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Slovo na úvod …..
Vážení spoluobčané,
neúprosný koloběh času nám už opět ukrajuje den po dni a míří
k závěru roku 2016. Tak nějak rychle to všechno utíká ! A s přibývajícími lety se
náš pohled na život a na jeho hodnoty mění.. Zjišťujeme, že věci, které jsme
dříve příjimali s naprostou samozřejmostí se pro nás najednou stávají těmi
nejdůležitějšími. A tyto pocity se ještě více umocňují právě v tomto
předvánočním čase. Již pro nás není důležitá hromada dárků s velikou mašlí pod
vánočním stromečkem. Tím nejkrásnějším a nejvzácnějším darem jsou naši
nejbližší, ze kterých srší zdraví, láska a spokojenost.
Nenechte se vlákat do shonu, který s sebou v posledních letech
předvánoční čas přináší a užijte si opravdu šťastné a veselé svátky plné pohody,
štěstí a radosti. Nezapomeňte si připomenout staré lidové zvyky, které jsou
hluboce zakořeněny v naší minulosti. Tichou vzpomínku věnujme těm, kteří
s námi toto krásné sváteční období již, bohužel, nemohou prožívat.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám všem.
Hana Maudrová, starostka obce

Ohlédnutí za rokem 2016
Zastupitelstvo obce se na svých jednáních v letošním roce sešlo celkem
desetkrát. Pouze v červenci a v srpnu mu byla udělena „dovolenková“
proluka. Na jednáních je přítomen i pan Martin Průšek, předseda osadního
výboru na Mužském a paní Renata Egrtová, hospodářka OÚ. I v letošním
roce zajišťovali zastupitelé, v období od dubna do listopadu, provoz místa
pro odběr bioodpadů v areálu ČOV v Bosni a pomáhali při organizaci akcí
pořádaných obecním úřadem.
Ihned z počátku jara došlo na rekonstrukci sociálního zařízení, na nové
rozvody elektřiny a položení dlažby v lokále a kuchyňce v hasičárně na
Zásadce. Poté nás „potrápil“ Valečov, kde došlo, z důvodu dlouhodobého
zatékání, k uvolňování kamení na starém paláci. Vzhledem k blížící se
hlavní turistické sezóně dostaly udržovací práce na odstranění této havárie
okamžitě zelenou. Ač jsme nebyli úspěšní se žádostí o dotaci u Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na opravu komunikace na Vordaň, i přesto se akce
uskutečnila. Nejprve se nainstalovalo veřejné osvětlení. Vordaň byla

poslední částí obce bez osvětlení. Původně sem měly být umístěny tři
světelné body, ale na žádost zdejších občanů se jeden bod neinstaloval a je
pouze provedena podzemní pokládka pro případné budoucí zapojení. Práce
však nabraly zpoždění a z důvodu nepříznivého počasí již nebylo možné
zcela dokončit práce na komunikaci, které chybí zpevnění povrchu. Její
dokončení tak bude naší prioritou v příštím roce. Z důvodu bezpečnosti se
zároveň v zatáčce cesty nainstalovalo dopravní zrcadlo a při vjezdu dopravní
značka upozorňující na slepou ulici. Poslední letošní tečku na této akci
provedli zásadští hasiči, kteří vykáceli doslova džungli, která cestu lemovala
a vytvořili zde příjemnou alej. Provedena byla i kontrola a údržba vzrostlých
obecních stromů. Větší zásah si vyžádala lípa u bývalé kampeličky v Bosni.
Došlo ke zredukování větví a následné svázání. Téhož se dočkala i lípa u
hřbitova.V letošním roce byla do majetku obce zakoupena budova bývalého
kravína pod Valečovem. Postupně by zde mělo být vybudováno technické
zázemí obce, hasičská zbrojnice SDH Boseň a sběrné místo pro odběr
odpadů. Celý rok se vedou jednání se Státním pozemkovým úřadem o
převod pozemků, které by obec chtěla využít pro stavbu víceúčelového
sportoviště v místě stávajících kurtů a pro vybudování chodníku od
Čihulkových směrem k těmto kurtům.

