
Vážení spoluobčané,

nekompromisně se k nám opět blíží konec 
roku a s ním i ohlédnutí za tím, jaký ten pomalu 
končící rok vlastně byl. Bilancujeme, co se nám 
podařilo, co nám udělalo radost a v  paměti si 
uchováváme ty hezké okamžiky. Ne vždy se daří 
tak, jak bychom si představovali, a přichází dny, 
které by bylo nejlepší ve svém podvědomí uložit 
hodně hluboko. Ale to už je neúprosný koloběh 
života. Jednou je hůř, jednou je líp…….

 Ani nám na obci vždy nevychází vše tak, jak 
bychom si přáli a představovali. Již hodně 
dlouho nás zaměstnává revitalizace vodní 
nádrže na muzecké návsi. Sotva práce dospěly 
do své poloviny, objevily se skutečnosti, kvůli 
kterým se úspěšné zakončení opět protahuje.
A to ani nemluvím o výstavbě nového sportoviště, 
kdy stále čekáme v  pořadníku na získání 
stavebního povolení. Ale mohli jsme se i radovat. 
A to když se nám podařilo úspěšně uskutečnit 
několik našich záměrů, např. obnovu pomníku 
na Mužském, zavést vodovodní přípojku na 
amfi teátr, zmodernizovat mateřskou školku.  
Moc mě těší, když vidím to, jak se lidé schází 
u vánočních stromečků v  Bosni i na Zásadce, 
potěšily mě davy lidí na Valečovské Mikulášské 
nadílce i plný kostel při Vánočním zpívání. To 
vše k naší vesnici patří a jsem za to moc ráda.

Nejkrásnější svátky roku jsou tady. Přeji Vám 
všem, abyste je mohli prožít ve společnosti svých 
nejmilejších a aby do vašich životů přinesly klid, 
pohodu, štěstí a spokojenost.

Dovolte mi, abych zároveň poděkovala všem, 
komu není dění v  naší obci lhostejné. Těm, 
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kteří pomáhají s úklidem obce, pořádají kulturní 
a sportovní akce, věnují se práci s  mládeží. 
Poděkování patří i našim místním spolkům 
a členům Zastupitelstva obce Boseň. Vy všichni 
děláte naši obec tím příjemným místem pro 
společný život.

Krásné vánoční svátky a šťastné vykročení         
do roku 2023 přeje

   Hana Maudrová, starostka obce

foto: Miloš Havlas

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
sobota 24. prosince 2022 od 21:00

kostel sv. Václava v Bosni



Volby do zastupitelstVa obce boseň

 V  září se konaly volby do zastupitelstev obcí. 
Ty přinesly do naší obce téměř poloviční 
obměnu stávajícího obsazení. Čtyři členové 
zastupitelstva se rozhodli  v zářijových volbách 
již znovu nekandidovat. Je složité skloubit práci 
zastupitele se svým civilním zaměstnáním, 
kdy jsou na zaměstnance kladeny čím dál 
větší nároky. Byli jsme proto rádi, že se našel 
dostatečný počet lidí, kteří projevili zájem podat 
svoji kandidátní listinu a podílet se na zajištění 
fungování naší obce. Voliči si tak devítičlenné 
zastupitelstvo mohli zvolit výběrem ze třinácti 
kandidátů. Všichni, kteří své služby obci nabídli, 
si zaslouží velké poděkování. Volební účast se 
pohybovala mírně nad celostátním průměrem. 
K volební urně se dostavilo 60,64 % voličů. Na 
další čtyři roky tak vaši důvěru získali: starostka 
obce: Hana Maudrová, místostarosta obce: 
Miroslav Šorejs, členové zastupitelstva: Lukáš 
Bayer, Radka Fedrová, Radmila Kočová, Ing. 
Patrik Lacina, Ing. Klára Michoňová, Karel 
Novotný a Roman Pekař.
Končící zastupitelé: Ing. Petra Mikešová, 
Petr Holas, Martin Průšek a Dušan Stejskal 
si zaslouží naše poděkování za práci, kterou 
naší obci odevzdali. Nově zvoleným členům 
zastupitelstva obce přejeme do jejich práce 
hodně elánu, dobrých nápadů, pevné nervy 
a hlavně hodně štěstí.

