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Vydává obecní úřad v Bosni

Slovo na úvod …..
Vážení spoluobčané,
rok 2014 se pomalu chýlí ke svému závěru. Blíží se nejkrásnější svátky,
Vánoce, a my se těšíme na klidné okamžiky prožité ve společnosti našich
nejbližších a nejmilejších. Alespoň na chvíli ustane každodenní shon a přijdou
chvíle určené vzpomínkám a rozjímání. Poklidný vánoční čas nás navede i
k ohlédnutí za odcházejícím rokem.
I já se musím ohlédnout za změnou, kterou mi letošní rok na svém
sklonku přinesl. Post starostky obce přijímám s vědomím obrovské
zodpovědnosti vůči Vám všem. Zároveň však i s vědomím toho, že mám štěstí
na lidi kolem sebe, o které se mohu opřít a na něž je spolehnutí. Upřímně děkuji
za Vaše hlasy v obecních volbách. Vaší přízně si velmi vážím.
Vím, že ne
každý problém bude okamžitě vyřešen a ne každé žádosti bude moci být
vyhověno. Věřím však tomu, že se společně zasadíme o to, aby se i nadále naše
obec rozvíjela a krásněla. Abychom všichni mohli být na náš „společný domov“
pyšní a rádi se do vesniček okolo Valečova vraceli.
Dovolte mi, abych na závěr mého úvodníku jménem svým i jménem Vás
všech upřímně poděkovala paní Marii Pšeničkové za neuvěřitelných 24 let, které
ve funkci starostky prožila a hlavně za obrovský kus dobré práce, který za sebou
zanechala.
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, zdraví, pohodu a vše krásné
v roce 2015 přeje
Hana Maudrová, starostka obce
**************************************************
Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J. Anoulih)

…a ještě jednou k volbám do Zastupitelstva obce Boseň
konaným ve dnech 10. a 11. října 2014
Volební účast 69,9 % znamená, že do volební urny hodilo svůj hlas 260 z 372
voličů. Ukázalo se tak, že se občané o komunální politiku zajímají daleko více, než
o obsazení Poslanecké sněmovny, Senátu či Evropského parlamentu. Je to
pochopitelné. Není jim lhostejné, jak se bude jejich „domov“ dále rozvíjet. O vaši
přízeň se ucházelo 15 kandidátů, ze kterých vzešlo nové devítičlenné zastupitelstvo.
Nově zvolené zastupitelstvo obce pro roky 2014 – 2018:
Holas Petr, Kočová Radmila, Maudrová Hana, Pekař Roman, Prýmek Aleš, Stejskal
Dušan, Stuchlíková Věra, Šedivý Rudolf, Šorejs Miroslav.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni:
starostka obce:
Maudrová Hana

místostarosta obce: Šedivý Rudolf
a zároveň došlo ke zřízení:
finančního výboru: Stejskal Dušan (předseda), Stuchlíková Věra, Pekař Roman
kontrolního výboru: Kočová Radmila (předseda), Holas Petr, Šorejs Miroslav
Jelikož v zastupitelstvu obce nemá místní část Mužský svého zástupce, byl zde opět
zřízen osadní výbor ve složení: Průšek Martin (předseda), Abrahamová Božena a
Seidl Jakub.
Vzhledem k mému odchodu z místa hospodářky obce byla na tuto pozici vyhlášena
veřejná výzva, do které se přihlásilo pět zájemců. Po důkladném rozhodnutí
výběrové komise obsadí od nového roku tuto pozici paní Renata Egrtová z Bosně.
Nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu i nové paní hospodářce přeji do jejich
práce zdravé nadšení, spoustu tvůrčího elánu a vzájemné ohleduplnosti.
Hana Maudrová, OÚ

Zprávičky ve zkratce…..









Nový kabát letos dostal místní hřbitov. Jeho odvodnění, upravené cestičky,
kolumbárium i kašnička na vodu jistě podtrhují pietu místa.
Od počátku příštího roku bude možné hradit poplatek za hrobové místo na
hřbitově v Bosni pro roky 2015-2019: hrob 200,-Kč., dvojhrob 400,-Kč.na
celé pětileté období.
Zimní údržbu místních komunikací bude i letos zajišťovat obec vlastní
technikou. I přes veškerou snahu se nedá být v jednom okamžiku na více
místech. Prosíme, mějte strpení. V případě nutnosti či nenadálých situací
volejte na tel. číslo. 606 853 489 (starostka).
V letošním roce uspořádal SPOZ Vítání občánků ve dvou termínech. Do
života byli slavnostně přivítáni: Ema Bayerová, Tereza Prýmková, Eliška
Ederová, Martin a Vít Honcovi, Radim Kolomazník a Nela Kubínová.
Hodně štěstí.
Ze získané dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje
a za přispění Ing. Váňy z Mužského byl odborně zrestaurován křížek na
muzecké návsi. Děkujeme.
Důležité informace z dění v obci najdete na: www.bosen-obec.cz.

