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Vydává obecní úřad v Bosni 



  

Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

ač  je to k neuvěření, rok 2017 má již opravdu na kahánku. Těch 365 
dnů uteklo opravdu tryskovou rychlostí a opět se nám přiblížil krásný vánoční 
čas. Čas pohody, radosti a úplně obyčejné a nefalšované lidské sounáležitosti. 
Přesně toho, co na  nás dýchá z krásných vánočních obrázku Josefa Lady. 
Pojďme si tyto vzácné chvíle užít, utečme od všeho toho každodenního shonu, 
který se neustále vkrádá do našich životů.  

Přeji Vám, abyste se u vánočního stromečku sešli s těmi, kteří jsou ve 
Vašem životě nepostradatelní. Ať Vás všechny, nejen ve vánočním čase, ale po 
celý příští rok, provází štěstí, spokojenost, úspěchy a tolik potřebné pevné 
zdraví. 

  
Příjemné prožití vánočních svátků Vám všem. 
                                                                            Hana Maudrová, starostka obce 
       
                                                                 

Jak šel rok 2017 
V posledním vydaném občasníku z června 2017 jste byli informováni o dění 

v první polovině roku. Co se však v obci dělo dále ? Velká pozornost byla 

letos věnována našim památkám. V pietním parčíku v Bosni došlo k opravě 

pomníku z I. světové války, tzv. Matky vlasti a dvou hrobů z II. světové 

války. Po předchozí žádosti k památkářům a jejich následnému povolení se 

dočkala nového nátěru zvonička na návsi na Mužském. Obě akce hradila 

obec ze svého rozpočtu a to ve výši 106 tisíc Kč. I letos pokračovala sanace 

zdiva na Valečově. V 6. etapě prací došlo k opravě obvodové zdi mezi 

starým a novým palácem, zaspárování téměř poloviny západní stěny nového 

paláce a k opravě klenbičky na jihovýchodním průčelí. Celkové náklady, dle 

Smlouvy o dílo se společností  Gedos-NB se sídlem v Novém Boru, dosáhly 

částky 863 tisíc Kč. Z dotačních titulů na údržbu památek nám Středočeský 

kraj a Ministerstvo kultury poskytly celkem 770 tisíc Kč. Spoluúčast obce 

tedy činila 93 tisíc Kč. Nezapomnělo se ani na místní komunikace. Po 

čtyřech neúspěšných žádostech o dotaci na opravu komunikace na Bunclav, 

která se nacházela v opravdu zbídačeném stavu, rozhodlo zastupitelstvo o 

financování opravy z rozpočtových prostředků a to ve výši 443 tisíc Kč. 

V obecních lesích se provádělo další zalesňování míst, kde loni ve velkém 

úřadoval kůrovec. Na loňské zalesňování nám poskytl Krajský úřad 



Středočeského kraje finanční injekci ve výši 7.350,- Kč. O téměř stejnou 

částku máme požádáno i letos. Pokračovalo uzavírání smluv o věcných 

břemenech na vedení splaškové kanalizace. Nejvíce času a nejvyšší kupa 

papíru padly na smlouvy s Lesy ČR,s.p. a Státním pozemkovým úřadem. 

 

Co se bude dít v příštím roce ? 
To, že je v příštím roce naplánováno několik investičních akcí, dokládá 

schválený rozpočet obce na rok 2018, který byl sestaven jako schodkový. 

Příjmy byly vyčísleny na 7.700 tisíc Kč. Nejvyšší podíl opět očekáváme 

z příjmů z daňového přerozdělení, dále ze vstupného z Valečova a z příjmů 

z provozu kanalizace a ČOV. Výdaje jsou naplánovány ve výši 10 miliónů 

Kč. Připravuje se projekt na stavbu nového chodníku od Čihulkových 

k nohejbalovému hřišti. Projekt bude rovněž obsahovat patřičné odvodnění a 

podzemní uložení kabeláže. Zároveň dojde k opravě dešťové kanalizace 

vedoucí v chodníku od Koškových k Prýmkovým a v komunikaci směrem 

ke křížku. Následně budou dlaždice v tomto chodníku nahrazeny zámkovou 

dlažbou. Velká investice je rovněž naplánována na čistírně odpadních vod 

v Bosni. Dle počtu připojených ekvivalentních obyvatel by kapacita čistírny 

měla být ještě dostačující, ale ve skutečnosti je však již na své horní hranici. 