Zprávy o tom, jak šel rok…..

Jako první zprávu bychom měli uvést 
informaci o tom, že po všech peripetiích máme 
zkolaudovánu intenzifikaci čistírny odpadních 
vod  v  Bosni. Práce na stavbě proběhly 
v  roce 2020 a poté následoval rok zkušebního 
provozu, kdy se zkoumalo, zda vše funguje 
tak jak má. Bohužel, nefungovalo. Laboratorní 
rozbory odpadních vod na odtoku vykazovaly 
velmi špatné hodnoty nad povolené limity. 
Z  toho důvodu bylo třeba dobu zkušebního 
provozu prodloužit o další rok, tedy do konce 
roku 2022. V  prodlouženém čase se podařilo 
všechna měřidla a zařízení nastavit tak, aby 
kvalita vyčištěné vody odpovídala všem 
normám a nehrozila nám žádná finanční sankce. 

V  současné době, po provedení intenzifikace, 
disponuje čistírna kapacitou 640 ekvivalentních 
obyvatel. Celkové náklady na provedení 
intenzifikace činily 2.762 tisíc Kč bez DPH. 
Přidělená dotace z  Ministerstva zemědělství 
činila 1.597 tisíc Kč.

 Na konci června byly zahájeny práce na 
přístavbě a stavebních úpravách mateřské 
školky v  Bosni. Zcela nevyhovující kuchyňka 
v patře budovy byla nahrazena novou, moderní 
a prostornou místností v  přízemní přístavbě. 
Své místo tu našly skladovací prostory pro 
potraviny, přípravna zeleniny, šatna a sociální 
zařízení pro zaměstnance. Vše je již v souladu 
s  požadovanými hygienickými předpisy. A vše 
působí velmi mile a útulně. O prostory bývalé 
kuchyně pak došlo k  rozšíření herní místnosti. 
Zmodernizování se dočkala i umývárna v patře 
budovy, vyměnila se světelná tělesa. Termín 
prací se však nečekaně protáhl až do školního 
roku a bylo nutné vyřešit, kde se během 
stavby budou děti stravovat. Nakonec se vše 
vyřešilo tím, že se obědy dovážely z Mnichova 
Hradiště a provizorní jídelna byla vytvořena 
ve společenské místnosti našeho obecního 
úřadu. Velký obdiv patří kuchařkám, které vše 
s přehledem a úsměvem zvládly.

Náklady na úpravy školky činily 2.193 tisíc Kč bez 
DPH. Ještě je třeba u nákladové rampy položit 
zámkovou dlažbu a provést nové oplocení, které 
by povedenou přístavbu nehyzdilo. To se však 
již nestihlo a uskuteční se v příštím roce.

kuchyň MŠ



Další ukončenou akcí je obnova pomníku na 
návsi na Mužském.  K  zahájení prací došlo 
v  červnu a všechny probíhaly pod dohledem 
pracovníků Národního památkového ústavu. 
Celé oplocení muselo být demontováno, 
napnuto nové pletivo, poté následovalo jeho 
opískování a finální povrchová úprava. Opraveny 
byly rovněž i poničené kovové růže. Zhotovitel, 
MgA. Mašek, pomník očistil, odstranil staré 
spáry provedené z  nevyhovujících materiálů 
a nahradil je novým zaspárováním. Následně 
celý kamenný pomník hydrofobizoval, obnovil 
písmo na dvou nápisových deskách a vytvořil 
přístupovou mlatovou cestičku. Pan Rosulek 
už pak na závěr dosadil zeleň, kterou hodně 
omladil. Během prací při opravě kamenné 
podezdívky bylo zjištěno, že štuky nejsou 
zabezpečeny v žádném základu, ale jsou téměř 
pouze položeny na povrchu. Proto bylo nutné 
provést i výkopové práce. Obnova pomníku 
tak vyšla na 301 tisíc Kč vč. DPH, z toho nám 
Ministerstvo kultury poskytlo  dotaci ve výši 120 
tisíc Kč.