Kolik zaplatíme za místní poplatky v roce 2015 ?
Máme pro Vás dobrou zprávu. Na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze
dne 20.11.2014 se výše poplatků pro příští rok nemění a zůstane tak na úrovni
předcházejících let, kdy se od roku 2012 nezdražovalo.

Odvod splaškových vod na ČOV
Provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Boseň.
Smluvní poplatek (roční) za odvod splaškových vod pro rok 2015 :
a) 1.100,-Kč na nemovitost + 350,-Kč na jednu osobu v domě bydlící
b) 1.100,-Kč na jeden byt v bytovém domě + 350,-Kč na jednu osobu v bytě
bydlící

c) 1.500,-Kč za nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené
d) Podnikatelské provozovny – 25,-Kč/m3 dle odpočtu vodoměrů
e) Nemovitosti nenapojené na splaškovou kanalizaci a využívající vývoz
fekálními vozy – 25,-Kč/m3.

Odvoz komunálního odpadu z domácností
Odvoz komunálního odpadu z domácností zajišťuje opět společnost COMPAG
Mladá Boleslav spol.s.r.o.
Smluvní ceny pro odvoz komunálního odpadu z domácností pro rok 2015:
a) Červené známky : týdenní odvoz:
1.800,-Kč
b) Zelené známky:kombinovaný odvoz:
1.450,-Kč
c) Pytlový systém – na domácnost:
500,-Kč (v poplatku 8 velkých
pytlů nebo 12 malých). Další je možno průběžně zakoupit na OÚ (velké40,-Kč, malé 30,-Kč).
d) Zdarma (hradí plně obec) – 2x ročně nebezpečný odpad, tříděný odpad
(plast, sklo, papír, tetrapak, malé elektrospotřebiče, malé světelné zdroje).
Svozovým dnem zůstává i nadále pondělí. Do konce ledna 2015 bude odvoz
popelnic prováděn ještě na známku předešlého roku. Pro první svoz v únoru 2015 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 31.1.2015, poslední
nejpozději do 31.10.2015.
Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.3.2015 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 31.3.2015.
Po domluvě na OÚ je platba poplatků možná nejen v hotovosti na pokladně
OÚ ale i převodem z bankovního účtu.

Pár slov k odpadům
Pojďme se zamyslet nad tím, kterak zkulturníme okolí kontejnerů pro tříděný odpad.
Do „barevných“ kontejnerů vhodíme pouze tu komoditu, pro kterou je určen. Po
vhození odpadu za sebou zavřeme víko, sebereme ze země to, co nám při vkládání
upadlo. Děláte to tak ? A co vy, kteří využíváte pytlový systém ? Do beden
určených pro odkládání odpadů pytlového systému umístíme pouze odpad v pytli
s logem svozové firmy Compag. Jiný totiž firma neodveze a jejich likvidace se tak
musí zaplatit z obecních peněz, tedy z peněz nás všech. Je zvláštní, že ač na
Mužském mají všichni vlastníci nemovitostí poplatky za odvoz odpadů uhrazeny,
neustále se v přistavené bedně objevuje nepořádek. Nestačí-li vám vydané odpadové
pytle, můžete si na OÚ zakoupit další (velký-40 Kč, malý – 30Kč).

Zároveň vznášíme velkou výstrahu pro občana či občany, kteří neustále odváží
všemožný odpad – stavební suť, železo i sklo do lokality za bývalou vodárnou
v Bosni. Určitě najdeme řešení, jak viníky všech těchto přestupků hledat. A ti si
budou moci být jistí, že tučné pokutě neuniknou.

Adventní čas v Bosni
Mikuláš ani letos nezklamal
Ještě než-li jsme zapálili druhou adventní svíčku, dorazil v sobotu 6.prosince do
valečovského amfiteátru Mikuláš. Kromě kupy sladkostí, na které pochopitelně ani
letos nezapomněl, s sebou přinesl i pospolitou předvánoční atmosféru podtrženou
zpěvem koled, voňavým svařákem i krásným závěrečným ohňostrojem. Horda čertů
i čertíků určitě vystrašila 110 dětí, které za Mikulášem a jeho družinou na Valečov
vyrazily.

