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Slovo na úvod …..                                     
 

 

Vážení spoluobčané,   
 
              už jenom několik málo dnů nás dělí od toho nejkouzelnějšího a dětmi 
nejočekávanějšího dne v roce. Štědrý den a vánoční svátky se opravdu 
nezadržitelně přibližují. Přeji Vám všem, abyste je mohli prožít ve společnosti 
svých nejmilejších a aby do Vašich životů vnesly pohodu, klid,  pocit štěstí a 
spokojenost. Zachovejme si pojetí pravých českých vánoc se všemi lidovými 
zvyky a naplňme je vzájemným pochopením a úctou. 

A právě v čase vánočního očekávání k Vám přicházíme s dalším 
vydáním Boseňského občasníku, který se Vás již od listopadu 1993 snaží 
informovat o dění v naší obci. Věříme, že i tentokrát si zde najdete zprávičku, 
která Vás potěší. nebo alespoň zaujme.  

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych v tomto svátečním čase 
poděkovala všem těm, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí a dokáží pomoci 
ostatním. Poděkování patří i všem, kteří se podílí na úklidu obce, pořádání 
kulturních a sportovních akcí, práci s mládeží. Právě vy děláte naší obec tím 
příjemným místem pro život. Děkuji. 

 
                             Pokojné prožití vánočních svátků přeje                
                                                            Hana Maudrová, starostka obce 

 

Vánoční pozdrav z farnosti 
 
Vážení přátelé, 
 
         připravujeme se na nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. Přeji vám a vašim 
rodinám ať v těchto dnech načerpáte skutečnou radost a pravou lásku, kterou 
nám na tento svět přineslo narození betlémského dítěte. 
 
         Při této příležitosti vás také zvu na vánoční bohoslužbu do farního 
kostela sv. Václava, která se bude již tradičně konat na Štědrý den v 21,00 
hodin. Přijďme si zazpívat tradiční české koledy a připomeňme si pravý smysl 
vánočních svátků 
 
                                                                                          P.Pavel Mach, farář 

 
**************************************************************************************************** 

Informace o provozu na OÚ v Bosni v době vánočních svátků 

Z důvodu čerpání řádné dovolené  bude OÚ ve dnech 23.12., 28.12., 29.12. 

a 31.12. uzavřen. 



Co se v letošním roce v obci podařilo udělat ?   
o Opravy se dočkaly propadlé kanalizační šachty v Býčinské ulici. Z důvodu 

předejití dalšího poškození a nájezdů automobilů na ně byly položeny 

betonové skruže. 

o V areálu ČOV došlo v období duben-listopad ke zprovoznění sběrného 

místa pro odběr bioodpadů (tráva, listí, piliny, štěpky z větví). Otevíráme 

opět v dubnu 2016. OÚ stále nabízí pronájem domovních kompostérů. 

o Přeplněné kapacitě sběrného místa na tříděný odpad před obchodem v 

 Bosni pomohlo vybudování nového sběrného místa u transformátoru pod 

Štěpnicí. Prozatím je zde  možné odkládat plast a papír. Věříme, že 

kontejnery na sklo a nápojový kartón budou firmou Eko-Kom brzy dodány.  

o Parčík pod Štěpnicí ( u nového místa pro tříděný odpad) byl upraven a 

nově osázen. Zároveň se zde rozsvítil nový světelný bod veřejného 

osvětlení. Rovněž do „hájku“ a ke kapličce na Zásadce přibyly nové 

rostliny. 

o Z důvodu bezpečnosti dojde ještě letos k nainstalování zábradlí na mostek 

před hasičskou zbrojnicí v Bosni. 

o Záměr celkové rekonstrukce dětského hřiště v Bosni překazilo nezískání 

dotace u Ministerstva pro místní rozvoj. Letos sem byly umístěny a 

z rozpočtu obce uhrazeny dva nové prvky – kolotoč a lanová pyramida. 

Žádost o dotaci na dovybavení pro příští rok je již podána. Musíme doufat. 