A ještě chvíli na Mužském zůstaneme. Na 
podzim se konečně rozjela dlouho připravovaná 
revitalizace návesní nádrže. Bylo vybagrováno 46 
kubíků usazeného sedimentu, provedena úprava 
zadní části nádrže, včetně pokácení náletové 
vegetace. Během prací se však zjistilo, že základ 
nábřežní zdi je oproti projektové dokumentaci  
téměř v havarijním stavu a nelze tak uskutečnit 
to, co projekt nařizuje. Proto se nyní pracuje na 
jeho úpravě a to tak, aby byla dodržena původní 
schválená vize památkářů a také aby s úpravou 
souhlasilo Ministerstvo zemědělství, které nám 
na akci poskytuje dotaci. Z  toho důvodu je 
zažádáno o prodloužení termínu ukončení akce. 
Omlouváme se tímto Muzečákům za nepořádek, 
který nyní na návsi panuje. Doufáme, že brzy 
na jaře, jak počasí dovolí, budou práce na 
nádrži dokončeny. Poté je naplánována oprava 
poničené komunikace v návsi. A opět se u toho 
nemůžeme shodnout s  památkáři. Požadují 
po nás téměř nemyslitelnou variantu opravy, 
vydláždit náves čedičem……

Co však proběhlo naprosto bez problémů, 
byla výstavba vodovodní přípojky na amfiteátr. 
Přípojka začíná u sociálního zařízení na 
parkovišti, je dlouhá téměř 225 m a vodou bude 
zásobovat kiosek i přístřešek s  občerstvením. 
Zároveň je připraveno případné prodloužení 

nádrž Mužský

přípojky i do srubu na nádvoří hradu. Náklady na 
výstavbu přípojky činily 467 tisíc Kč bez DPH. 
Dodavatel této stavby, společnost ZIKUDA- 
vodohospodářské stavby spol. s.r.o., bude 
provádět i opravu pramenu Žlábek, do kterého 
proudí voda popraskaným trubněním.

A boseňské sportoviště? Všechny potřebné 
podklady k  vypsání výběrového řízení máme 
připraveny. Chybí nám už jenom jedno, to 
nejdůležitější. Stavební povolení. A tak čekáme 
a čekáme. V  mezičase, v  době vegetačního 
klidu, dojde k  pokácení smrků ztepilých, které 
současné hřiště lemují a jejich odstranění je, 
kvůli jejich stavu a umístění, odsouhlaseno 
vypracovaným znaleckým posudkem. Náhradní 
zeleň bude vysazena v  rámci schváleného 
projektu. Nezbývá než doufat, že se povolení 
v dohledné době dočkáme a na jaře bude moci 
být výstavba zahájena.

poplatky pro rok 2023

O výši poplatků pro rok 2023 jsme již byli 
informováni dopisem, který Vám byl doručen na 
počátku listopadu letošního roku. Je nám to líto, 
ale zdražování se bohužel nevyhneme ani my.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci pro rok 2023

(0,65 Kč za 1 litr odpadu)

Na známku roku 2022 Vám bude nádoba 
alej Zápudov



Co je NovÉHo v oBCI?
Dvě brigády na výsadbu stromků na katastru 
naší obce se uskutečnily v  druhé polovině 
listopadu. Při té první vysadili dobrovolníci 
do nově obnoveného třešňového sadu pod 
Valečovem 20 kusů vysokokmenných třešní. Na 
jaře bude pozemek zatravněn a věříme, že zde 
po umístění laviček a několika dětských prvků 
vznikne hezké odpočinkové místo. Při druhé 
brigádě  zasadili Zápudováci 15 ks moravského 
sladkoplodého jeřábu. Olemovali tím cestu, 
která spojuje dolní a horní část této naší místní 
části. Za fi nanční příspěvek na podporu výsadby 
ve výši 18  tisíc Kč děkujeme Nadaci Partnerství 
v programu Škoda Stromky.
I pro následující rok 2023 byl obecním úřadem 
vydán nástěnný kalendář, který i letos obsahuje 
13 fotografi í našich občanů. Výběrová komise 

