 

k navýšení školného o 600,- Kč/měsíc na 4 tisíce Kč. Z důvodu toho, že náš 



obecní úřad nemá možnosti, jak děti umístit do levnějších státních školek, 

bylo zastupitelstvem rozhodnuto o pomoci rodičům a toto zvýšení rovněž 

hradit z obecního rozpočtu. Jedno dítě navštěvuje mateřské centrum 

Kohoutek v Mnichově Hradišti, kde je neinvestiční výdaj hrazen ve stejné 

výši. Pro příští školní rok by tak celkové výdaje na mateřskou školu činily 

cca 140 tisíc Kč. Na tomto místě je nutné připomenout, že neinvestiční 

výdaje se platily již dříve a to jak mateřským, tak i základním školám. Dle 

počtu dětí se příspěvky ročně šplhaly na výši 200 – 500 tisíc Kč. Musíme 

mít na mysli, že žádná investice do dětí, do využití jejich volného času a 

jejich rozvoje není zbytečná. 

 
„Jak je to s odpady ? 

Jistě jste již stačili zaregistrovat novinku v nakládání s odpady. Jelikož nás 

již dlouhou dobu trápí vylévání olejů do vedení splaškové kanalizace, byly 

v obci instalovány sběrné 240 litrové nádoby, do kterých je možné vkládat 

plastové (PET) láhve s oleji a tuky rostlinného původu. Jsou umístěny na 

sběrných místech v Bosni u obchodu a pod Štěpnicí a na Zásadce. Prosíme, 

využívejte je. Pomůžete tím uchránit kanalizační řád a ušetřit obecní peníze, 

které se do oprav vedení a čerpadel musí investovat. Opět funguje místo pro 

odběr bioodpadů (tráva, piliny, naštěpkované větve) na ČOV v Bosni. 

Otevřeno je každou sobotu od 17 do 18 hodin. Zájemcům nabízí obecní úřad 

k odběru domovní kompostéry. Zaplatit za něj můžete jednorázově 900,- Kč 

nebo splátkově po tři roky 300,- Kč. Dále upozorňujeme, že bedny na 

sběrných místech na Zásadce a na Mužském slouží pouze k odkládání 

odpadů v pytlích s logem COMPAG. Jiné pytle a nepořádek, který se tu 

pravidelně objevuje sem skutečně nepatří. Nakonec jenom malá připomínka 

ke třídění odpadů na sběrném místě pod Štěpnicí. Kontejner pro nápojový 

karton slouží k odklání obalů od mléka, smetany, džusů apod. Není však 

určen pro papírové krabice, jak se neustále děje. Rovněž u kontejnerů 

přistavené plechové sudy plné starého odpadu nedělaly hezkou vizitku a 

byly uklizeny účastníky letošní akce Ukliďme Boseň 2017, kterou v dubnu 

uspořádal SDH Boseň.  

 
Obec má nového zaměstnance 

Po dlouhá léta zajišťovali úklid obce brigádníci, kteří práci vykonávali při 

svém zaměstnání a za svou práci byli placeni formou dohod o provedení 

práce. Jelikož práce při údržbě obce přibývá a je třeba mít neustále někoho 

v pohotovosti, byl od května letošního roku přijat do trvalého pracovního 

poměru pan Jiří Rosulek. Kromě úklidových prací po obci bude pan Rosulek 

rovněž vykovávat provozní práce na ČOV, kde vystřídá pana Vernera a také 

bude obsluhovat místo pro odběr bioodpadů. Ke změně došlo i na postu 

správce turistické ubytovny. Jitku Kopeckou, kterou nyní čekají příjemné 

mateřské povinnosti, vystřídala paní Irena Stejskalová. Všem „končícím“ 



velmi děkuji za jejich čas, který věnovali práci pro naši obec a nováčkům 

přeji hodně pracovního elánu a úspěchů. 

 

Zprávy pro zajímavost 
 V květnu k nám opět zavítali filmaři, aby zde natočili záběry pro 

film Ophelia. 

 Do areálu amfiteátru byly na jaře nainstalovány další řady laviček a 

na nádvoří Valečova pan Koťátko vyrobil nový výběh pro psy, 

kůlnu a zástěnu k WC. Rovněž došlo k umístění nových 

návštěvních řádů. 

 Valečovská slavnost na zahájení turistické sezóny se vydařila. 

