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Vydává obecní úřad v Bosni 



   

Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

ani se nechce věřit tomu, jak stránky v kalendáři opět neúprosně ubývají 
a směřují ke konci roku 2018. Ani pohled z okna, stejně jako již řadu let, 
nenaznačuje blížící se příchod Vánoc. Jak by asi Josef Lada v současné době 
maloval své krásné vánoční obrázky? Známý motiv s dětmi sjíždějícími na 
sáňkách po zasněženém kopci od kostelíka zasypaného sněhem by asi možná 
vzal za své. Ale i tak se na Vánoce každoročně těšíme. Máme naklizené 
domácnosti, které jsou provoněny vanilkou a skořicí z napečeného cukroví a 
pečlivě zabalené vánoční dárky čekají na svůj čas.  

Přichází doba, kterou chceme všichni prožít mezi svými nejbližšími, 
v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví. A já Vám všem z celého srdce přeji, aby se 
vše splnilo. Ať jsou štěstí, spokojenost, úspěchy v soukromí i v práci a pevné 
zdraví Vašimi společníky nejen ve sváteční vánoční čas, ale po celý nadcházející 
rok. 

 
Krásné a pokojné prožití vánočních svátků Vám všem. 

 
                                                                            Hana Maudrová, starostka obce 
                                                       

Co přinesl rok 2018 v naší obci ? 
I druhá polovina roku 2018 byla naplněna prací, zejména při údržbě a 

opravách obecního majetku. V červnovém vydání občasníku jsme Vás 

informovali o opravách některých místních komunikací a nyní přidáváme 

výčet dalších opravených úseků. Nový povrch dostala horní část Býčinské 

ulice a cesta k Hanelovým na Zásadce. V rámci reklamačního řízení se pak 

opravy komunikace dočkali i obyvatelé na Bunclavi. Řešen musel být i 

havarijní stav střechy stávající hasičárny v Bosni. V příštím roce zde bude 

proveden rozvod elektřiny a oprava fasády. Opraven byl rovněž propadlý 

kanál v uličce směrem ke Štěpnici. Snad konečně jsme našli společnou řeč 

se Státním pozemkovým úřadem ohledně majetkového vypořádání pozemků 

pro výstavbu víceúčelového sportoviště. Pozemek v majetku SPÚ nemůže 

být obci, z důvodu jeho velké výměry, odprodán ale směněn za jiný a to 

v poměru 1:1,3 v neprospěch obce. Jiné cesty není, takže „buď vezmi, nebo 

nech ležet“. Jelikož je výstavba hřiště v naší „sportovní“ obci prioritou, 

vhodný pozemek jsme tedy ke směně našli, ale musím říct, že praktiky SPÚ 

jsou vůči obcím naprosto nemravné. V rozpočtu obce bylo, jako každý rok, 



pamatováno i na údržbu památek. 7. etapu sanace zdiva na Valečově opět, 

k naší i ke spokojenosti památkářů – a to je co říci, provedla společnost 

GEDOS-NB. Panem Kunetkou byly zrestaurovány další pomníky. Letos 

došlo na křížek u svatého Jána pod Mužským a na pomník k připomenutí 

památky II. světové války a skupiny majora Chranovského (náš partyzán). 

Lesní hospodář, pan Šlapák, opět zajistil další výsadbu stromků na holinách 

v obecních lesích, které byly způsobeny v loňském roce v rámci boje proti 

kůrovci. Komplikuje se nám výstavba nové hasičské zbrojnice a sběrného 

místa v areálu bývalého kravína v Bosni. Již máme hotovou projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu řízení, ale cena této akce je pro naši obec 

astronomicky vysoká – 15 milionů Kč bez DPH. Ale nic nevzdáváme a 

budeme hledat další, výhodnější, řešení. 

. 

Jaké máme plány do roku 2019 ? 
Kdo se podrobněji zajímáte o dění na našem OÚ, jistě Vám neunikl návrh 

rozpočtu obce na rok 2019 a zejména jeho obrovský devítimiliónový 

schodek. Rozpočet byl takto sestaven proto, že v roce 2019 již konečně 

dojde k uskutečnění akcí, které byly sice naplánovány na letošní rok, ale 

bohužel nedošlo k jejich uskutečnění. Asi největší investiční akcí bude 

intenzifikace čistírny odpadních vod v Bosni. Projekt počítá s navýšením 

kapacity na 680 ekvivalentních obyvatel. Předpokládané náklady pak činily 

4,2 milionů Kč. Minulý týden bylo provedeno řízení na výběr dodavatele 

stavby. Vítězná společnost Stavební huť Slatiňany s.r.o.však nabídla cenu 

podstatně nižší a to 2,8 milionu Kč. Zároveň byla podána již druhá žádost o 

dotaci na tuto akci, nyní na Ministerstvo zemědělství ČR. První žádost o 

dotaci na Středočeský kraj byla neúspěšná. Jak by ne, když kraj dává 

přednost udělování desetimilionových dotací akcím typu „Oslava 115. 

výročí založení společnosti Harley Davidson?!“ Další akcí, která se táhne 

opravdu nepřiměřeně dlouho je výstavba chodníku k nohejbalovému hřišti. 

