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Vydává obecní úřad v Bosni 

 



Slovo na úvod ….. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,   
 
 

od doby posledního vydání vánočního čísla Boseňského občasníku 
uteklo již hodně času. Jaro již pomalu bude svoji vládu předávat létu, děti 
s radostí dají na dva měsíce své „sbohem“ škole, lidé se rozjedou do všech 
světových stran vstříc dovolenkovým dobrodružstvím a naše obec se, jako 
každoročně, stane cílem turistů lačných po návštěvě našeho Valečova, 
Drábských světniček či se přijedou pouze pokochat krásou a klidem krajiny 
Českého ráje. Věříme, že i v letošním roce jsme na příliv návštěvníků dobře 
připraveni. 

  

         Život v obci si v poklidu plyne svým tempem. Těší nás průběh zimy, která 
nebyla nikterak krutá, nevyžadovala časté výjezdy techniky na prohrňování 
místních komunikací ani brigádnických rukou na úklid chodníků. Většina prací 
byla spuštěna až s příchodem jarního počasí. Mnoho plánů na své zahájení čeká. 
I zamýšlená odměna pro naše aktivní sportovce v podobě vybudování nového 
sportovního areálu na místě současných kurtů se z důvodu nevyřešených 
majetkových záležitostí firmy TYRES Kněžmost, a.s. neustále odsunuje. Ale 
věříme, že vše má svůj čas a i my se dočkáme. 
                                                                     Krásné léto           Hana Maudrová 

                                                                                    starostka obce 

 
Jak se činí obecní zastupitelstvo 
 

Obecní zastupitelstvo se v letošním roce ke svému jednání sešlo čtyřikrát – 

v únoru, březnu, dubnu a květnu. Vždy se účastní i pan Průšek, předseda 

osadního výboru na Mužském a paní Egrtová, hospodářka OÚ. Mezi 

důležité projednávané body patřilo i letos schvalování rozpočtu, 

závěrečného účtu, účetní závěrky a další. Na letošní rok je naplánována řada 

oprav. Některé již slouží svému účelu (propadliny podél silnice v Bosni, 

schody v amfiteátru, dřevěné zábrany u schodů na parkoviště, výspravy 

místních komunikací, propadlé kanály v Býčinské ulici ). Jiné teprve na svůj 

čas čekají (oprava chodníku okolo Šoborových, který nedávno poničil svým 

nájezdem kamion, střecha hasičské zbrojnice na Mužském a další). Jednání 

probíhají v atmosféře, kdy se společně snažíme hledat nejlepší řešení daného 

problému. V klidu, věcně a hlavně ve vzájemné slušnosti. Zastupitelé si také 

na svá bedra vzali zajištění odběru bioodpadů a tak se každou sobotu, v době 

od 17 do 18 hodin, střídají u velkoobjemového kontejneru v areálu čističky 

odpadních vod, kde se tato odpadová komodita přijímá. V době konání 

koncertů Valečovského léta se budou podílet i na bezpečném chodu 

parkoviště, včetně výběru parkovného 



Vichřice si opět zařádila  
V úterý 31.března v podvečerních hodinách se naší obci opět nevyhnula 

prudká vichřice. Na obecním majetku došlo k poškození střechy obecního 

úřadu a přilehlých skladovacích prostor. Ochotní dobrovolníci ještě ten 

večer spadaný materiál uklidili. Ani muzecká hasičská zbrojnice nebyla 

řádění živlu uchráněna. I tady to odnesla střecha. Všechny tyto škody byly 

nahlášeny pojišťovně, která finanční plnění již zaslala na obecní účet. Mezi 

Zásadkou a Mužským si vichřice „pohrála“ s několika stromy. S jejich 

odklízením pomohli dobrovolní hasiči z Bosně. Všem, kteří se na 

odstraňování následků vichřice podíleli, děkujeme. 

 

Údržba veřejných prostranství 
Sekačky, křovinořezy i obecní traktůrek již opět řádí na obecních zelených 

plochách. Došlo také k úpravě prostranství na návsi a u kapličky na Zásadce. 

Již vysázené keře byly střihem omlazeny a prázdná místa doplněna novou 

výsadbou. Břeh za hasičskou zbrojnicí zpevnili zásadští hasiči novou 

opěrnou zdí. Zeleň byla upravena i na návsi v Bosni. Na  zkulturnění čeká i 

parčík v dolní části nové výstavby u transformátoru ve Štěpnici. Navíc zde 

bude vybudováno nové sběrné místo pro nádoby na tříděný odpad, jelikož 

prostor před obchodem smíšeného zboží je již zcela nedostačující. Boseňští 

hasiči v rámci brigády pokáceli staré ovocné stromy při cestě na Ohradu. Na 

pořízení nové výsadby bylo zažádáno o příspěvek z grantu firmy Škoda 

Auto, a.s. „ Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“. Již 

nyní víme, že nám bude přiděleno 24 tisíc korun. Odbor výstavby a 

životního prostředí MěÚ Mnich. Hradiště provedl na konci května na 

Mužském vodoprávní dozor, který byl zaměřen na obecní dešťovou 

kanalizaci. Na základě usnesení z tohoto dozoru bylo vyčištěno jak vedení, 

tak i retenční nádrž pod Rylichovými. Při zjištění, že do této kanalizace jsou 

některými domácnostmi vypouštěny odpadní vody, bylo obecnímu úřadu 

nařízeno, aby ve spolupráci se Stavebním úřadem Kněžmost provedl 

kontrolu likvidace odpadních vod z domácností na Mužském. Je tedy 

bezpodmínečně nutné, aby vlastníci nemovitostí předkládali OÚ potvrzení, 

jakým způsobem odpadní vody likvidují. Stále platí možnost vývozu na 

ČOV v Bosni. Telefonní kontakty na obsluhu fekálních vozů, které odvoz 

fekálií na naši čističku provádí, je možné získat na OÚ. 