Péče o pomníky
I díky získané dotaci ve výši 54 tisíc Kč ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek byl letos zrestaurován „křížek“ u mateřské školy v Bosni.
Ve sváteční den, 28. září, provedl mnichovohradišťský děkan, R.D. Mgr.
Pavel Mach jeho slavnostní vysvěcení. O „nový“ křížek se nyní stará pan
Zdeněk Steklý. Děkujeme. Ještě k jednomu slavnostnímu vysvěcení v naší
obci letos došlo. A to k vysvěcení pomníku z války roku 1866 u skladu
ovoce v Bosni, který byl obnoven již před několika lety, ale na své
vysvěcení si symbolicky počkal do letošního roku, kdy jsme si připomněli
150. výročí této války. Členové „Komitétu pro udržování památek z války
roku 1866“, kteří pomník za přispění obce obnovili, uspořádali 15. října,
společně s naším OÚ, vzpomínkovou akci spojenou s přednáškou,
zastavením na místním hřbitově u hrobu obětí této války a právě
s vysvěcením obnoveného pomníku. O tento pomník již několik let vzorně
pečuje pan Petr Holas. I Petrovi moc děkujeme.

Vyhláška o nočním klidu
Určitě Vám neunikla letošní neuvěřitelná mediální kampaň o dodržování
nočního klidu. Media ze všech stran radila, jak se mají zachovat obce a jak
občané a vytvořila opravdovou paniku. Co to pro nás znamená ? Pro obec
pouze to, že vydala obecní vyhlášku, která ve dnech, kdy se na veřejných
prostranstvích konají společenské a kulturní akce, vymezuje dobu nočního

klidu nikoli od 22,00 hodin do 06,00, ale od 02,00 do 06,00 hodin. Jedná se
o dny, kdy se konají koncerty Valečovského léta, akce dobrovolných hasičů
a setkání občanů Štěpnice. Jejich termíny budou vždy v předstihu
zveřejněny na obecní úřední desce. Pro pořádání soukromých oslav
nepotřebujete žádné povolení úřadu. Pouze musíte zábavu ve 22,00 hodin
ztišit, abyste nerušili své sousedy (anebo sousedy pozvat na oslavu také).

A jak to bude s místními poplatky v roce 2017 ?
Pro rok 2017 jsme byli nuceni přistoupit na zvýšení poplatku za splaškovou
kanalizaci. Ten nebyl od roku 2011 pro domácnosti navyšován, ač obec
v této oblasti několikrát hospodařila se ztrátou. Za tu dobu se radikálně
změnil způsob nakládání s kaly, za jejichž odvoz platíme opravdu nemalé
částky. Další navýšení výdajů způsobilo nařízení, že odběr vzorků
vypouštěných vod již nemůže provádět náš pracovník, ale na čističku se
musí dostavit pověřená osoba z firmy VaK MB. A náklady rostou. A pak tu
jsou neustálé opravy kanalizačního zařízení, za které můžeme my, občané.
Tímto razantně upozorňujeme jak občany, tak i provozovatele restauračních
zařízení na přísný zákaz vylévání tuků do kanalizačního vedení. Ztuhlý tuk
totiž dokáže s potrubím a s čerpadly udělat příšernou paseku. Rovněž
vhazování vlhčených ubrousků a dámských hygienických potřeb je důvodem
toho, proč nás občas naše kanalizace zlobí a vyžaduje opravy, které se musí
zákonitě odrazit v ceně této služby.
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
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 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). 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 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 ty odpady…….
Jelikož se nacházíme v krásném předvánočním čase, začnu svoji úvahu o
boseňských odpadech z té lepší stránky. Jak již z minulého vydání občasníku
víte, účastní se naše obec soutěže v množství vytříděného odpadu.
S potěšením Vám mohu sdělit, že v roce 2016 si mezi 622 středočeskými
obcemi do 500 obyvatel držíme hezké 197. místo. Ale…. Stejně se tu téměř
každý týden najde „někdo“, kdo ke kontejnerům na tříděný odpad u obchodu
v Bosni odkládá černý pytel plný odpadků, které patří do popelnice. V pytli
se mimo jiné nachází i zbytky potravin a tak se stávají terčem zájmu
pobíhajících zvířat. Odpady z potrhaných pytlů se potom povalují po vsi.
Byl by pro dotyčného „nepořádníka“, kterému zřejmě nestačí kapacita
popelnice, problém zakoupit si na OÚ za 40 Kč pytel a s odpady nakládat
tak, jak se má !!! Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že použité dětské
papírové pleny nepatří do modrého kontejneru na tříděný odpad ale do
popelnice mezi odpad směsný. Na podzim letošního roku byly boseňskými
hasiči po obci instalovány odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy.
Prosíme, uklízejte po svých psích miláčcích a koše využívejte. Ale ne tak,
jak je tomu u koše u nohejbalového hřiště, kde se objevují odpady z kuchyně
– slupky od brambor a podobně. A vrcholem trapnosti jsou snad už jen
pneumatiky vhozené do kontejneru na hřbitovní odpad v Bosni !!!!