Je to způsobeno tím, že jsou do čistírny vypouštěny dešťové vody, což je 

hrubě v rozporu s provozními podmínkami, kdy byla kanalizace 

zkolaudována jako oddílná splašková. V nedávné době byli vlastníci 

nemovitostí napojených na kanalizaci na tuto skutečnost upozorněni výzvou 

obecního úřadu. V případě překročení povolené hranice nátoku na čistírnu 

hrozí obci, jako vlastníkovi a provozovateli kanalizace, vysoké finanční 

postihy. Rovněž by mohlo dojít k vyhlášení uzávěry, kdy by již nebylo 

možné majitelům nově postavených nemovitostí povolit napojení do řádu. 

Z toho důvodu bude v příštím roce provedena intenzifikace čistírny, která by 

změnou technologie navýšila kapacitu čistírny na 680 ekvivalent (nyní je 

443). Rovněž se započalo s přípravou projektové dokumentace na stavbu 

hasičské zbrojnice SDH Boseň a sběrného místa pro odpady v zadní části 

bývalého kravína v Bosni, který v loňském roce obec zakoupila. O využití 

přední části budovy bude rozhodnuto teprve s postupem času. Ve studii, 

která je pro tento objekt vypracována, je navrženo vybudování seniorského 

bydlení. Nyní zvažujeme, zda by činnost firmy EMH stavební CZ, s.r.o., 

sídlící a provádějící svoji činnost na sousedním pozemku, nebránila 

klidnému životu v seniorském domě. S finančními prostředky je rovněž 

počítáno na opravu místních komunikací v Býčinské ulici, na Zásadce a 

rovněž na úpravu cesty od lípy k Valečovu. Nechceme nic zakřiknout, ale 

možná jsme se o trochu pohnuli v jednání se Státním pozemkovým úřadem 

ohledně získání pozemku na stavbu víceúčelového hřiště. Na realizaci 

některých akcí se pokusíme využít příslušných dotačních výzev. 



Místní poplatky na rok 2018 se nemění…… 
A jedna dobrá předvánoční zpráva pro Vás. Zastupitelstvo obce na svém 

jednání dne 23.11.2017 rozhodlo, že se výše poplatků pro rok 2018 nemění a 

zůstává na úrovni roku 2017. 

 

Odvod splaškových vod na ČOV 

Provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Boseň. 

Smluvní poplatek (roční) za odvod splaškových vod pro rok 2017 : 
 

a) 1.100,-Kč na nemovitost + 500,-Kč na jednu osobu v domě bydlící 

b) 1.100,-Kč na jeden byt v bytovém domě + 500,-Kč na jednu osobu 

v bytě bydlící 

c) 1.500,-Kč za nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené 

d) Podnikatelské provozovny – 35,-Kč/m3 dle odpočtu vodoměrů 

e) Nemovitosti nenapojené na splaškovou kanalizaci a využívající 

vývoz fekálními vozy – 35,-Kč/m3 

Odvoz komunálního odpadu z domácností – společností COMPAG MB 

Smluvní ceny pro odvoz komunálního odpadu z domácností pro rok 2017: 

a) Červené známky : týdenní odvoz:                    1.800,-Kč 

b) Zelené známky:     kombinovaný odvoz:         1.450,-Kč 

c) Modré známky:     čtrnáctidenní odvoz:             900,-Kč  

d) Pytlový systém:   na domácnost:                   500,-Kč  (v poplatku 8 

velkých pytlů). Dokoupení je možné na OÚ za 40,- Kč/ks 

e) Zdarma (hradí plně obec) – nebezpečný odpad, tříděný odpad (plast, 

sklo, papír, tetrapak, malé elektrospotřebiče, malé světelné zdroje), 

bioodpad, velkoobjemový odpad. 

Svozovým dnem zůstává i nadále pondělí. Do konce ledna 2017 bude odvoz 

popelnic prováděn ještě na známku předešlého roku. Pro první svoz v únoru 

2017 je již nutné mít zakoupenu známku novou. 