Zároveň se připravuje podání žádosti o dotaci na opravu místních 

komunikací na Vordaň a Bunclav. 

o Na základě častých stížností motoristů na nepřehlednost u křižovatky u 

mateřské školy byl radikálním omlazovacím řezem upraven přerostlý živý 

plot. 

o Nový kabát dostal chodník okolo Šoborových a v lokalitě pod Štěpnicí. 

o Staré nevyhovující židle v boseňské Hospůdce Ve škole nahradilo třicet 

nových a zdá se i bytelných. Tak přijďte posedět ! 

o Na nebezpečná místa byla umístěna další dopravní zrcadla: odbočka 

z hlavní silnice pod firmou Tremondi v Bosni (vysoký zděný plot) do ulice 

k Čihulkovým a do břehu v nepřehledné zatáčce při sjezdu do dolního 

Zápudova. 

o Na základě stížnosti autobusového přepravce Arriva byly odstraněny nízko 

rostlé a povislé větve na stromech za autobusovou zastávkou na Mužském, 

které na této otočce poškozovaly autobusy. 

o Na muzecké návsi provedla odborná firma ošetření „zubem času“ 

poškozeného kaštanu. Akce byla hrazena z rozpočtu CHKO Český ráj. 

o Od nánosů bláta byla vyčištěna retenční nádrž pod Rylichovými a 

povrchové vedení odvodnění na návsi na Mužském. 

o Po nekonečném kole získání nejrůznějších povolení a razítek od památkářů 

dojde ještě v letošním roce k opravě střechy na hasičské zbrojnici na 

Mužském. 

 

Kolik nás budou stát místní poplatky v roce 2016 ? 
 

Přicházíme s dobrou zprávou. Na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze 

dne 12.11.2015 se výše většiny poplatků pro příští rok nemění. Ke změně dochází 

pouze u odvodu splaškových vod pro podnikatelské objekty a dovoz fekálními vozy. 



 

Odvod splaškových vod na ČOV 
Provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Boseň. 

Smluvní poplatek (roční) za odvod splaškových vod pro rok 2016 : 
 

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 – 30,-Kč/m3 dle odpočtu vodoměrů 

e) Nemovitosti nenapojené na splaškovou kanalizaci a využívající vývoz 

fekálními vozy – 30,-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 2016: 

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

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

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

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

pytlů). Další je možno průběžně zakoupit na OÚ za 40,- Kč/kus. 

e) Zdarma (hradí plně obec) – 2x ročně nebezpečný odpad, tříděný odpad 

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

bioodpad. 

Svozovým dnem zůstává i nadále pondělí. Do konce ledna 2016 bude odvoz 

popelnic prováděn ještě na známku předešlého roku. Pro první svoz v únoru 2016 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 31.1.2016, poslední 

nejpozději do 31.10.2016.  

 Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.3.2016 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 31.3.2016. 

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

OÚ ale i převodem z bankovního účtu. 

 

Co je nového u hasičů ? 
 

Výroční zpráva SDH Boseň za rok 2015 
 

 

Schůze a porady: První zásadní akcí letošního roku pořádanou SDH byla valná 

hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru a změna nastala i na postu 

nejvyšším. Funkci starosty převzal po panu Josefu Bayerovi Marek Bareš. Během 

roku se výbor sboru několikrát sešel a učinil důležitá rozhodnutí. Zakoupili jsme 



„párty“ stan 3x6 m a stanovili podmínky, za kterých je stan možné zapůjčit. Dále 

došlo k vyhotovení nového znaku sboru, založení internetových stránek 

(www.SDH-Bosen.webnode.cz) . Podařilo se obnovit i dětský kroužek mladých 

hasičů pod záštitou Dušana Stejskala a Jaroslava Zimy. Sbor také začal jednat se 

zastupitelstvem obce o nutné rekonstrukci požární zbrojnice, která je bohužel 

v dezolátním stavu. 

Soutěž: Letošní soutěž v požárním sportu 8. okrsku se pořádala na louce pod 
hradem Valečov. Roli pořadatele se zhostil SDH Zásadka. Do útoku jsme nasadili 
dvě družstva mužů, jedno žen a tři družstva dětí. Družstvo mužů Boseň A zaběhlo 

jeden z nejrychlejších útoků v historii sboru. Vynikající čas 32,6 sekundy, bohužel, 

díky silné konkurenci stačil jen na 9. místo ze 14. zúčastněných družstev. 