Zajímavosti z obce
 Opět pozlobil kůrovec. Líčily se návnady, kácelo a zalesňovalo. Na
obnovu lesa jsme získali dotaci ve výši 7.350,-Kč.
 Divadelní spolek TYL z Mnichova Hradiště vystoupil v červnu
v amfiteátru s hrou „Rodina je základ“. Kdo v deštivém dni přišel,
rozhodně nelitoval.
 První „Hradozámecká noc“ proběhla v srpnu na Valečově. Paráda.
 Přednáška o historii sňatků ve farnosti Boseň v letech 1760 – 1805
se uskutečnila v srpnu v naší hospůdce. Škoda jen velmi malého
zájmu občanů
 V září jsme společně vyrazili na Mělnické vinobraní.
 Taky vzpomínáte na úžasnou atmosféru záříjového Rytířského
turnaje u Šoborů a také na následné „svatební překvapení“ ?
 Částkou 134 tisíc Kč přispěli letos do obecní pokladny filmaři. Ti u
nás natáčeli záběry pro historický film Britannia.
 Do amfiteátru příští rok zavítají: skupina Komunál s hostem Alešem
Brichtou, Petra Janů, Jakub Smolík, SEVEN s Filipem Šubrem a
Luboš Odháněl s WIX.

Mladí boseňští hasiči
Za pár dní jsou tu vánoce, z velké části hlavně svátek dětí…tak několik
málo vět o mladých hasičích. Máme za sebou naši první „závodní“ sezónu.
Jak rychle začala, tak rychle skončila a už jsme v té druhé. Na to, že jsme
začínali jako naprostí nováčci, tak jsme se v tom „hasičském světě“
rozhodně neztratili. Porazili jsme i soupeře, kteří se tomuto sportu věnují i
několik let a konečné umístění v polovině startovního pole není vůbec
špatné. Avšak musíme být stále při zemi. Je někdy velice obtížné udržet
dětskou pozornost, jejich tělesnou energii alespoň na chvíli v klidu, něco je
naučit a „dostat“ do nich nějaké ty vědomosti, aby se mohli dále
zdokonalovat a posouvat dopředu- blíže těm vysněným stupňům vítězů. I ta
naše dítka postupně dospívají. Jedno se z našeho mladého kolektivu muselo
posunout o věkovou kategorii výše. Stavy se s věkem dětí musí průběžně
doplňovat a proto jsme rádi, že již nějakou dobu náš kolektiv navštěvují dva
noví kamarádi, kteří sice zatím nejsou plnohodnotnými členy sboru, ale od
nového roku už snad budou pyšnými hasiči !
Protože jsme začínali prakticky s prázdnýma rukama, na soutěžích jsme byli
rádi za ochotu ostatních kolektivů za zapůjčení materiálu. Snažíme se proto
o děti postarat i v tomto směru a ze získané dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a nemalý příspěvek od AgroVation Kněžmost k.s.
jsme pořídili základní materiál k tréninku a absolvování hlavní hasičské
disciplíny – požárního útoku. Děti o tom ještě neví, takže to bude vlastně
takové vánoční překvapení.