musela tentokrát rozhodnout mezi 171 snímky 
přihlášenými do soutěže. Nic jednoduchého. Při 
závěrečném zpracování kalendáře nám trochu 
zařádil tiskařský šotek, který snímek prezentující 
měsíc listopad přisoudil Ireně Ghinescu, která 
je autorkou i dalších tří fotografi í. Obrázek 
podzimního Valečova byl ve skutečnosti pořízen 
objektivem Jaroslava Krčka. Jardovi se tímto 
omlouváme.
Ve druhé polovině roku se uskutečnilo vítání 
občánků. Boseňskou kolébkou tentokrát prošli 
a do života byli slavnostně přivítáni: Leontýnka 
Rosulková, Honzík Šobor, František Zálešák 
a Lukášek Rýzl. Našim malým spoluobčánkům 
přejeme šťastný a spokojený život, plný lásky, 
porozumění a pevného zdraví    

poplatky pro rok 2023
O výši poplatků pro rok 2023 jsme již byli informováni dopisem, který Vám byl doručen na počátku 
listopadu letošního roku. Je nám to líto, ale zdražování se bohužel nevyhneme ani my.
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pro rok 2023 ( 0,65 Kč za 1 litr odpadu)

 Na známku roku 2022 Vám bude nádoba vyvážena nejpozději do konce ledna 2023. Na první svoz 
v únoru 2023  již musí být vylepena nová známka. Poplatek bude možné hradit splátkově. Občané, 
kteří mají objednánu nádobu o objemu 60 l budou k jejímu vyzvednutí vyzváni. Do té doby budou 
používat nádobu, vč. vylepené známky z roku 2022.

SDH Boseň



ze žiVota místních spolků
co se letos dělo Ve sboru dobroVolných 
hasičů boseň?

Začátek letošního roku se bohužel neobešel 
bez dopadů pandemie a kvůli tomu se nekonal 
tradiční hasičský ples ani maškarní zábava. 
První akcí, kterou jsme letos uspořádali, bylo 
UKLIĎME ČESKO. Akce proběhla již po sedmé, 
za velké účasti našich členů, sešli jsme se 
v  počtu 32 dobrovolníků. Od začátku roku 
máme k dispozici nový přívěsný vozík, který byl 
zakoupen za podpory dotace ze ŠKODA AUTO 
a slouží hlavně mladým hasičům při výjezdech 
na soutěže. Během celého léta probíhala 
časově a organizačně náročná brigáda na výběr 
parkovného. Díky ochotě a zájmu členů se 
podařilo zajistit většinu pořádaných akcí. Všem 
patří velké poděkování.
28. 5. 2022 se konala okrsková soutěž 
v požárním sportu, tentokrát pořádaná sborem 
Buda – Horka na Budách. Naše ženy obsadily 
krásné 2. místo.  Dětská družstva obsadila 4. 
a 6. místo. Mužská družstva obsadila 7., 8. a 
poslední místo po neplatném útoku. Bohužel se 
dle rozhodnutí pořadatelů běžel v  kategoriích 
„muži“ a „ženy“ pouze jeden útok, nebyl tedy 
prostor na nápravu. I přes nepříznivé počasí jsme 
se po soutěži sešli tradičně před Hospůdkou 
Ve Škole u grilované kýty a vychlazeného piva. 
11.6. 2022 jsme uspořádali koncert regionální 
kapely Adaptace, tato akce se těší velkému 
zájmu, letos přišlo téměř 300 platících příznivců, 
kteří vytvořili úžasnou atmosféru. 
V  průběhu celého roku  jsme průběžně trávili 
čas brigádami na rekonstrukci hasičárny, 
veškeré práce jsme dělali svépomocí. Máme 
zde novou betonovou podlahu opatřenou 
nátěrem, vnitřní stěny jsou naštukovány a 
vymalovány. Vnější fasádu jsme vyrovnali a 
natáhli fasádním lepidlem, vnitřní prostory jsou 
vybaveny novým regálem na hadice. Čeká nás 
ještě dodělat pár detailů a budeme spokojeni. 
Zvláštní poděkování si zaslouží Vašek Červenka 
za mentorování celé stavby. Poslední větší 
brigádou bylo podzimní hrabání listí, do kterého 
se zapojilo velké množství členů včetně našich 
mladých hasičů. Úklid jsme zakončili opékáním 
buřtíků před místní hospůdkou. Poslední akcí 
letošního roku, která se konala první adventní 