Taneční zábavy: Velmi vydařenou akcí se stal únorový ples, který se již tradičně 

koná v „Hospůdce Ve Škole“ a těší se každoročně hojné účasti. Bezpochyby 

nejoblíbenější akcí roku, kterou zajišťuje SDH, je však březnová maškarní zábava 

pro děti a poté i pro dospělé. V listopadu sbor uspořádal poprvé podzimní hasičskou 

zábavu, která se dle ohlasů a návštěvnosti zařadí mezi pravidelné akce. 

Brigády: Sbor uspořádal během roku také několik brigád jako vyčištění vodních 

šachet u strouhy v ulici na Lhotice, odstranění starých letáků z nástěnky u 

autobusové zastávky, vykácení náletů podél cesty k Býčině, úklid hasičské zbrojnice 

a menší výpomoc při likvidaci a následné montáži hracích prvků dětského hřiště na 

návsi. Zúčastnili jsme se také celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. V měsíci 

říjnu proběhla železná neděle, kdy sbor vybral od občanů několik set kilo železného 

šrotu, zač Všem velmi děkujeme. 

 

Jménem SDH Boseň děkujeme Všem, kteří sbor podporují a přejeme krásné prožití 

svátků Vánoc, do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním životě i 

v požárním sportu. 

                                                                             Miroslav Šorejs, člen SDH Boseň 

 

Hasiči a jejich práce s mládeží 
 

Než odstartuji pár slov o mladých ( z mého pohledu spíš malých) hasičích v Bosni, 

tak nejdříve popřeji krásné prožití vánočních svátků a Nového roku. Tradice 

dětského požárního sportu v Bosni je už velmi stará, s krátkými přestávkami trvá už 

velmi dlouho a v posledních letech obzvláště. Je to vlastně chlouba dobrovolných 

hasičů, protože právě ony nás většinou nenechají zahanbit a drží se každoročně na 

špici okrskového závodu. Před nějakou dobou jsme se s nejmenovaným nadšencem 

Jardou Zimou dohodli, že by jsme to jejich snažení posunuli ještě výše, že by mohli 

zkusit více hasičských soutěží, které se započítávají do okresního kola a pak možná 

i dál. …..což je samozřejmě více práce, shánění, papírování a času pro děti i pro 

vedoucí, než je u zažité okrskové soutěže. Rozhodli jsme se tedy, že to zkusíme a 

přihlásili se do hry „Plamen“. Jako první věc jsme museli absolvovat školení 

vedoucích, bez něhož by jsme nemohli s dětmi pracovat. Následně jsme vyrazili, 

zatím jen na zkušenou, na závod branné zdatnosti. Pravidla byla velice přísná a 

závod náročný na fyzičku a vědomosti. Moc dobře jsme nedopadli, ale děti byly 

nadšené a utvrdily se v tom, že do toho půjdeme. Dali jsme tedy tomu nějakou 

štábní kulturu a řád a scházíme se jednou za čtrnáct dnů v pondělí v klubovně na 

obecním úřadu, za což bych chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu. Trénujeme 

znalosti, fyzičku a zručnost, které budou zapotřebí po novém roce, kdy závody 



odstartují. Máme v plánu se věnovat, krom závodění, i mnoha jiným činnostem jako 

výlety, brigády, různé sběry ale i vedení kroniky a spoustě dalších záležitostí. 

Jednou z prvních věcí bylo podání žádosti o finanční dotaci vyhlášené 

Ministerstvem školství pro spolky, jako je ten náš. S našimi laickými schopnostmi, 

co se dotací týče, jsme z toho měli hlavu v pejru a moc si s tím nevěděli rady. Ale 

nakonec jsme se všemi požadovanými papíry prokousali a vše se podařilo odeslat ve 

stanoveném termínu, který byl neúprosný ! Nyní už musíme čekat, jak vše dopadne 

a doufat, že budeme mít štěstí. Na závěr, snad jen,….byl bych rád, kdyby to všem 

dvaceti !!! dětem (a nemusí to být konečné číslo, noví členové jsou vždy vítáni), ale 

i nám, vedoucím, vydrželo a aby nás všechny toto nadšení jen tak neopustilo. 
 

                                                               Za vedoucí mladých hasičů: Dušan Stejskal 

 

……….a jak šel rok u zásadských hasičů ? 
 

