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Vydává obecní úřad v Bosni 

 



Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

         opět otevíráte další číslo našeho občasníku, ve kterém bychom Vás, jako 
tradičně, chtěli informovat o životě v naší obci. Co se obecnímu úřadu daří, co 
naopak pokulhává, jak si vede boseňský sport a kultura, co je nového u našich 
hasičů. Od počátku roku žila naše obec opět hodně bohatým společenským  
životem. Spousta konaných akcí vždy dokáže Boseňáky stmelit a skvěle 
pobavit. Na všechny naše „aktivisty“, kteří doslova sypou jedno klání za druhým 
můžeme být opravdu pyšní. Moc Vám děkuji.  
        Čas už opravdu řádně pokročil a kalendářní rok se bude co nevidět 
přesouvat do své druhé poloviny. Čeká nás sladká doba dovolených a prázdnin. 
Ať už se rozjedete na kteroukoliv světovou stranu, za hranice České republiky a 
nebo jenom za hranice Středočeského kraje, přeji Vám krásné počasí, pohodu a 
spoustu zážitků,. Krásné léto přejeme i těm, kteří zůstanou věrni naší obci. 
Budou pracovat a nebo pouze lenošit na svých zahradách, či vyrážet na krátké 
výlety do boseňského okolí. Vy všichni si v této uspěchané době užijte spoustu 
odpočinku a naberte plno sil do dalšího pracovního kolotoče. 

         
                                                                            Hana Maudrová, starostka obce 

 

Co se bude letos dít v obci ? 
 

Po nekonečném vyjednávání a průtazích se na počátku července konečně 

začne se stavbou nového chodníku v boseňské lokalitě od Čihulků 

k nohejbalovému hřišti. Zároveň bude zrekonstruován chodník stávající od 

Prýmkových ke Koškovým. Zde bude vyměněna i rozpadlá dešťová 

kanalizace. Dodavatelem stavby bude, na základě výběrového řízení, 

společnost Zikuda-vodohospodářské stavby s.r.o. z Turnova. Ta již před lety 

stavěla i naši splaškovou kanalizaci. Celkové náklady činí 2,5 milionu Kč. 

Tak snad již od září si budou moci děti do školky vyšlapovat po novém, 

bezpečném chodníku. 

Další akcí, která se táhne nepřiměřeně dlouho a na kterou jsme zcela 

připraveni, je intenzifikace ČOV Boseň, která zvýší její zcela naplněnou 

kapacitu na 680 ekvivalentních obyvatel. Máme stavební povolení, 

vysoutěženého dodavatele (Stavební huť Slatiňany s.r.o. za cenu 2,8 milionu 

Kč), podanou žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství. A právě zde se 

celý průběh zasekl. Pražský ouřada totiž vymyslel, že akce může být 

započata až po vyhlášení výsledků dotačního řízení. A to je zatím 

v nedohledu. Naše představa, že intenzifikaci, kterou musíme provést stůj co 

stůj, uhradíme z finančních prostředků, které máme na účtu připraveny a 



poté, v případě úspěchu dostaneme dotační pomoc zpětně, tak vzala za své. 

Ale nač používat selský rozum, že ?   

Rovněž již byl proveden výběr dodavatele na opravu jihovýchodní strany 

hřbitovní zdi v Bosni. Dílo provede  společnost GEDOS-NB s.r.o. za cenu 

necelých 1,2 milionu Kč. I na tuto akci jsme žádali o přidělení dotací.  

Ministerstvo pro místní rozvoj nám nevyšlo. Do  programu záchrany 

památek dorazilo 514 žádostí, ze kterých bylo pouze 51 úspěšných. 

Středočeský kraj přislíbil 458 tisíc Kč. a z  Ministerstva zemědělství máme 

zatím nepodložené avízo, že nám přidělují 200 tisíc Kč. Jelikož je naše 

hřbitovní zeď vedena na seznamu kulturních památek, budou práce  probíhat 

pod bedlivým dozorem památkářů. Na stole na CHKO Český ráj a na 

Státním památkovém ústavu leží a čeká na schválení projektová 

dokumentace na revitalizaci návesní nádrže na Mužském. Zde se předběžně 

počítá s náklady ve výši 700 tisíc Kč a i v tomto případě zkusíme štěstí 

v dotačním řízení.  

CHKO Český ráj nám již schválila studii na výstavbu sociálního zařízení a 

vybudování kanalizační přípojky na parkovišti pod Valečovem, dle které se 

nyní zpracovává projektová dokumentace. Nový kabát dostane rovněž 

jeviště amfiteátru pod Valečovem. Od roku 2000, kdy se tu konal první 

koncert se změnil jak výběr účinkujících, tak  i jejich prostorové nároky. 