neděli, bylo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi. U stromečku jsme si se 
sousedy zazpívali koledy, pochutnali si na 
domácích dobrotách od místních hospodyněk a 
užili si tak krásný adventní čas. Nesměl chybět 
ani vynikající svařáček a horký čaj na zahřátí. Za 
krásnou tradici děkujeme mladým hasičům 
a jejich vedoucím.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na akce, které 
budeme v nadcházejícím roce pořádat:

Hasičský ples
4. února 2023 | 20:00 Hospůdka Ve Škole

Dětská maškarní zábava
11. března 2023 | 14:00 Hospůdka Ve Škole

Maškarní ples
11. března 2023 | 18:00   Hospůdka Ve Škole

ADAPTACE
10. června 2023 | 20:00 Amfiteátr Valečov

Všem, kteří se nějakým způsobem zapojují do 
chodu našeho sboru, patří velké díky! 
Za celý náš sbor přejeme krásné prožití svátků 
Vánoc a vše nejlepší do nového roku 2023!

i mladí hasiči byli aktiVní

Opět tu máme shrnutí uplynulého roku 
2022, který se po nějaké době stal zase 
plnohodnotným ročníkem aktivit a činností 
kolektivu mladých hasičů. Rádi bychom Vás 
s těmito informacemi seznámili. Protože kromě 
požárního sportu se je potřeba zdokonalovat 
i ve všeobecných znalostech a zručnostech, 
zapojujeme se pravidelně do celoroční hry 
Plamen, která začíná školním rokem, tedy 
září 2022, známým braňákem (ZPV – Závod 
požárnické všestrannosti – Bojetice). V novém, 
tom letošním, roce pak následovala březnová 
Štafeta požárních dvojic a uzlování konaná 
v  Dobrovici, v dubnu pak 400 m štafeta CTIF 
a Štafeta 4x60m (Mladá Boleslav). Čtvrtou část 
hry jsme opět „vyměnili“ za soutěž požárního 
sportu v  Dětském superpoháru. Od května 
až do začátku září  jsme tak s větší aktivitou a 
počtem účastí zajížděli, většinou s  družstvem 



starších na soutěže Dětského superpoháru 
pořádaného sbory ze severu okresu. K  tomu 
jsme už plně začali využívat přívěsu, na něž se 
podařilo sehnat dotace ze ŠKODA AUTO a který 
nám všechno to naše nádobíčko pěkně pobere.

Nechyběli jsme ani na každoroční okrskové 
soutěži, letos konané na Budách v květnu. 
Jedno ze dvou našich soutěžních družstev se 
umístilo na čtvrtém místě s  časem 40,94 sek. 
Druhé družstvo, kde jsme měli ty nejmenší, 
skončilo na šestém místě s  časem 59,44 sek. 
V září, po prázdninové pauze jsme začali opět 
nový ročník hry Plamen. Trať v  Chudíři byla 
dobře připravena, avšak nepřálo v tento víkend 
počasí a po odběhnutí naší hlídky družstva 
starších jsme razili zpět domů.

Stále se snažíme na našich pravidelných 
schůzkách trávit většinu času venku v přírodě a 
v pohybu. Nenecháváme bez účasti různé akce 
pořádaných ať už naším sborem, nebo obecním 
úřadem - pálení čarodějnic, při akci Ukliďme 
Boseň jsme odpadky naplnili několik pytlů, 
opadané listí ze stromů na návsi a u hřbitova 
jsme zahrabali a nechali odvézt při společné 
brigádě. Také máme za sebou další ročník 
„Rozsvěcení vánočního stromečku“ na návsi, 
které se opět velice vydařilo s  vysokou účastí 
občanů Bosně i Zásadky, všech věkových 
kategorií. Také v  tomto roce jsme do našich 
řad přivítali pár nových mladých hasičů, někteří, 
vzhledem k  věku, naše družstva zase opustili. 
Nijak razantně se však počet aktivních mladých 
hasičů neměnil a to 14 pravidelně docházejících 
členů (věkem do 15. let).
Protože prostor v místnosti na OÚ, kde jsme se 
scházeli v  případě nepříznivého počasí, je pro 

14 dětí už dost stísněný, domluvili jsme se s paní 
starostkou a dostali svolení využívat místnost ve 
škole. Tu jsme už částečně vybavili a několik 
schůzek tam uskutečnili.