Poplatek za psa 
100,-Kč za jednoho psa 

 

Platba poplatků 

 Výše uvedené poplatky za odpad a splaškovou kanalizaci je možné 

platit splátkově. První splátka musí být uhrazena do 31.1.2017, 

poslední nejpozději do 31.10.2017.  

 Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.3.2017 a 

jeho využití je možné pouze u míst nedostupných pro svozovou 

techniku společnosti COMPAG a rekreační objekty, případně pro 

jedno nebo dvou početné domácnosti. 

 Poplatek za psa je splatný jednorázově – do 31.3.2017. 

 Po domluvě na OÚ je platba poplatků možná nejen v hotovosti na 

pokladně OÚ ale i převodem z bankovního účtu 



A zase nás čekají volby…… 

Rok 2018 bude opět rokem volebním. Počátkem roku 2018, přesněji 12. a 

13. ledna budeme rozhodovat o prezidentovi České republiky na další 

pětileté období. Jestliže ani jeden z kandidátů neobdrží v prvním kole 

nadpoloviční počet hlasů, otevřou se volební místnosti ještě   26. a 27. ledna. 

Zde budete mít na výběr ze dvou nejúspěšnějších kandidátů z kola prvního. 

Volby, které v naší obci přilákají k volebním urnám nejvyšší počet voličů, 

tedy volby komunální, se uskuteční v říjnu 2018. Je vždy příjemné vidět, že 

občané se o dění ve své obci zajímají a jsou ochotni přiložit ruku k dílu a 

pomoci. Může se zdát, že do podzimu je ještě fůra času, ale prosíme Vás již 

nyní. Popřemýšlejte o tom, zda byste nechtěli do obecního zastupitelstva 

kandidovat a podílet se tak na chodu naší obce. Kandidátní listiny se budou 

přijímat přibližně po konce června 2018. S jejich vyplněním Vám na našem 

OÚ rádi pomůžeme.  

Jistě Vaší pozornosti neunikla zpráva o „chaosu“ při sčítání  výsledků 

letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Musíme však pochválit naší 

boseňskou volební komisi, která pracovala poctivě a bezchybně. 

 

Střípky života v obci 
 Valečov letos navštívilo 16.779 platících návštěvníků, z toho 

základní prohlídkový okruh – 13.869 osob, rozšířená prohlídka 

sklepení s expozicí – 2.910 osob. 

 Návštěvnost Mikulášské nadílky pod hradem Valečov rok od roku 

stoupá. Letos si pro nadílku přišlo 150 dětí. Výtěžek z dobrovolného 

vstupného ve výši 4.200,- Kč byl věnován dětskému oddělení 

Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi na pořízení 

polohovacího lůžka. 

 7. prosince se v Hospůdce v Bosni sešlo 35 seniorů na tradičním 

vánočním posezení. S hezkým vystoupením se opět pochlubily děti 

z naší mateřské školy Klubíčko. 

 Do života byli letos slavnostně přivítáni tito noví občánci: Maruška 

Marešová, Vašík Kubín, Štěpánka Prýmková, Samuel Tomáš a 

Toník Pekař. Přejeme krásný a šťastný život. 

 Valečovské koncertní léto 2018 bude opět pořádat Umělecká 

agentura Petr Klér. Prozatím víme to, že 13.7. dorazí skupina Turbo 

a 24.8. se můžete těšit na skupinu Argema. 

 Velmi nás trápí nekázeň při sběru odpadů na Mužském. 

V kontejneru na sběr skla bylo objeveno velké množství obkladaček, 

které svozová společnost, pochopitelně, odmítla odvézt. V nádobě 

na nápojový karton se rovněž vyskytují věci, které tam nepatří. A 

nepořádek kolem kontejneru při sběru velkoobjemového odpadu ? 

Nepochopitelné !  



Počasí letošního roku 
Rok 2017 je po řadě suchých let první srážkově nadnormální. Nejsušším 

měsícem byl květen, kdy napršela jen polovina obvyklých srážek. Nicméně 

zdaleka nebyl tak suchý jako květen loňský a navíc v dubnu a následně 

potom v dalších měsících bylo srážek o hodně víc než je průměr pro naši 

oblast. Nejvyšší denní úhrn byl na stanici na Zásadce zaznamenán 29. 