Konečně již máme stavební povolení, připravuje se zadávací řízení na výběr 

dodavatele a tak snad již nic nebude bránit tomu, aby akce za cca 1,9 

milionu Kč mohla být uskutečněna. Již dlouhou dobu víme o havarijním 

stavu jihozápadní strany hřbitovní zdi v Bosni. Již minulé vedení obce 

nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, dokonce i sehnalo dotační 

peníze, ale vše zhatilo stanovisko památkářů. Hřbitovní zeď je totiž další 

kulturní památkou v naší obci a podléhá nekompromisnímu památkářskému 

dohledu. Nyní se nám konečně podařilo vypracovat projekt oprav, se kterým 

památkáři vyslovili souhlas. Předpokládané náklady ve výši 1,3 miliony Kč 

bychom chtěli pokrýt z dotace ze Zemědělského intervenčního fondu, jejíž 

žádost se v současné době připravuje. Muzečáci jistě ví o havarijním stavu 

vodní nádrže na návsi. I zde se zpracovává projektová dokumentace, jejímž 

obsahem je oprava a zpevnění břehů, vyčištění sedimentu ze dna nádrže, 



úprava a dosazení doprovodné zeleně na břehu. Předpokládané náklady jsou 

vyčísleny na 700 tisíc Kč a vzhledem k tomu, že zadržování vody v krajině 

je současným vládním hitem, věříme tomu, že uspějeme s naší žádostí o 

dotaci. Naplánovány jsou další opravy komunikací. Ať je to již dlouho 

slibovaná cesta k Hofmanovým na Zásadce, křižovatka u nohejbalového 

hřiště nebo cesty na návsi na Mužském. Ale zde nám vše budou opět 

komplikovat památkáři, jelikož, jak jistě víte, je zdejší náves od roku 1995 

vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Rádi bychom zkulturnili 

parkoviště pod hradem Valečov. V první fázi dojde k vybudování 

kanalizační přípojky ke kiosku a k stávajícím sociálkám. Poté plánujeme 

výstavbu nového sociálního zařízení a případnou úpravu parkovacího 

systému. Bude také nezbytně nutné vybudovat další místo pro stání 

kontejnerů na tříděný odpad. Pochopitelně budeme dále pracovat na záměru 

výstavby víceúčelového sportoviště. To nám tu opravdu chybí. A je to velká 

škoda, která se musí napravit. No, práce máme na příští rok naplánováno 

opravdu hodně. Tak nám držte palce. 

 

Místní poplatky na rok 2019 ….se bohužel navyšují 
Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byla obcí provedena poslední úprava výše 

poplatku za odvoz komunálního odpadu a ceny za vývoz popelnic se od té 

doby společností COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. již několikrát navyšovaly, 

rozhodlo zastupitelstvo obce o navýšení tohoto poplatku s účinností od 

1.1.2019. Nyní bude vybírán poplatek ve výši, kterou skutečně společnosti 

za vývoz popelnic a odpadových pytlů platíme. Další výdaje, které jsou 

s nakládáním s odpady spojeny, již hradí obec ze svého rozpočtu. Svoz 

nebezpečných odpadů činí 17 tisíc Kč, odvoz bioodpadů 20 tisíc Kč, 

kontejnery pro velkoobjemový odpad 35 tisíc Kč. Za svoz tříděného odpadu 

jsme sice od společnosti EKO-KOM, a.s. získali příspěvek 91 tisíc Kč, svoz 

tohoto odpadu však činil 157 tisíc Kč. Za sběr elektrospotřebičů nám byl 

přidělen příspěvek 2 tisíce Kč. Svoz jedlých olejů je prozatím zdarma. Jistě 

tedy chápete, že již nebylo možné, aby obec dále hradila i ztrátu za vývoz 

domovních nádob a odpadových pytlů. 

 

Odvod splaškových vod na ČOV – nemění se 

Provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Boseň. 