Hezké počasí, bohatý program, dobře zásobený kiosek a spokojení 

návštěvníci až do večerních hodin. 

 25. února opět prošel Bosní masopustní průvod. Děkujeme maskám 

i těm, kteří účastníkům připravili pohoštění. 

 Před Velikonocemi byla na OÚ uspořádána dětská dílnička, kde si 

děti pod dohledem Petry Zdobinské vytvořily zdařilé velikonoční 

dekorace. 

 Příjemné odpoledne prožily ženy z Bosně a ze Zásadky v boseňské 

Hospůdce, kde 8. března uspořádaly oslavu MDŽ. Povídalo se, 

jedlo, pilo……. 

 Byla opravena část propadlého vedení dešťové kanalizace pod 

chodníkem ve směru na Kněžmost 

 

Oslava MDŽ na Mužském 
Dne 11.3.2017 se v obci Mužský uskutečnila akce „oslava MDŽ“ v místní 

klubovně, která byla přestavěna z původní hasičské zbrojnice. Na tuto akci 

se těší kupodivu většina trvale žijících žen v obci. Asi je to dáno tím, že 

kromě zapadání sněhem a konfliktů „váš pes mi zakousl naši kočku“ se zde 

v zimních měsících příliš mnoho neděje. Tuto akci pořádáme, aby se sešla 

většina občanů naší obce, proberou se novinky, zavzpomínáme na ty, kteří 

se již s námi nesejdou a plánujeme činnost na slunné jarní dny. Samozřejmě 

chce každý předvést své cukrářské a kuchařské přednosti, proto jsou vždy 

plné stoly jídla a sladkostí. Každoročně je toho tolik, že se vše nesní a když 

se ve večerních hodinách rozcházíme, každý si nese balíček. Letos byla tato 

akce obohacena o živou hudbu se zpěvem, později i tancem. Vždy se také 

postaráme o fotodokumentaci a nejzdařilejší kousky máme vyvěšeny na 

místní nástěnce. 

                                            Martin Průšek, starosta osadního výboru Mužský 

 

Jaká kultura Vás letos čeká v amfiteátru ?? 
17. června od 18,30 hodin do amfiteátru zavítá Divadelní soubor TYL 

z Mnichova Hradiště s hrou „Velice podivuhodný příběh cnostné ženy 

z Efezu. Valečovské koncertní léto i letos zajišťuje Umělecká agentura Petr 



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

vždy v pondělí a středu. A kdo na valečovských prknech vystoupí ? ? 16..6. 

skupina Komunál & Aleš Brichta (předprodej: 260 Kč/ místní: 130 Kč), 

30.6. Petra Janů ( 300 / 150), 14.7. Jakub Smolík s kapelou (280 / 140), 28.7. 

Filip Šubr & SEVEN a Luboš Odháněl & WIX ( 250 / 130), 18.8. Inflagranti 

a Pepa Vojtek s rockovou kapelou ( 390 / 200). Děti do 12-ti let mají 

vstupné zdarma. Začátky koncertů jsou ve 20,30 hodin. Mimo cyklus 

Valečovského koncertního léta se 11.8. od 20 hodin uskuteční koncert 

skupin AC DC revival, Nirvana revival a Syndrom. Vstupenky v předprodeji  

bude možné zakoupit na OÚ Boseň za 200 Kč. O závěr sezóny se, jako již 

tradičně, postarají 2.9. zásadští hasiči, kteří opět pozvali skupinu Víkend 

Rock, která zde společně se svými hosty oslaví 20 let kapely. Nezbývá než 

popřát hezké počasí a hodně spokojených návštěvníků.  

 

Prima hasičský den s SDH Boseň 
V sobotu 27.5.2017 proběhla na louce pod hradem Valečov okrsková soutěž 

v požárním sportu 8. okrsku Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav. Pro 

letošní ročník připadla organizace soutěže na náš sbor. Na domácí půdě jsme 

se zúčastnili s dvěma družstvy dětí, jedním žen a třemi mužů. Díky zápalu 

našich členů se nám povedlo zaběhnout se všemi družstvy výborné časy. Ze 

soutěže jsme si odvezli celkem tři poháry: za 2. místo (SDH Boseň ŽENY 

s časem 28,35 s), za 3. místo (SDH Boseň DĚTI „B“ s časem 34,56 s) a za 3 

místo (SDH Boseň MUŽI „A“ s časem 23,07 s). Všem gratuluji k umístění a 

přeji mnoho dalších úspěchů. 