Dalším takovým oříškem, z  hlediska prostoru, 
pro nás bylo trénování klasických požárních 
sportů štafet a PÚ – kdy, v jeho případě, to byl 
takový mix útoku a překážkové dráhy v podobě 
překonávání dětských prolézaček. Opět nám 
v tomto vyšel vstříc obecní úřad a umožnil nám 
využívat obecní pozemek u Ohrady, který jsme 
již, zatím vlastními silami, začali připravovat jako 
základnu nejen pro trénování, ale kdo ví, možná 
i pořádání akcí a soutěží.
Právě proto a nejen za to, ale i za stálou podporu 
patří poděkování paní starostce Haně Maudrové 
a obecnímu zastupitelstvu. Dále také výboru a 
členům sboru, rodičům a všem ostatním, kteří 
nám pomáhají a podporují v naší práci.

Vedoucí mladých hasičů – Jaroslav Zima, Dušan 
Stejskal

a jak žili hasiči na zásadce?    

Jak už je u nás zvykem, měl i letos náš sbor hodně 
nabitý program.  Od jara jsme v  pravidelných 
intervalech udržovali veřejná prostranství na 
Zásadce. Sekali trávu, čistili kanály, upravovali 
keře, vysekali akátem zarostlý břeh u cesty 
na Bunclav, připravili zásobu dřeva do naší 
hospůdky. Po několika letech opět došlo i na 
vyčištění kalu od nánosů bláta. Z montérek jsme 
se do hasičského převlékli při účasti sboru na 
Memoriálu Jiřího Bočka ve Veselé a pochopitelně 
i okrskové soutěži v hasičském sportu, která se 
v letošním roce konala na Budách. A vždy jsme 
dodrželi tradici, že po každé brigádě i účasti na 
soutěži jsme se sešli u hasičárny na společenské 
posezení s občerstvením.
V  červnu jsme si za odměnu vyrazili na výlet 
do Babiččina údolí. Navštívili jsme zámek, ve 
kterém pobývala kněžna Zaháňská, prošli se 
Babiččiným údolím až k  Viktorčinu splavu, 
který nás v  tom neskutečném vedru lákal 
k  osvěžení. To pravé osvěžení jsme nalezli na 
zahradě Rudrova mlýna. Neskutečná oáza klidu 
s dobře vychlazeným pivem, výborným jídlem a 
hudebním programem. Prostě to byl prima den.
V  září jsme na amfi teátru uspořádali tradiční 
taneční zábavu se skupinou Víkend Rock, která 
u nás zároveň oslavila 25 let svého trvání. Snad 
ani nemusíme říkat, kolik úsilí nás organizace této 



akce stála. Ale vyšlo to. Tímto děkujeme našemu 
obecnímu úřadu, který nám na tuto akci amfiteátr 
každoročně bezúplatně zapůjčuje. S  letošním 
rokem se společně rozloučíme při Zásadské 
vánoční nadílce u našeho rozsvíceného stromu. 
Litry svařáku máme připraveny, něco dobrého na 
zub si účastníci vždycky přinesou a překvapením 
je obsah dárků, které si tombolou vylosujete. 
Moc hezká tradice.
Rádi bychom poděkovali všem našim členům 
i nečlenům, kteří jsou vždy ochotni přiložit ruku 
k dílu a pomoci.