Předvánoční dostaveníčko seniorů
Ve čtvrtek 11.prosince si příjemné odpoledne v Hospůdce ve škole nenechalo ujít 47
našich seniorů ze všech našich místních částí, z Bosně, Zásadky, Mužského i
Zápudova. Děti a tety z boseňské mateřské školy Klubíčko vždy připraví hezké
kulturní vystoupení. Nejinak tomu bylo i letos. Velký potlesk si tak zcela určitě
zasloužily. Pak už nastal čas pro vyprávění i vzpomínání. I letos se tedy
sedmnáctiletá tradice úspěšně opakovala.

Sportovci i letos jeli na plný plyn
Jestliže bychom měli před někým smeknout klobouk, i letos by to opět byli naši
sportovci. Nepřeberné množství sportovních klání nám mohou závidět široko,
daleko. Vždyť jenom golfisté leštili svoje nádobíčko třikrát – na Stehlíkově,
v Čižinách a v Košťálově. Připočtete-li k tomu hvízdající pily dřevorubců,
vytrénovaná lýtka nohejbalistů, vzorně napnuté sítě pro badminton na Stehlíkově,
naleštěné boseňské pohorky, které dobyly Kopaninu i Frýdštejn, tak pak už se
nemůžeme divit, že i běžci na lyžích jedou co to dá, i bez sněhu. A pozor, není
zdravé celé vánoční svátky prosedět před televizí s voňavou klobásou v ruce. A
proto sportovci připravili i pro tento čas zpestření. 27.prosince to bude halový turnaj
v badmintonu v hale v Kněžmostu a 29. prosince se můžete projít od Kosti přes
Krásnou vyhlídku až na Valečov.
Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje. (O.Wilde)

…..a co jste letos dělali vy, zásadští hasiči ?
Zásadští hasiči letos vyvinuli nebývalou aktivitu. V boseňské Hospůdce jsme
uspořádali hasičský ples, který byl veselý přesně tak, jak veselý má ples být. Účast
na okrskové hasičské soutěži, tentokrát u drhlenských rybníků, nemohl náš sbor také
opomenout. K úpravě a úklidu prostranství na Zásadce jsme přispěli během
letošních dvou brigád. Po úspěchu loňské taneční zábavy se skupinou Víkend
v místním amfiteátru, jsme i letos „Víkenďáky“ pod hrad pozvali. A i letos se akce
vydařila. Úspěšné tažení rokem 2014 zakončili zásadští hasiči s pohárkem dobrého
burčáku při výletu na Mělnické vinobraní. A co v příštím roce ? Určitě zase něco
vymyslíme.
Za hasiče ze Zásadky – Josef Kudrnáč, starosta SDH

Vánoční pozdrav z hradu
V předvánočním čase bych Vám chtěl přiblížit to, jak rok 2014 proběhl na
Valečově. Letos náš hrad navštívilo celkem 17.888 platících návštěvníků, z toho
11.507 osob za plné vstupné a 6.381 za vstupné zlevněné. Do hradního sklepení
s expozicí zavítalo 5.221 osob. K vidění tu jsou od jara – 12.4., nové , velmi
zdařilé, loutky, paní Machna, Jan Žižka a pan Bernard. Tyto postavy se váží
k historii Valečova. Všechny Vás srdečně zvu k jejich shlédnutí.
Srovnání letošního roku s rokem 2013 pro nás vyznívá velmi příznivě. Návštěvnost
základního okruhu byla letos vyšší o 3.630 osob. Sklepení sice zhlédlo o 1.175 osob
méně ale i tak letošní celkové vybrané vstupné ve výši 574.815,-Kč o 85.520,-Kč
převyšuje vybrané vstupné z roku 2013.
Letošní sezonu lze tedy hodnotit jako úspěšnou a doufejme, že tomu tak bude i
nadále.

Kdy přijít o Vánocích „pobejt“ na Valečov ? …..aneb otevírací doba
Hrad:
24. – 28.12. 10,00 – 16,30 hod.
30. – 31.12. 10,00 –16,30 hod

Kiosek na nádvoří:
24.12.
9,00 – 17,00 hod.
25. – 28.12. 9,00 – 21,00 hod.
29.12.
12,00 – 21,00 hod.
30.12.
9,00 - 21,00 hod
31.12.
9,00 – 18,00 hod.