Tímto bych chtěl také jménem sboru poděkovat všem členům, kteří se 

podíleli na přípravách soutěže, obsluze kiosku, slečně Denise Havrdové za 

držení zdravotnického dozoru a fanouškům, kteří nám přišli fandit. Dále 

děkujeme firmě MSB Sedláček a p. Holasovi za dopravu vody na závodiště 

a v neposlední řadě  obci Boseň za poskytnutí místa a zakoupení pohárů. 
 

Báseň pro ženy SDH Boseň, kterou složil ke příležitosti okrskové soutěže 

Boseň 2017 kronikář sboru Michal Egrt: 
 

„Celé jaro trénovaly, aby se tu objevily. 

Jen co Vám je představíme, naše ženy vypustíme. 

Šukyna do kádě s košem pospíchá, kde si kozy vyráchá. 

Zapojí nám savice, Lída naše dračice. 

Zrzavý vlas Péťě vlaje, od stroje řve – už to hraje ! 

Voda nám už frčí, snad to předek stačí. 

Jandeis spoje scvakla, vzduchem létí béčka, za běhu stíhá sbírat céčka. 

Z dálky slyším – to je v řiti, to jen Lucka s rozdělovačem už se řítí. 

Klárka s Ájou terče sestřelily, při běhu se zapotily. 

Toto je náš celý ženský tým, večer opijem se s ním“. 

 

                                                                       Za SDH Boseň Miroslav Šorejs 



Počasí roku 2016 a uplynulá zima s předjařím 
Celý rok 2016 se vyznačoval teplejším a výrazně sušším počasím než je pro 

naši oblast obvyklé. Mimořádně teplejší byl zejména únor (o 5,2 °C více než 

dlouhodobý průměr) a září (o 4,8 °C více než dlouhodobý průměr), který 

měl současně neobvykle dlouhou řadu tropických dnů (teplota 30 °C a víc) a 

byl i třetím nejsušším měsícem. Celkově byly téměř všechny měsíce teplejší 

anebo blížící se průměru. Jediný měsíc, který měl zápornou odchylku od 

normálu, byl říjen. Tento měsíc byl o 0,6 °C chladnější. Nejvyšší teplotou 

loňského roku změřenou na poloprofesionální stanici na Zásadce bylo 11. 

července 33,6 °C a nejnižší teplotou jen  -10,3 °C zaznamenanou 19. ledna. 

9,8 °C je průměrná teplota za celý rok 2016. Je to teplota o 1,8 °C vyšší než 

je dlouhodobý průměr. Protože je to další výrazně teplejší rok v řadě., 

potvrzuje se tak trend celkového oteplování počasí. 

Srážek za celý rok 2016 nenapršelo ani 500 mm, což prohloubilo deficit o 

dalších zhruba 150 mm. Absolutně nejsušším měsícem se stal květen, 

kterému až bouřka v poslední den s 13 mm zvýšila měsíční úhrn na 20 mm. 

Přitom obvykle by v tento pro zemědělství velmi důležitý jarní měsíc mělo 

napršet v naší oblasti kolem 65 mm. Druhým nejsušším měsícem byl srpen 

s celkovým úhrnem 30 mm, což je jen 42 % normálu. Naopak o něco 

deštivější byl únor, ale 45 mm je jen o 5 mm víc než je dlouhodobý průměr. 

Celkově opět výrazně převažovaly měsíce sušší nad měsíci vlhčími nebo 

aspoň průměrnými. Pokud by tento trend pokračoval, mohly by se i u nás 

objevit problémy s dostatkem zejména hlubší podpovrchové vody. 

A ještě ohlédnutí za minulou zimou a předjařím. Meteorologicky definujeme 

zimu měsíci prosincem, lednem a únorem. Některá média a pseudoodborníci 

hodnotili tuto zimu jako dlouhou a krutou. Jaká je však skutečnost? 