Navíc bylo zjištěno, že se na dřevěné stavbě, ač jí věnujeme dostatečnou 

pozornost při každoroční údržbě, vážně projevuje zub času. I zde jsme 

dokázali najít společnou řeč s turnovskou chráněnkou a tak dle schválené 

studie rovněž připravujeme projektovou dokumentaci. Nové jeviště by nyní 

mělo vystupujícím poskytnout standartní rozměr 12 x 8 metrů. Tak uvidíme, 

jaké hvězdy se nám zde předvedou. 

 

Co se pořád nedaří a mrzí to…… 
Ač je Boseň opravdu vesnice sportu nakloněná, nemají naši sportovci 

odpovídající sportovní zázemí, které by si zasloužili. Na jeho výstavbu a 

modernizaci již máme vypracovanou zdařilou studii, ale  jelikož se stávající 

antukové hřiště nachází na pozemku Státního pozemkového úřadu a 

společnosti Horsch, je třeba nejprve vyřešit tyto majetkové záležitosti. Se 

společnost Horsch jsme již dlouhodobě domluveni na směně. Horší je to 

však s pozemkovým úřadem, kdy jsme se dlouho nemohli dohodnout na 

nabídce obecního pozemku, který bychom do směny vložili a který by úřad 

akceptoval. Pozemek jsme nakonec našli a žádost o směnu leží v Praze. Dle 

vyjádření pracovnice úřadu se naší žádosti budou věnovat nejdříve po 

prázdninách.  

 

Intenzivní hospodaření v sadech na Mužském nebude 
Obrovskou vlnu nevole způsobilo oznámení společnosti Galafruit s.r.o. o 

tom, že hodlá obnovit jabloňové sady na Mužském a intenzivně zde 

hospodařit. A to tím způsobem, který je možné vidět u Lítkovic, Bousova či 



na Podkosti a který právě do těchto míst přinesl celou řadu problémů Tedy 

výstavbu opěrných konstrukcí, natahování ochranných plachet 

připomínajících solární panely, chemické postřiky, problémy s vodou, 

znečištěné komunikace apod. To vše se navíc mělo uskutečnit v CHKO 

Český ráj, v ochranném pásmu přírodní rezervace Příhrazské skály a za vsí, 

která je zapsána jako vesnická památková rezervace. Proti tomuto záměru 

byla dokonce vytvořena i petice, kterou podepsalo přes 600 lidí. Jedinou 

možnou cestou, která by dokázala Mužský uchránit, byla změna územního 

plánu. Tu nám nakonec Krajský úřad povolil zrealizovat dokonce ve 

zrychleném řízení. Od 14. června 2019 tato změna vstoupila v platnost. 

Mužský je tak zachráněn. I nadále tak bude oázou klidu jak pro místní a 

chalupáře, tak i pro návštěvníky tohoto krásného koutu naší vlasti. Upřímně 

děkujeme všem, kteří nás v našem snažení podporovali, poradili, podepsali 

petici. Zejména díky vlastníkům dotčených pozemků, kteří se nenechali 

zlákat vidinou velkých peněz.  

 

Změna výpočtu poplatku za splaškovou kanalizaci 
A opět nás čeká nějaká změna. Bez nich by to už snad ani nešlo. Od doby 

zahájení provozu splaškové kanalizace v naší obci byl poplatek za sročné 

hrazen dle počtu osob, které v nemovitosti žijí, v případě rekreačních 

objektů pak pevným poplatkem za nemovitost. U podnikatelů se poplatek 

stanovoval dle odečtů vodoměrů. Od 1.1.2020 se výpočet výše poplatku 

bude řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a 

Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., a to následujícím 

způsobem. Těm, kteří jsou napojeni pouze na veřejný vodovod, bude 

prováděn odpočet vodoměrů. Vlastníkům nemovitostí, kteří využívají vodu 

z vlastního zdroje nebo kombinaci obou způsobů, bude stočné účtováno dle 

tzv. „směrných čísel“. Ta představují normované množství vypouštěné vody 

a vychází z ustanovení přílohy č. 12 vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. Na 

jednu osobu v domě žijící tak dle této vyhlášky připadá roční objem 

vypouštěné vody ve výši 35 m3. To samé množství uhradí i vlastník 

rekreační nemovitosti, jestliže není připojen pouze na veřejný vodovod. U 

podnikatelských subjektů se nic nemění, stále pojedeme na stavy vodoměrů. 