června 41,2 mm. Z velké části se na nich podílela bouřka s nejsilnější letošní 

průtrží mračen, která nás potrápila nad ránem. Žádné výrazné škody ovšem 

nenadělala. Absolutně nejvíce pršelo v červenci, kdy téměř 120 mm je 150 

% normálu. Ovšem necelých 100 mm v říjnu znamenalo skoro 230 % 

obvyklého průměru, což je již hodnota extrémní. Navíc 29. 10. postihla i náš 

region druhá nejsilnější vichřice po Kyrilovi v r. 2007. Na Zásadce byl při ní 

zaznamenán dosud nejsilnější náraz větru za existenci stanice (od r. 2014) 

a to 22,4 m/s. Škody, které vichřice Herwart napáchala, byly zejména na 

porostu a elektrickém vedení, ale po intenzivních srážkách se například letos 

podruhé od zimní oblevy Jizera místy rozlila do říční nivy. Současných (k 

10. 12.) 715 mm za celý rok je již 73 mm nad průměr a dá se předpokládat, 

že celý prosinec ještě přinese nejméně obvyklých 50 mm. Tyto srážky by se 

měly příznivě projevit na stavu spodních vod. Například necelých 500 mm 

za celý loňský rok prohloubilo deficit srážek z předchozích let o dalších 140 

mm. Teplotně letošní rok opět prodlouží řadu teplejších let. Obvyklou 

průměrnou teplotu překročí nejméně o jeden stupeň. Jen jediný měsíc byl 

výrazněji chladnější a to leden (o 2,4 °C). Naopak vysoce nadnormální byl 

zejména březen (+5 °C), ale také únor, květen, červen a srpen. Největší 

teplotní extrémy byly v květnu, kdy byl ještě 10. 5. naměřen mráz -0,3 °C a 

naopak 30. 5. teplota 31,2 °C. Nejnižší teplota na zásadské stanici byla 13. 

ledna -15,4 °C a nejvyšší teplota 33,6 °C byla naměřena 1. srpna. 

 

Mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018 Vám přeje Váš meteorolog                    

                                                                                    Patrik Lacina, Zásadka      

 

Původ Vánoc – vyprávění přímo z hradu….. 
Svátky spojené s koncem roku, zimním slunovratem, nekonečným cyklem 

zrodu, obnovy a v duchovní rovině pak zastavení se, zamyšlení, rekapitulace 

uplynulého a očekávání nadcházejícího období. Původ slova „Vánoce“ nelze 

jednoznačně vyložit. Jeden výklad spojený s předkřesťanskými svátky 

slunovratu předpokládá, že pojem „Vánoce“ pochází z oslav návratu Slunce, 

které měly trvat celých dvanáct dní a dvanáct nocí. Původní dvanáctery noce 

se měly časem zkracovat na „dvánnoce“, z nichž opět po čase zbyly dnešní 

„Vánoce“. Podle druhé hypotézy má vycházet český název pro zimní svátky 

z německého „Weihnahten“. Slovo má pocházet ze středoněmeckého „zu 

den wihen nahten“ – to znamená „o posvátných nocích“. Stejně jako je 



nejasný původ slova, je mlhou obestřen i původ svátku. Zimní slunovrat byl 

nepochybně důvodem k uctívání, oslavám i k obavám. Proto byly přinášeny 

oběti, proto se lidé pro štěstí zdravili, obdarovávali. Ve starém Římě to byly 

Saturnálie, jež měly skoro stejný průběh jako mají dnešní Vánoce. Lidé se 

značně nevázaně veselili, obdarovávali se svícemi a lampičkami (ohněm) 

pro ochranu před nadcházejícími dlouhými a chladnými nocemi, hodovali, 

opíjeli se, oblékali si masky, tančili. Křesťané a Židé slaví svátky světla od 

počátku prosince do jeho konce, resp. do konce prvního týdne v lednu. 

Všeobecně se Vánoce u křesťanů slaví od 7. století n.l. Vánoce 14. století 

v sobě spojují hmotný i duchovní prvek. Život středověkého člověka je 

trvale spojen s nejistotou, jestli zůstane zdráv, zda bude úroda, půjdou 

obchody, nebude válka atd. 
 