Letošní rok byl pro nás, zásadské hasiče, doslova vražedně nabytý. Ač jsme 

schůzovali, ať již na výroční schůzi nebo těch výborových a členských, nejvíce 

prostoru dostaly akce v terénu. Tou úplně nejdůležitější záležitostí letošního roku 

bylo bezesporu pořadatelství Okrskové soutěže v hasičském sportu v krásném 

prostředí louky pod Valečovem, které nám oprávněně spousta lidí závidí. Opravdu 

není jednoduché zajistit zdárný průběh soutěže, soutěžit,  postarat se o občerstvení a 

být neustále připraven řešit případné nenadálé situace. Ale povedlo se ! Tímto bych 

chtěl velmi poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a díky kterým se vše vydařilo 

na jedničku. I letos jsme uspořádali Hasičský ples v boseňské hospůdce, 

v amfiteátru pod Valečovem přivítali skupinu Víkend, na kterou zavítalo 190 jejích 

příznivců. Ani v letošním roce jsme nevynechali Mělnické vinobraní. Plný autobus 

výletníků, dobrý burčák a krásné počasí nás vedou k příslibu, že ani příští ročník 

vinobraní by se bez nás neměl rozhodně obejít. Nejenom zábava nás provázela 

pomalu končícím rokem 2015. Brigádničili jsme při úklidu obce, čištění kanálů a při 

obnově cesty do Čížin.  
 

  Krásné vánoční svátky za hasiče ze Zásadky přeje Josef Kudrnáč, starosta SDH 

 

Středověké vánoce v Čechách, Slezsku a na Moravě 
 

Na území Česka byl v období středověku dodržován zvyk bdění (vigilie) a půstu. 

Také bylo zvykem, aby v předvečer svátku „Narození páně“ kněží a žáci chodili a 

koledovali po domech svých věřících. Domy byly zdobeny chvojím jehličnanů. 

Mezi běžné pokrmy v té době patřily oplatky, které se podávaly jako první chod, 

s medem, ale také s česnekem, bylinkami, šípky a jinými plody. Dalším chodem 

byla polévka, často s houbami. Nejznámějším štědrovečerním jídlem s houbami v té 

době byl kuba (černý kuba), připravovaný z krupek a hub. K večeři se také podávala 

krupičná, hrachová nebo prosná kaše. Tento pokrm měl být symbolem hojnosti. 

Součástí večeře bylo i vařené sušené ovoce. 

Čeští křesťané se v předvečer Vánoc postili „až do hvězdy“, tedy první hvězdy. 

Nicméně dobový písmák Jan z Holešova (+1436) dodává, že „ ….kteří jsou v jeho 

moci (ďáblově) se v tak slavnostní podvečer přežírají, druzí se opíjejí a jiní nejen do 

večerní hvězdy, ale i do jitřní hvězdy na chválu ďáblovu bdí, hrajíce v onen 

nejsvětější večer v kostky a zkoušíce, jaké budou míti v kostkách štěstí po celý 

budoucí rok.“ 



Dalším popisovaným zvykem je pohostinnost. Lidé v tento večer otevírali své domy 

až po střechu a každý potřebný dostal občerstvení. Zvykem byl zákaz zametání 

během Štědrého dne. Tato tradice vychází z pověry, že o „svatých nocích“ přebývají 

duše zemřelých mezi živými a mohly by být zraněny nebo vymeteny z domu. 

Z tohoto období je rovněž popsán zvyk obdarovávat blízké, předávat jim „příjemné 

a vybrané“ věci. Popisuje pověru, že „kdo toho večera neobdaruje jiných, zchudne 

dříve, než rok skončí.“ 

Byla ještě spousta dalších zvyků. Mnohé dnes již neuznáváme a možná je to škoda. 

Ze svátků „Narození Krista“ se tak vytrácí jejich původní posvátný význam a často 

se odsuzují kvůli zbytečným honičkám za nákupy, přehnaným úklidům a veškerému 

shonu. 

A tak Vám všem přeji poklidné prožití Vánoc, plné požehnání, dobré pohody a 

pokoje. V novém roce mnoho úspěchů a vzájemného porozumění a pochopení. 
 