Cena za 1 m3 vypouštěné vody bude vždy kalkulována dle skutečně 

vynaložených nákladů. Příští rok to bude 29,- Kč + DPH ve výši 15%, tj. 

celkem 33,35 Kč/m3.(od 1.6.2019 se naše obec stala plátcem DPH). 

Fakturace stočného bude prováděna 2x ročně. Vlastníkům nemovitostí 

budou včas doručeny Smlouvy o odvádění splaškových vod. Zde nám 

vlastník označí, který způsob zjišťování množství vypouštěné odpadní vody 

z jeho nemovitosti bude využíván. U těch, kdo zvolí způsob dle odečtu 

vodoměru, bude na konci roku provedeno zjištění jeho stavu. Začátky určitě 

nebudou snadné, ale zvládli to jinde, musíme to zvládnout také. Tímto Vás 

zároveň žádáme o součinnost při všech krocích, které bude tento nový 

systém vyžadovat. 



Ke změně dochází i na místním hřbitově 
Abychom i v tomto případě dostáli všem ministerským nařízením, musíme 

učinit změnu i v úhradách poplatků za hrobové místo na hřbitově v Bosni. 

Změna přichází v docela vhodnou dobu, jelikož od roku 2020 nastává další 

fakturační období, a to až do roku 2024. Již není možné poplatek platit tak, 

jak jsme byli léta zvyklí – malý hrob za 200,- Kč a velký pak za 400,- Kč. 

Prosté a jednoduché. Nyní však nastala doba, kdy bude poplatek hrazen 

zcela jinak, a kdy se jeho výše bude skládat ze dvou částí. Nejprve dle 

skutečné výměry hrobového místa. Došlo k měření všech hrobů a 

zastupitelstvem obce byla cena za pronájem 1 m2/rok stanovena na 10,- Kč. 

A druhá složka poplatku je za služby s tímto nájmem spojené (odvoz a 

likvidace odpadu, odběr vody, údržba hřbitova apod.). Ta bude činit 40,- 

Kč/rok. Za pronájem urnového místa v kolumbáriu zaplatíte 30,- Kč/rok + 

za služby 40,- Kč/rok. Snažili jsme se nahodit takové ceny, aby netvořily 

velkou odchylku od plateb minulých let a abychom současně splnili povinné 

paragrafy zákona o pohřebnictví.  

 

I letos to u místních spolků cinkalo 
Vzorná morálka místních spolků při vyúčtování poskytnutých finančních 

příspěvků na jejich činnost v loňském roce nás utvrdila v tom, že jdeme 

správnou cestou. A tak i letos se pro naše hasiče a myslivce penízky 

v rozpočtu našly. SDH Boseň – 25.500,- Kč, SDH Boseň – mladí hasiči – 

12.000,- Kč, SDH Zásadka – 18.300,-Kč, Myslivecký spolek Boseň – 

5.000,- Kč. A veliká pochvala pro mladé hasiče. Ti mají vyúčtovánu už i 

tuto dotaci letošní.    
 

Zprávičky jednou větou…….. 
 Výtěžek letošních tříkrálových akcí ve výši 10 tisíc Kč byl věnován 

Dětskému domovu v Krnsku. Krásná částka. Moc děkujeme. 

 Úspěch opět sklidila lednová cestovatelská přednáška pana Brzáka, 

kterou připravil ve spolupráci s boseňskými hasiči. 

 Ani letošní rok se neobešel bez toho, aby do naší obce nevtrhnul 

Masopust z Mateřské školky Klubíčko. 

 I ženy všech věkových kategorii se krásně pobavily. 8. března 

v Bosni oslavily MDŽ. 

 V květnu jsme se vydali na obecní zájezd na zámky Žleby a Kačina 

a prošli se lázeňskou kolonádou v Poděbradech. 

 V první polovině roku jsme na OÚ slavnostně přivítali do života 

Vincenta Tůmu, Pepíčka Machalického a Magdalenku 

Ottomanskou. Přejme hodně štěstí. 

 V boseňské hospůdce jste se mohli dozvědět mnoho nových 

zajímavostí během pěti přednášek o historii medicíny, cestování, 

kriminalistiky, hradů a zámků. 