Smluvní poplatek (roční) za odvod splaškových vod pro rok 2019 : 
 

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 2019: 

a) Červené známky : týdenní odvoz:                    2.200,-Kč 

b) Zelené známky:     kombinovaný odvoz:         1.700,-Kč 

c) Modré známky:     čtrnáctidenní odvoz:          1.100,-Kč  

d) Pytlový systém:   na domácnost:                        600,-Kč  (v poplatku 

8 velkých pytlů). Dokoupení je možné na OÚ za 50,- Kč/ks 
 

Svozovým dnem zůstává i nadále pondělí. Do konce ledna 2019 bude odvoz 

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

2019 je již nutné mít zakoupenu známku novou. 

Poplatek za psa – nemění se 
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 31.1.2019, 

poslední nejpozději do 31.10.2019.  

 Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.3.2019 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 31.3.2019. 

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

pokladně OÚ ale i převodem z bankovního účtu 

 

Důležité upozornění z Odboru výstavby a ŽP v Mnichově Hradišti 
Vodoprávní úřad žádá obce o předání informací občanům: 
 

Občané, kteří mají domovní ČOV na povolení aby: 

 zasílali vodoprávnímu úřadu výsledky rozborů vypouštěných 

odpadních vod dle povolení. 

 Si hlídali, do kdy mají povolení k nakládání s vodami a před 

uplynutím doby platnosti zažádali o prodloužení povolení. 
 

Občané, kteří mají domovní ČOV na ohlášku, aby: 

 zasílali vodoprávnímu úřadu protokoly z revizí. 
 

Občané, kteří mají jímku na vyvážení aby: 

 pravidelně vyváželi jímky a doklady si uschovávali pro účely 

kontrol, které budou prováděny. 
 

Občané, kteří mají studny aby: 

 si hlídali, do kdy mají povolení k nakládání s vodami a před 

uplynutím doby platnosti zažádali o prodloužení povolení. 



Sportovní a kulturní okénko roku 2018 
Příznivcům sportu a kultury se i letos v Bosni muselo líbit. Opravdový 

maraton akcí, konaných ve druhém pololetí roku ( o tom prvním jste byli 

informováni v červnovém občasníku) se snad ani nedá popsat. Tak opravdu 

jenom telegraficky jejich výčet: Pohádkový les, Taneční zábava SDH Boseň 

se skupinou Adaptace, divadelní vystoupení v amfiteátru „Malá domů“, 

nohejbalový turnaj, badmintonový turnaj, cyklovýlet do Dětenic, golf, 

malování na vodní hladině na Valečově, sjíždění Jizery z Hubálova do 

Mnichova Hradiště, taneční zábava SDH Zásadka se skupinou Víkend Rock 

a hasičské zdolání 120 km dlouhé Zlaté stezky Českého ráje, Hurá do školy, 

turistický výlet na Žalý, zájezd do Prahy na muzikál „Tři oříšky pro 

Popelku“, Mikulášská nadílka, slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, 

Vánoční setkání důchodců. A ani to ještě není všechno. Pro příznivce je 27. 

prosince připraven badmintonový turnaj v Kněžmotu a 29. prosince vánoční 

turistický výlet. To je nářez, co ? Tak snad jsem na nic nezapomněla. Všem 

organizátorům akcí děkujeme za jejich čas a nápady. 

 

Oslava 100 let republiky po boseňsku 
Sobota 22.9.2018 nebyla jen tak obyčejným dnem. Obecní úřad na tento den 

připravil malou, komorní, obecní slavnost, k uctění památky 100. výročí 

založení Československa. Při té příležitosti byl panem děkanem Machem 

slavnostně vysvěcen obrázek ve skále na rozcestí „U Obrázku“ a nově 

zasazená „Lípa republiky“ u cesty pod Valečovem. Důstojnost slavnostních 

okamžiků podtrhlo vystoupení pěveckého sboru Charmone. Poté 

následovalo posezení s hudbou a opékáním v místním amfiteátru. 

 

Valečovské koncertní léto 2019, aneb – máme se na co těšit 
Tak taková „palba“, kterou slibuje pořadatel Valečovského koncertního léta 

2019, Produkce Vostrov s.r.o., tu ještě asi nikdy nebyla. Však se také 

jubilejní 20. ročník tohoto festivalu nekoná každý rok. Tak už nebudu 

napínat, tady to je: 

30.4.   Čarodějnice – OLYMPIC revival 

17.5.   KOMUNÁL + host 

31.5.   CHINASKI + host 

21.6.    JELEN + host 

  4.7.    Michal Prokop a FRAMUS 

12.7.    RANGERS a Franta Nedvěd 

26.7.    NEZMAŘI a COP 

  9.8.     FREDIE MERCURY revival + SMOKIE revival 

23.8.     Petr Kolář s kapelou 

  6.9.     Monika Absolonová 



Občanům naší obce bude pořadatelem opět poskytována sleva na nákup 

vstupenky. Jako každoročně žádáme o to, aby nedocházelo ke „kupčení“ 

s těmito vstupenkami a byly skutečně využívány pouze našimi občany. 