Správa hradu Valečov přeje všem spoluobčanům požehnané svátky Kristova
narození a dobrou pohodu do nového roku.
Zdeněk Steklý, kastelán hradu
*******************************************************************

Pozvánka na Vánoční bohoslužbu
Vánoční bohoslužba se koná v kostele sv.Václava v Bosni
24.12.2014 (Štědrý den) od 21,00 hodin.
Oslavme křesťansky vánoční svátky štědrovečerní bohoslužbou
za zpěvu lidových koled.
Všem lidem dobré vůle přejeme požehnané a radostné Vánoce.
P. Pavel Mach, farář

Valečovské kulturní léto 2015
v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova
Valečovské slavnosti
9. května od 14,00 hodin
Zahájení turistické sezony 2015 na hradě Valečov – divadlo, hudba, šerm
27. června od 14,00 hodin
Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

29. srpna od 14,00 hodin
Hurá do školy – odpoledne plné soutěží pro děti

Valečovské koncertní léto 2015
12.června
26.června
17.července
14.srpna
28.srpna

začátky koncertů ve 20,30 hod.

Hana Zagorová, host Petr Rezek
Jakub Smolík
Peter Nagy a skupina Indigo – Best of koncert – 30 let
Petr Bende s kapelou a cimbálovkou Grojcar, host Roman Horký
skupina ARGEMA

Pořadatel -Umělecká agentura Petr Klér si vyhrazuje právo na změnu programu.
Všechny akce budou programově upřesněny na webových stránkách obce:
www.bosen-obec.cz a facebooku amfiteátr Valečov
I v příštím roce bude obec, mimo jiné, předávat důležitá hlášení občanům obce
formou SMS. Je již alespoň jeden člen vaší domácnosti registrován ? Jste již
registrováni, ale SMS vám nejsou doručovány ? Zastavte se na OÚ a vše uvedeme
do pořádku.
Potřebujete výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Živnostenského a
Obchodního rejstříku či výpis bodového hodnocení řidiče ? Neběhejte po různých
úřadech. Využijte služeb Czech Point a vše vám na počkání vystavíme u nás na OÚ.
Také úředně ověříme podpisy či listiny.
Všechny tyto záležitosti a přihlašování osob k trvalému pobytu v naší obci budou do
odvolání vyřizovány v úřední dny – pondělí a středa.

Oznámení o uzavření obecního úřadu v době svátků
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v pondělí 29.12. a ve středu 31.12.
Obecní úřad uzavřen.

Příští vydání Boseňského občasníku je naplánováno na duben 2015.

Společenská kronika
životní jubilea rok 2015
50 let

55 let

60 let

65 let

Holas Petr
Kočová Soňa
Frič Petr
Novotná Marie
Šmídová Renata
Prýmek Petr
Bodlák Milan
Peldová Miroslava
Hnaťuková Jitka
Chmel Radovan
Horáčková Květa
Souček Pavel
Tvarohová Alena
Husáková Ivana
Havlas Josef
Sedliský Pavel
Prýmková Hana
Matějka Josef
Košková Zdena
Abraham Jaroslav
Kelešiová Hana
Horáčková Marie
Vaško Zdeněk
Kudrnáčová Hana
Kyzivát Karel

70 let

75 let

80 let

81 let
82 let
85 let
86 let
87 let
88 let
89 let
91 let
92 let

Šefl Jaroslav
Červený Květoslav
Fedra Václav
Hanelová Hana
Kutil Jaroslav
Prýmková Eva
Konopka Zdeněk
Vávrová Růžena
Tomešová Iva
Umlaufová Hana
Havlasová Marie
Kočová Miloslava
Prýmek Jaroslav
Menclová Hana
Čihulková Marie
Halbichová Miluše
Johanová Božena
Prýmková Danuše
Kasková Věra
Šorejsová Marie
Knoblochová Miluše
Bayerová Helena
Šeflová Hana
Mikešová Věra

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spokojenost.
K 30.11.2014 v naší obci ( od počátku roku)
 se k trvalému pobytu přihlásilo 20 osob, 10 osob se odhlásilo
 se narodilo 6 děti, zemřelo 5 osob
 je celkem přihlášeno k trvalému pobytu 458 obyvatel

Vánoční poděkování
Srdečně děkujeme všem, kteří rádi přiloží ruku k dílu a pomáhají obci při jejím úklidu a
opravách., zapojují se do organizace a příprav kulturních a sportovních akcí.
Díky Vám všem „naše Boseň“ žije.
Šťastné a veselé prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2015 přeje
Zastupitelstvo obce a obecní úřad
Boseňský občasník vydává Obecní úřad Boseň. Odpovědný redaktor H.Maudrová.
Registrace povolena Min.kultury pod event.číslem MK ČR 10407