 



Pár slov o tříděných odpadech 
Je vidět, že v Bosni se odpady třídí. Několikrát jsme sice byli při pohledu na 

sběrná místa pořádně naštvaní. To když se tu objevil odpad, který u 

kontejnerů nemá co dělat. Ale v globálu řečeno, bez větších problémů. Však 

jsme také v soutěži „My třídíme nejlépe“ v rámci Středočeského kraje za rok 

2018, v kategorii obcí do 500 obyvatel, skončili na hezkém kulatém 200. 

místě z 594 obcí. Od společnosti EKO-KOM, a.s., která odběr tříděného 

odpadu zajišťuje, jsme obdrželi certifikát, dle kterého přispěla naše obec ke 

zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Naše úspora 

představuje 26,465 tun ekvivalentních emisí CO2 a úspora energií činí 

728.163 MJ. Jsme si vědomi toho, že kontejnery na tříděný odpad bývají 

často přeplněné a proto se snažíme najít další místo, kam by bylo nádoby 

možné umístit. Ale najít plac na obecním pozemku, přístupný svozové 

technice, v místě větší koncentrace obyvatel, kde by se zkrátila donášková 

vzdálenost a kde to vlastníkům sousedních nemovitostí nebude vadit, to je 

opravdu velmi složité. Ale hledáme. Zdárně jsme loni třídili i bioodpad. 

Toho jsme do společnosti BIO-FERM s.r.o. ve Březině odvezli 24,52 tuny. 

Firma Černohlávek si zase odvezla 0,163 t. jedlých olejů. Do kontejneru u 

hřbitova bylo vhozeno 4,36 tuny odpadu. Směsného komunálního odpadu 

z domácností se svezlo 133,08 tuny. Na skládku na Klášteře jsme dovezli 

15,02 tuny odpadu z velkoobjemových kontejnerů , z úklidu po pálení 

čarodějnic a z akce „Ukliďme Česko“.  A kolik dalšího odpadu bylo v roce 

2018 v naší obci vytříděno ? 

 

druh odpadu počet 

nádob 

vytříděné 

tuny 

náhrada v 

Kč 

podíl na 1 

občana/ v kg 

Papír 5 6,865 9.757,00 14,5 

Plast 8 9,487 51.389,00 20,0 

Sklo 4 12,199 12.734,00 25,7 

Nápojový kartón 4 0,954 5.141,00 2,0 

Odměna zajištění 

odběru 

  13.722,00  

Celkem 21 29,505 92.743,00 62,2 

 

Celkové příjmy za odpady v roce 2018 činily 371.459,- Kč (poplatky od 

občanů, za tříděný odpad a elektroodpad). Naopak na výdajích bylo 

z rozpočtu vyplaceno 518.936,- Kč (odvoz z domácností, tříděného odpadu, 

bioodpadu, velkoobjemových kontejnerů. 

 

A jak se činí mladí hasiči ? 
Rádi bychom Vás několika řádky seznámili s činností našich mladých 

hasičů. Na pravidelných schůzkách trávíme čas sportem a jinými aktivitami. 

Letos se nám pouze jednou podařilo vyjet na bruslích po zamrzlém rybníku 



Ohrada, zúčastnili jsme se veřejné akce „Ukliďme Česko“. V současném 

teplém počasí spíše trávíme čas na hřišti, nebo jsme si po dlouhé době 

(někteří) prohlédli náš Valečov zevnitř – děkujeme naší paní starostce a 

panu kastelánovi za zprostředkování prohlídky. 

Převládá však činnost, které bychom se chtěli věnovat více a více a to je ten 

náš požární sport. Stále jsme zapojeni do celoroční hry Plamen, ke které se 

trénují spíše všeobecné znalosti (vázání uzlů, značky, štafetové disciplíny) a 

pak klasický požární útok, na který bychom se chtěli zaměřit pokud možno 

častěji. Již jsme skoro kompletně dovybavili tým potřebným materiálem. 

Stabilizovali jsme družstvo. To nám v současném složení vydrží ještě rok, 

než nám ti nejstarší dorostou do dorosteneckého věku. S ním jsme se 

účastnili několika soutěží. Nejúspěšněji na okrskové soutěži v Branžeži, kde 

jsme obsadili skvělé 2. místo. 

Rádi bychom takovýchto soutěží, ať už je to pohárová soutěž, nebo 

memoriál, absolvovali více. Stále platí, že bychom rádi přijmuli do našeho 

kolektivu nové členy, kteří by náš tým rozšířili a aktivně s námi ten soutěžní 

hasičský sport provozovali dál. Protože v mládežnických soutěžích to prostě 

bez dětí nejde. 

                                                                    Za mladé hasiče – Jaroslav  Zima 

 

Boseňská kultura – za sto bodů 
I v roce 2019 se kulturnímu životu v Bosni daří. Všechny naše spolky, hasiči 

i myslivci, pořádají své tradiční plesy plné zábavy a veselí. Oslava 

čarodějnického reje u nás letos proběhla na třech místech. Boseňští hasiči 

opět zorganizovali setkání s pálením ohně na Ohradě. Zásaďáci podpálili 

vatru za Šimáčkovými. Do amfiteátru zase mohli zamířit příznivci skupiny 

Olympic revival a pobrukovat si notoricky známé texty. Pravda, letošní 

Valečovská slavnost, kterou se zahajuje turistická sezóna prostě nevyšla. 