Na závěr ještě poděkování všem, kteří jsou nám v našem snažení
nápomocni: obecnímu úřadu v čele s paní starostkou, která na nás vždy
myslí, Marušce „Jeřábníkové“, která pro nás má vždy drahocennou radu a
pochopení a v neposlední řadě rodičům za podporu.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.
Za kolektiv mladých hasičů Dušan Stejskal a Jarda Zima

Valečovské adventní ohlédnutí
I v letošním roce doznal hrad stavebních úprav a zlepšení prohlídkové trasy.
Byla kompletně opravena čelní stěna pod tzv. „starým“ palácem směrem
k amfiteátru, kde nastal již havarijní stav a docházelo k vypadávání kamenů
a hrozilo možnému úrazu. Této změny si můžete povšimnout při vánoční
procházce kolem Valečova. Zároveň byla provedena oprava klenby mezi
první a druhou skálou, kde došlo také k jejímu odvodnění a izolaci, aby
nedocházelo k jejímu poškozování dešťovou vodou. Práce provedla stavební
firma GEDOS-NB Nový Bor v prvotřídní kvalitě nejen k naší spokojenosti,
ale především ke spokojenosti „památkářů“. Na prostoru tzv. „starého“
paláce byly tesařskou firmou p. Koťátka z Doubravy zbudovány dřevěné
lávky, aby nedocházelo k dalšímu sešlapávání a poškozování povrchu
skalního podloží. Zároveň došlo ke zlepšení pohybu a zvýšení bezpečnosti
návštěvníků při prohlídce.
Otevírací doba hradu a srubu o svátcích:
hrad: 23. – 31.12. 2016 …………10,00 – 16,30 hodin
srub: 23.12. ……………………. 10,00 – 20,00 hodin
24.12………………………10,00 - 17,00 hodin
25. – 31.12………………...10,00 - 20,00 hodin
Správa hradu Valečov Vám přeje požehnané svátky vánoční plné klidu a
vzájemného porozumění.
Zdeněk Steklý, kastelán hradu
V sobotu 24. prosince 2016 od 21 hodin
se v kostele sv. Václava v Bosni koná
PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Mši svatou bude sloužit R.D.Mgr. Pavel Mach
Informace o provozu na OÚ v Bosni v době vánočních svátků
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude OÚ ve dnech 27.12., 29.12. a 30.12.
uzavřen. Ve středu 28.12. úřadujeme od 8 do 12 hodin.

Společenská kronika – životní jubilea v roce 2017
50 let

55 let

60 let

65 let

Hejtmánková Jindra
Novotný Karel
Pekařová Marcela
Svoboda Václav
Daňková Věra
Šimáček Bohuslav
Brzáková Ilona
Maudr Milan
Volf Jaroslav
Hofman Eduard
Součková Ladislava
Vávra Miloslav
Bayerová Marta
Husák Jiří
Šťastný Josef
Pekařová Eva
Pán Antonín
Sedliská Jitka

70 let Pekař Jiří
Sedláčková Jindřiška
Bayerová Věra
Egrt Josef
Kubínová Miluše
75 let Hanel Reinhard
81 let Šperlingová Květoslava
Holasová Eva
82 let Kočová Miloslava
Prýmek Jaroslav
83 let Menclová Hana
84 let Čihulková Marie
Halbichová Miluše
85 let Žampa František
87 let Johanová Božena
90 let Šorejsová Marie
Knoblochová Miluše
91 let Bayerová Helena

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost
K 30.11.2016 v naší obci (od počátku roku):
 se k trvalému pobytu přihlásilo 13 osob, 9 osob se odhlásilo
 se narodilo 1 dítě, 5 lidí zemřelo
 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 459 obyvatel, z toho 232
mužů a 227 žen. Průměrný věk činí 39,06 let.
Upřímně děkujeme všem našim sponzorům:
Jiří a Edita Svatošovi,Zdeněk Steklý, ing. František Jungmann, ing. Ladislav
Váňa, Libor Abraham, jejichž příspěvky pomohly jak k uskutečnění
kulturních akcí, tak ke zkrášlení naší obce.
Velmi děkujeme i panu Josefu Parkanovi, našemu letitému chalupáři, který
vyřezal a obci daroval nádherný dřevěný betlém. Během vánočních svátků
ho můžete shlédnout ve srubu na Valečově. Děkujeme, Pepo.
Pokojné prožití vánočních svátků, rok 2017 plný zdraví, štěstí,
optimismu a elánu Vám všem přeje zastupitelstvo obce a obecní úřad
Boseňský občasník vydává Obecní úřad Boseň. Odpovědný redaktor H.Maudrová
Registrace povolena Ministerstvem kultury pod evid. číslem MK ČR E 10407