 

Vánoční poselství „z hradu“ 
Hrad Valečov navštívilo v turistické sezóně roku 2018 celkem 16.027 

platících návštěvníků, z toho 13.453 osob pouze základní prohlídkový okruh 

a 2.574 osob využilo i rozšířenou prohlídku sklepení s expozicí. 

 

Provozní doba hradu Valečov a srubu o svátcích: 

hrad:    22. – 31.12. …… …………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 – 19,00 hodin 

            1.1.2019………………….. 10,00 – 20,00 hodin 
 

Správa hradu Valečov přeje všem lidem dobré vůle požehnané svátky a do 

nového roku 2019 pohodu a vzájemné pochopení a porozumění. 

 
Vánoční provozní doba Hospůdky Ve Škole v Bosni 

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

24.12.      11,00 – 17,00, 19,00-22,00   29.12.      10,00 – 22,00 hodin 

25.12.      17,00 – 22,00 hodin              30.12.      10,00 – 22,00 hodin 

26.12.      11,00 – 22,00 hodin              31.12.      11,00 – 19,00 hodin 

27.12.      11,00 – 21,00 hodin              1.1.2019  13,00 – 21,00 hodin 

 
Vánoční provozní doba Hospůdky na Zásadce 

24.12.      11,00 – 14,00 hodin               27.-30.12  11,00 – 21,00 hodin 

25.12.      11,00 – 20,00 hodin               31.12.       11,00 – 02,00 hodin 

26.12.      11,00 – 20,00 hodin               2. – 3.1.2019  zavřeno 
 

 

V sobotu 24. prosince 2018 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 2019 se bude v kostele sv. Václava v Bosni konat 

Tříkrálové zpívání. Rovněž tento den proběhne i Tříkrálová sbírka. 

Výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Krnsku. 

 

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 2019                                  
 
50 let    Bayerová Hana                          70 let   Šorejs Václav 

             Krčmářová Jiřina                                    Herbst Miloš 

             Bobenič Robet                                        Fedrová Jana 

             Průšek Martin                                         Šťastná Věra 

             Krčmář Karel                              75 let   Hendrychová Hana           

             Fričová Marie                                         Janečková Anna 

             Kočová Radmila                         80 let   Umlauf Miloslav 

             Bárta Miloslav                            81 let   Hendrych Petr 

             Janečková Olga                                      Šperling Petr 

             Koutková Alena                                     Svárovský Josef 

             Vávrová Zuzana                         83 let   Šperlingová Květoslava 

             Machalický Tomáš                                 Holasová Eva 

             Bayerová Jaroslava                    84 let    Kočová Miloslava 

             Svobodová Lenka                      85 let    Menclová Hana 

             Janeček Libor                            86 let    Čihulková Marie 

 55 let   Šimon Martin                                          Halbichová Miluše 

 60 let   Brzobohatá Hana                       87 let    Žampa František 

             Rosulková Ivana                        89 let    Johanová Božena 

             Bělková Anna                            92 let    Šorejsová Marie 

 65 let   Vernerová Dagmar                                 Knoblochová Miluše              

             Bayerová Olga                                                                    

             Brzobohatá Radmila                            

                                                                                

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost 
 

 

K 30.11.2018 v naší obci  (od počátku roku): 

 se k trvalému pobytu přihlásilo 21 osob,  15 osob se odhlásilo 

 se narodily 4 děti, 4 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 474 obyvatel, z toho 244 

mužů a 230 žen. Průměrný věk činí 39,7 let. 
 

Informace o provozu OÚ Boseň v době vánočních svátků 

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude OÚ Boseň ve dnech 27.12 – 31.12. 

2018 uzavřen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecní úřad  děkuje všem těm, kteří  pomáhají obci s úklidem prostranství, s 

konáním společenských a sportovních akcí a i jinak se podílí na rozvoji a 

zkrášlování obce. 

Krásné prožití vánočních svátků a v roce 2019 hodně štěstí, zdraví, 

lásky a spokojenosti 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 



 

 