několik zajímaVostí
bude boseňský kostel patřit obci?
Možná jste již zaslechli informaci o tom, že Řím-
skokatolická farnost Boseň učinila naší obci na-
bídku bezúplatného převodu kostela sv. Václava 
do našeho vlastnictví. Vysvětlila to nedostatkem 
finančních prostředků na jeho údržbu. Záležitost 
jsme začali řešit ještě s původním složením za-
stupitelstva obce. Všem nám bylo více než jas-
né, že kostel je naší nespornou dominantou a 
je nutné jeho zachování. Byl nám předložen ná-
vrh smlouvy, kterým by však do vlastnictví naší 
obce přešla pouze stavba kostela, nikoli jeho 
vnitřní vybavení – mobiliář, který by obec vyu-
žívala na základě smlouvy o výpůjčce. Mezitím 
však proběhly volby a částečně se změnilo ob-
sazení obecního zastupitelstva. Bylo tedy nutné, 
aby se i noví zastupitelé s obsahem smluv nejpr-
ve seznámili a rozhodli se, zda i oni by s převo-
dem souhlasili. Stalo se tak a farnosti bylo zaslá-
no vyjádření zastupitelstva obce, které nabídku 
převodu schvaluje, avšak za podmínky, že obci 
bude do jejího vlastnictví převedeno i vnitřní vy-
bavení. Nejenom, že obec nemůže financovat 
majetek, který jí nepatří, nebylo by ani možné žá-
dat o případné dotace na restaurování mobiliáře. 
Naše reakce byla farností přeposlána na litomě-
řické biskupství a nyní čekáme na rozhodnutí.
 ohlédnutí za počasím roku 2022
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, je jisté, že 
předvánoční čas (druhá prosincová dekáda) 
bude docela mrazivý a tím stáhne průměrnou 
prosincovou teplotu blíže k  dlouhodobému 
průměru. Přesto to vypadá, že letošní rok bude za 
dobu pozorování na Zásadce od r. 2014 druhým 
nejteplejším za rokem 2018, přičemž ani jeden 

z těch let nebyl se zápornou teplotní odchylkou. 
Trochu to překvapuje i mne samotného, protože 
můj dojem je, že jsme měli letos počasí bez 
větších extrémů. Bude to nejspíš tím, že jsme si 
už tak nějak zvykli na to, že v zimě je mráz pod 
-10 stC s  trvalejší sněhovou pokrývkou jevem 
spíše výjimečným, v  létě naopak tropické dny 
s teplotou nad 30 0C docela běžné.
Jaké tedy bylo počasí právě končícího roku 
2022 u nás na okraji Českého ráje? Zkráceně 
řečeno teplý (celoroční teplota zhruba 10,8 
stC je s odchylkou od průměru 1980 - 2010 
cca +2,8 st) a pro mnohé možná překvapivě 
i  suchý (celkových asi 540 mm znamená, že 
do průměru nám bude chybět cca 100 mm, 
což jsou srážky za 2 měsíce). Nejteplejším 
měsícem s odchylkou + 5,1 st byl přitom únor 
následovaný velmi teplým srpnem, červnem, 
březnem a lednem. Nejchladnější byl duben, 
který jako jediný měl zápornou odchylku, přesně 
-0,3 st od dlouhodobého průměru ho tak řadí 
jako měsíc teplotně průměrný. Nejnižší letošní 
teplota byla v  lednu, a to mráz pouhých -6,8 
stC, který byl ovšem i teď v listopadu. Je možné, 
že nakonec bude nejnižší teplotou letošního 
roku některé nadcházejících prosincových rán. 
Naopak nejvyšší teplotou se pyšní srpen, a to 
35,4 stC. Současně jsme v  srpnu měli nejvíce 
tropických dní s teplotou nad 30 0C, celkem 7, 
a společně s červnem a červencem bylo u nás 
letos 15 tropických dnů, když dříve bývalo za 
léto většinou jen 3 až 5 takových dnů.
Srážkově sice letošek nebyl tak mimořádně 
suchý jako nejsušší rok 2018 s pouhými 395,9 
mm, ale bohužel z  posledního období je 
srážkově průměrný či dokonce nadprůměrný 