Já Vám však za správu hradu Valečov přeji, aby toto období bylo pro Vás 

požehnáním a bylo naplněno mírem, pokojem a vzájemným porozuměním. 
 

                                                         Zdeněk Steklý, kastelán hradu Valečov 
 

Otevírací doba hradu Valečov a srubu o svátcích: 

hrad:    24. – 31.12. 2017 …………10,00 – 16,30 hodin 

srub:    24.12. ……………………. 10,00 – 17,00 hodin 

            25. – 30.12………………...10,00 -  21,00 hodin 

            31.12………………………10,00 – 18,00 hodin 

 

 

Vánoční provozní doba Hospůdky na Zásadce 

23.12.      10,00 – 22,00 hodin              28.12.      11,00 – 20,00 hodin 

24.12.      10,00 – 15,00 hodin              29.12.      11,00 – 22,00 hodin 

25.12.      12,00 – 22,00 hodin              30.12.      10,00 – 22,00 hodin 

26.12.      10,00 – 22,00 hodin              31.12.      10,00 – 17,00 hodin 

27.12.      11,00 – 20,00 hodin              1.1.2018  13,00 – 22,00 hodin 

 

V sobotu 24. prosince 2017 od 21 hodin 

se v kostele sv. Václava v Bosni koná  

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ 

Mši svatou bude sloužit R.D.Mgr. Pavel Mach 

 

V sobotu 6. ledna 2018 se bude v kostele sv. Václava v Bosni konat 

Tříkrálové zpívání. Rovněž tento den proběhne i Tříkrálová sbírka. 

Výtěžek bude věnován dětskému oddělení Klaudiánovy nemocnice 

v Mladé Boleslavi. 

 

Informace o provozu na OÚ v Bosni v době vánočních svátků 

 

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude OÚ ve dnech 27.12. – 29.12.2017 

uzavřen. 



 

Společenská kronika – životní  jubilea v roce 2018                                  
 
50 let    Prýmek Josef                                 65 let    Dneboský Václav 

             Vít Roman                                                  Šorejs Miroslav 

             Šorejsová Jiřina                                          Šedivý Rudolf 

             Červená Lenka                                            Košková Jaroslava 

             Červený Luděk                              70 let     Pakandlová Anna 

             Machalická Marie                                       Klípová Věra 

             Barešová Lenka                                          Šoborová Jitka 

             Bayer Josef                                    75 let    Sedláček Jaroslav 

             Pekař Roman                                               Pšenička Milan 

             Holasová Věra                               80 let     Hendrych Petr 

 55 let   Hruška Jan                                                  Šperling Petr 

 60 let   Kouba Zdeněk                                            Svárovský Josef 

             Dneboská Jana                               82 let    Šperlingová Květoslava 

             Bareš Petr                                                   Holasová Eva 

             Hejtmánek Miroslav                      83 let    Kočová Miloslava 

             Hnátková Iva                                 84 let    Menclová Hana 

 65 let   Bayer Josef                                    85 let     Čihulková Marie 

             Bělka Petr                                                    Halbichová Miluše 

             Stejskalová Irena                            88 let    Johanová Božena 

             Ferklová Vladimíra                        91 let    Šorejsová Marie 

             Radostová Hana                                          Knoblochová Miluše 

             Tvaroh Miroslav                             92 let    Bayerová Helena 

             Čihulka Jiří                             

 

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
 

 

K 30.11.2017 v naší obci  (od počátku roku): 

 se k trvalému pobytu přihlásilo 25 osob,  12 osob se odhlásilo 

 se narodilo 5 dětí, 3 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 471 obyvatel, z toho 240 

mužů a 232 žen. Průměrný věk činí 39,3 let. 
 

Obecní úřad děkuje všem, kdo pomáhají obci s úklidem prostranství a s 

konáním společenských a sportovních akcí. Poděkování za  podporu si 

zaslouží: Zdeněk Steklý, manželé Svatošovi, ing. František Jungmann, 

Kateřina Šramková, Libor Abraham, Kovovýroba Zbyněk Pokorný-Býčina. 

 

Krásné prožití vánočních svátků a rok 2018 plný štěstí, zdraví a pohody 

přeje OÚ a Zastupitelstvo obce Boseň 
 

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

Registrace povolena Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 10407 



 