Po minulých třech teplých zimách by se to mnohým mohlo takto jevit. Dle 

měření a pozorování se ale v průměru počasí teplotně nelišilo od 

dlouhodobého normálu. Od října po prosinec byly průměrné teploty zcela v 

obvyklých mezích. Trvalejší mráz a od 2. ledna i sníh byl až první měsíc 

tohoto roku. V posledních letech nevídaná trvalá a stále se zvyšující sněhová 

pokrývka společně s téměř trvalým mrazivým počasím vytvářely idylický 

zimní obrázek. Nejvíce nového sněhu připadlo již 4. ledna, zhruba 15 cm. 

Následně 7. ledna byla na zásadské stanici změřena nejnižší teplota této 

zimy, a to -15,4 °C. Srážky i nadále padaly pouze ve formě sněhu a ta se od 

poloviny měsíce již pohybovala mezi 25 a 30 cm. Měsíc leden celkově 

skončil s teplotou -4,6 °C o 2,5 °C chladnější než je obvyklé. Tato odchylka 

se ale nedá hodnotit jako extrémní. Nejvyšší pokrývka byla zaznamenaná na 

počátku února, a to 31 cm. Pak již následovala zprvu mírná, a od poloviny 

února již silnější obleva, takže se sníh i vlivem občasných dešťů do konce 

měsíce zcela rozpustil. Tento druhý měsíc díky výrazně teplejší druhé 

polovině února, kdy v noci přimrzalo již jen výjimečně, skončil celkově již 

s teplotou 2,1 °C nadnormální o 3,6 °C a tím vyrovnal zápornou odchylku 

v lednu. 



Srážkově se dá hovořit pro naši oblast o štěstí oproti zimě na zbytku našeho 

území. Celostátně byla totiž vyhodnocena jako 6. nejsušší zima od roku 

1961, ale u nás se srážky nijak podstatně nelišily od dlouhodobého průměru. 

Nepatrně sušší byl prosinec, leden měl naopak o pár milimetrů srážek více a 

únor byl téměř na milimetr v normálu. Navíc se nám sluneční paprsky ani 

příliš nevyhýbaly, takže jsme si užili i mnoho krásných zimních dní. 

Předjarní březnové počasí bylo již výrazně teplejší než je obvyklé (o 5 

stupňů) a tak při dostatku srážek se příroda začala rychle probouzet. Přelom 

března a dubna měl až extrémně vysoké denní teploty. Nejvyšší březnová 

teplota v poslední den měsíce 21,1 °C byla ještě 10. dubna překonána 

s hodnotou 23,4 °C. Počasí mnohé překvapilo brzkými prvními jarními 

poměrně silnými bouřkami i s krupobitím hned v úvodu dubna, kdy 4.4 

napršelo jen za večer do půlnoci kolem 27 mm (zejména bouřkové srážky se 

mohou lišit velmi výrazně i na pouhé stovky metrů). Do konce tohoto 

měsíce napršelo na zásadské stanici 65,3 mm, což je 163 % normálu. 

Z pohledu statistiky byl duben teplotně zhruba normální, ale ve skutečnosti 

se extrémně teplé dny počátku měsíce srovnaly velmi chladným počasím po 

15.4 2017, kdy i v nížinách padal sníh a zejména v jižních Čechách a na 

severní Moravě se potýkali se sněhovou kalamitou. Nejnižší teplota na 

Zásadce byla 21. dubna -1,9 °C měřená standardně ve 2 metrech nad zemí, 

ale přízemní mráz mohl být i o 5 stupňů nižší.  Srážkově máme letos 

nakročeno konečně do vlhčího období, kdy by se alespoň již neprohluboval 

deficit vody v přírodě. 

                                                           Patrik Lacina, meteorolog (ze Zásadky) 

 

První Tříkrálová sbírka v Bosni 
Velmi děkujeme Vášovi a Pepčovi Marešových, Štěpánovi Bubeníkovi a 

jejich rodičům, za uspořádání Tříkrálové sbírky v Bosni. Celý výtěžek ve 

výši 1.440,- Kč kluci věnovali na uspořádání letošního Pohádkového lesa.  
 

 

 

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

 se k trvalému pobytu přihlásilo 13 osob, 4 osoby se odhlásily 

 narodilo se 1 dítě 

 2 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 465 obyvatel, z toho 236 

mužů a 229 žen. Průměrný věk činí 39 let. 

 

 
„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, 

poněvadž ví, že ji může číst jen jednou.“              (Jean Paul) 
                            

Boseňský občasník  vydává Obecní úřad Boseň. Odpovědný redaktor Hana Maudrová. 
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