Krásné vánoční svátky a hodně pohody v roce 2023 Vám přejí Hasiči ze Zásadky
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rok (to byl jen r. 2017) spíše výjimkou. Ač se 
to nezdá, sucho, tedy zejména to hydrologické 
s  poklesem hladin podzemních vod, se v  naší 
oblasti zvolna a plíživě prohlubuje. Absolutně 
nejsušším byl březen, kdy spadlo pouhých 16 
mm srážek, ale relativně suchým byl např. 
i srpen, kdy do průměru chybělo skoro 40 mm. 
Přitom třeba bouřky se nám letos jako jiné roky 
moc nevyhýbaly, a byly i velmi intenzivní, ale také 
možná naštěstí s  krátkým trváním. Příkladem 
může být bleskově mimořádně intenzivní 
bouřka 20. května, která s  lijákem a silnými 
poryvy větru (nejsilnější změřený náraz 16,1 m/s 
je síly vichřice) stihla přejít během přestávky 
při prvním dvojkoncertu Valečovského léta. 
Podobně i bouřka 26. srpna nás jen přelétla 
a s 10,6 mm se nemohla rovnat tomu, co bylo 
ve vedlejším Mn. Hradišti, kde došlo k splavení 
polí a zatopení některých ulic při srážkách 
cca 50 -70 mm. Nejvyšší denní úhrn pak měl 
29. červen s  39,4 mm srážek. Současně byl 
červen na déšť nejbohatším měsícem, kdy 87,2 

mm značí měsíc srážkově slabě nadnormální 
(+12,2 mm). Přitom musíme mít na paměti, že 
se zvyšující se teplotou se jednak prodlužuje 
vegetační období a jednak zvyšuje výpar 
(např. letošní maximální možný je cca 680 
mm, tj. o 140 mm více než skutečně spadlých 
srážek), což vede k tomu, že ani průměrné srážky 
již nestačí na běžnou potřebu rostlin a nedochází 
i díky způsobu obhospodařování polí (chemie, 
utužování půdy těžkou technikou, mělká orba 
atd.) k  dostatečnému vsaku vody a tím tvorbě 
zásoby podzemních vod. Jak je vidět, globální 
oteplování je zkrátka realitou zejména posledních 
10 – 15 let. Měli bychom se  připravit na zvyšující 
se extrémnost projevů počasí a zhoršující 
dostupnost zejména pitné vody.
Závěrem bych rád všem popřál vše nejlepší 
nejen do nového roku 2023, pevné zdraví 
a hodně elánu řešit úkoly, které přicházejí, nově 
a s  odhodláním, ale i pokorou před přírodou, 
bez které bychom nemohli existovat.

Patrik Lacina, zastupitel obce

společenská kronika – žiVotní jubilea V roce 2023
50 let
Radostová Romana
Ottomanský Petr
Prýmková Karolína
Janečková Alena
Bayerová Olga
Bjaček Radek
Zimová Alena
Egrtová Renata
Frydrych Michal
Bělohoubková Andrea
Abraham Libor
Abrahamová Dana
Fedrová Radka
Trojánková Martina
Košek Martin
Donát František
Horáček Miroslav
Koubová Čech. Monika
Hadidomová Markéta
55 let
Šebková Marcela
Prýmek Josef
Vít Roman
Šorejsová Jiřina
Červená Lenka
Červený Luděk

Machalická Marie
Barešová Lenka
Bayer Josef
Pekař Roman
Holasová Věra
Levínská Ladislava
60 let
Levínský Hynek
65 let
Kouba Zdeněk
Dneboská Jana
Bareš Petr
Hejtmánek Miroslav
Hnátková Iva
70 let
Bayer Josef
Bělka Petr
Stejskalová Irena
Ferklová Vladimíra
Radostová Hana
Tvaroh Miroslav
Čihulka Jiří
Šorejs Miroslav
Šedivý Rudolf
Košková Jaroslava

75 let
Pakandlová Anna
Šoborová Jitka
80 let
Sedláček Jaroslav
Pšenička Milan
85 let
Hendrych Petr
90 let
Doležalíková Hedvika
Všem jubilantům 
přejeme hodně 
štěstí, zdraví, 
spokojenosti
a pevného zdraví.

TŘÍKRÁLOVÝ 
KONCERT

neděle 8. ledna 2023 od 17:00
kostel sv. Václava v Bosni