Zima a déšť nás vedly k jejímu předčasnému ukončení. Vyvedl se však 

Pohádkový les, do kterého si cestu našlo přes 200 dětí i večerní zábava SDH 

Boseň se skupinou Adaptace. Skvělou atmosféru přivezl v červnu do 

amfiteátru Divadelní spolek Tyl z Mnichova Hradiště se svým vystoupením 

Ženská na krku. Těšit se můžeme ještě na tradiční Den s Lesy ČR, s.p. 

(20.7.), Nabucco Open Air Tour 2019 (18.8.), taneční zábavu SDH Zásadka 

se skupinou Víkend rock (24.8.) a na Rohozecký triatlon (7.9.). 

Opravdu bohatý výběr nabízí letošní ročník Valečovského koncertního léta, 

jehož pořadatelem je Produkce Vostrov s.r.o. Již máme za sebou koncert 

Luboše Odháněla a skupiny Komunál, skupiny Chinaski s předskokanem O5 

Radeček a také skupin Perutě a Jelen. Velká dávka dalších koncertů nás ještě 

čeká: M.Prokop + Framus (4.7.), F.Nedvěd + Rangers (12.7.), Nezmaři + 

Cop (26.7.), revival Freddie Mercury a Smokie (9.8.), P.Kolář + 

M.Konvičková (23.8.), M.Absolonová (6.9.). Vstupenky na všechna 

vystoupení jsou k dostání na našem OÚ a to jak pro místní, tak i přespolní. I 

letos mohou naši občané čerpat možnost zlevněného vstupného. 



Činí se i sportovci – jako tradičně 
.Asi prvním letošním sportovním kláním se stal Dřevorubec roku, který se 

po letech přestěhoval ze Zásadky na náves na Mužský. Vítězná cena 

putovala zpět na Zásadku ke Kudrnáčovým. Dubnový golfový turnaj přinesl 

přesun zeleného saka vítězů do skříně k Bohoušovi Šimáčkovi. Pro nezájem 

byl však, bohužel, zrušen dětský turnaj. Je však možné, aby v dětské 

kategorii soutěžily i ženy. Dámy, to opravdu pro příští rok stojí za úvahu ! 

Vítězem červnového nohejbalového turnaje se stali Peldovi. Zcela určitě 

čeká zájemce badmintonový turnaj na Stehlíkově. Dle zaručených zpráv ze 

sportovních kuloárů by to mělo být 27.7. O týden později připravuje Patrik 

Lacina další z jeho skvělých cyklovýletů. Cíl je nám však prozatím utajen. 

 

150. výročí konání prvního táboru lidu na Mužském 
Obec Boseň společně s Muzeem Mladoboleslavska připravují na sobotu 13. 

července 2019 od 14,00 hodin pod vrchem Mužský setkání k připomenutí 

150. výročí od konání prvního táboru lidu na Mužském. Při akci bude 

odhalena nová informační tabule o historii táborů a o pěvecké vystoupení se 

postará seskupení sousedů z okolí. Prvního táboru lidu, který se na 

Mužském uskutečnil 11. července 1869 zúčastnilo 40 tisíc lidí, kteří přišli 

podpořit národní zájmy. Všichni jste srdečně zváni na místo, kde se také 

psaly dějiny naší země. 

 

A prosba na závěr 
Zřejmě nás opět čeká horké a suché léto. Buďte proto velmi opatrní při 

svých činnostech, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm. 

Nepřidělávejme již tak přetíženým hasičům další práci. Dovolujeme si Vás 

zároveň požádat i o rozvážné nakládání s vodou. A to s pitnou i užitkovou. 

Voda je život. Chraňme ji. 
 

 

K 31.5. v naší obci ( od počátku roku) : 

 se k trvalému pobytu přihlásilo 7 osob, 2 osob se odhlásily 

 narodilo se 1 dítě 

 5 lidí zemřelo 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 476 obyvatel, z toho 246 

mužů a 230 žen. Průměrný věk činí 39,4 let. 

 

 
Obecní úřad děkuje za práci a pomoc při organizaci společenských a kulturních 

akcí. Za podporu děkujeme: ing. Ladislav Váňa, manželé Svatošovi, Zdeněk 

Steklý, Libor Abraham, Patrik Janeček, ing. František Jungmann. 
                            

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