                                                                  Zdeněk Steklý, kastelán na Valečově 

 

Zprávičky z „našeho hradu“ 
 

Návštěvnost hradu Valečov v turistické sezóně 2015 
 

o Základní prohlídkový okruh: 14.151  

o Hradní sklepení:                       3.530 

o Celková návštěvnost:              17.681 platících návštěvníků 

o Celkové vybrané vstupné:    621.840,- Kč 

 

Budeme opět v televizi, aneb filmaři na Valečově 

V příštím roce oslavíme 700 let od narození krále českého a císaře římského Karla 

IV. Česká televize na počest „otce vlasti“ natočila historický film „Hlas pro 

římského krále“, ve kterém si roli Karla IV. zahraje Kryštof Hádek a jeho manželku, 

Blanku z Valois ztvární Tereza Voříšková. Ve filmu se mihnou i záběry z našeho 

Valečova. Daleko větší prostor věnovali Valečovu a zejména přilehlým skalním 

světničkám filmaři pro britskou produkci BBC. Umístili sem děj epizody ze třetí 

řady seriálu „The Musketeers“, který je úspěšně vysílán i v Čechách. 

Obě natáčení přinesla do obecního rozpočtu nezanedbatelnou částku – 265 tisíc Kč. 

 

Pozvánka k návštěvě hradu a srubu na nádvoří – otevírací doba o svátcích 
 

Hrad:                                                              Kiosek na nádvoří: 

24. – 31.12.     9,00 – 16,30 hod.                   24.12.             9,00 – 17,00 hod. 

1.1.                 9,00 – 16,30 hod                     25. – 30.12.    9,00 – 20,00 hod. 

                                                                       31.12.             9,00 -  19,00 hod. 

                                                                       1.1.                 9,00 -  20,00 hod. 

 
Kdo v příštím roce zavítá do amfiteátru pod Valečovem ? 
 

10.6.   Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka 

24.6.   program v jednání 

15.7.  TURBO „35“ – oslava a křest DVD 35 let kapely 

29.7.  Václav Neckář a Bacily – Velký koncert plný hitů 

19.8.  skupina ARGEMA 
 



Společenská kronika  
                              životní jubilea v roce 2016 
 
50 let     Kubiš Zdeno                                  65 let      Košek František 

              Pánová Ivana                                                Egrtová Romana 

              Hubač Miroslav                                            Ferkl Josef 

              Kočí Petr                                       70 let      Pšeničková Marie 

              Daněk Petr                                                   Červená Marie 

              Prýmek Michal                                            Svárovská Jana 

              Svatoš Jiří                                                    Radosta Jiří       

              Lacina Patrik                                75 let      Šimonová Milena        

55 let     Slivarichová Viera                                      Vašková Růžena    

              Daněk Antonín                                            Halbichová Eva 

              Dolhyová Iva                                 80 let     Šperlingová Květoslava 

              Brzobohatý Jiří                                            Holasová Eva 

              Jungmann František                       81 let    Kočová Miloslava 

              Rosulková Lenka                                        Prýmek Jaroslav 

60 let     Čechová Jana                                82 let     Menclová Hana 

              Abrahamová Božena                     83 let    Čihulková Marie 

              Mlčák Jan                                                    Halbichová Miluše 

              Hnaťuk Jaroslav                            86 let     Johanová Božena 

              Brzobohatý Petr                            88 let     Kasková Věra 

              Čihulková-Drozenová Anna         89 let     Šorejsová Marie 

              Hofmanová Marie                                       Knoblochová Miluše 

              Kopalová Libuše                           90 let     Bayerová Helena 

              Rosulek Jiří                                   92 let     Šeflová Hana 

              Brzák František                             93 let     Mikešová Věra 

              Pelda Vlastimil                                              
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spokojenost 

 

************************************************************************* 

K 30.11.2015 v naší obci ( od počátku roku) : 

 se k trvalému pobytu přihlásilo 14 osob, 13 osob se odhlásilo 

 se narodilo 7 dětí, 3 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 456 obyvatel, z toho 235 

mužů a 221 žen. Průměrný věk činí 39,3 let. 

 

 

Krásné a pokojné prožití vánočních svátků, nadcházející rok 2016 plný 

štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti Vám všem přeje 
zastupitelstvo obce a obecní úřad 

 
 

Boseňský občasník  vydává Obecní úřad Boseň. Odpovědný redaktor H. Maudrová. redakční přispění R. Egrtová 

Registrace povolena Min.kultury pod evid.číslem MK ČR 10407



 