 

Děti si budou mít kde hrát 
Stále se řeší neutěšený stav dětského hřiště v Bosni. Počátkem roku podala 

obec žádost o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj na jeho obnovu. 

Žádostí se tu nakonec sešlo více než tisíc. Z toho bylo vybráno pouze 140 

z nich. Bohužel jsme se neocitli mezi těmi úspěšnými. Letos se tedy 

boseňské hřiště rozšíří pouze o dva prvky – kolotoč a lanovou pyramidu, 

které obec plně hradí ze svého rozpočtu. V příštím roce bude obnova 

pokračovat, včetně úpravy zeleně. 



Zprávy jednou větou…….. 
 9. března si v boseňské hospůdce daly dostaveníčko ženy, aby 

společně oslavily MDŽ. 

 Dubnová akce „Kominíci v Bosni“ se opět setkala s úspěchem. 

 První z letošních dvou sběrů nebezpečných odpadů proběhl v dubnu. 

 18 .dubna zorganizovala ing.I.Hostinská akci „Ukliďme Česko“. 

Uklízel se prostor za bývalou vodárnou v Bosni. 

 Obecní úřad nabízí k pronájmu hrobová místa v kolumbáriu na 

místním hřbitově. Za pětileté období zaplatíte 500,- Kč. 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů – JPO V. byla v letošním roce 

vybavena novými pracovními stejnokroji. Bohužel „pozlobila“ 

stříkačka, která si vyžádala větší opravu. Členové jednotky se také 

podrobili ( zatím ne všichni !!!)  povinné zdravotní prohlídce. 

 Pokračuje uzavírání smluv o zřízení věcného břemene s majiteli 

pozemků, kterými prochází obecní splašková kanalizace. 

 Sportovci již letos zorganizovali golfový turnaj – pro dospělé a děti 

a nohejbalový turnaj. Na počátku roku opět zápolili i dřevorubci.  

 Novou provozovatelkou kiosku na parkovišti pod hradem Valečov 

je pro letošní rok slečna Michaela Rosulková z Bosně, která Vás zve 

k příjemnému posezení. 

 K 30. 6. 2015 podala výpověď nájemní smlouvy pro Hospůdku ve 

škole provozovatelka Eva Vídeňská. Bylo vypsáno nové výběrové 

řízení – Záměr obce č. 2/2015 -  do kterého se zájemci mohou 

přihlásit nejpozději do 24. 6. tohoto roku. 

 První Valečovská slavnost na zahájení turistické sezóny u hradu 

proběhla v sobotu 9 května. Návštěvníci, kterých se našlo opravdu 

hodně, mohli shlédnout vystoupení Divadélka Človíček Kněžmost, 

poslechnout si hudební skupinu Country Stock a zašermovat si se 

skupinou Mytři. 

 V sobotu 13. 6. se konal výlet na Sněžku. Zúčastnilo se ho padesát 

turistů z naší obce, kteří s vyčerpáním zdolali tuto královnu českých 

hor. 

 

Odpady, odpady a zase ty odpady…… 
Neustále se potýkáme s nekázní při nakládání s odpady. Do očí nejvíce bijící 

je situace na sběrném místě tříděného odpadu u místního obchodu. Do doby, 

než bude vybudováno další místo, které by tomuto stávajícímu odlehčilo a o 

kterém již byla v občasníku řeč, sem byl  umístěn další kontejner na plastové 

odpady. Jak bylo zjištěno, nepořádek tu dělají zejména lidé, kteří tudy pouze 

projíždí a tudíž ani v naší obci neplatí poplatky. Je však obtížné zjistit jejich 

totožnost. Pro změnu zřejmě některý náš občan či občané vyváží bioodpady 

do lesa v lokalitě mezi bývalou vodárnou a třešňovkou, v místě za  

krmelcem a dále byla shledána skládka na málo užívaném, zčásti oploceném 

soukromém pozemku ve směru od bývalé vodárny k Valečovu. Pro tyto 



občany je pokuta až do výše 50.000 Kč, kterou je možné za nedovolené 

skládkování uložit, zřejmě pouze směšnou částkou.  Ke vzniku jiné 

nedovolené skládky byla již přivolána i Policie ČR. Její odstranění řeší 

s viníkem majitel pozemku. Vyvarujme se, prosím, těmto činnostem a 

mějme naši obec krásnou a čistou. 

  

Zákaz podomního prodeje v naší obci 
Vzhledem ke spoustě nepříjemných zkušeností a nekalých, dá se říci až 

podvodných nabídek, které naši občané získali při kontaktu s podomními 

prodejci, kteří v naší obci nabízeli zejména služby vztahující se k úpravám 

cen elektřiny, přistoupilo obecní zastupitelstvo k vytvoření a schválení 

nařízení obce, kterým se u nás podomní prodej zakazuje. Bez předchozího 

objednání by vás již nikdo neměl ve vaší domácnosti obtěžovat nabídkou 

zprostředkování služeb ani prodeje zboží. V případě porušení tohoto zákazu 

je nutné okamžitě kontaktovat obvodní oddělení Policie ČR v Mnichově 

Hradišti, tel. číslo: 974 877 710 nebo starostku obce na tel. čísle: 

606 853 489.  

 
 

Okrsková soutěž v požárním sportu. Letos – Zásadka 
Dne 23. května se pod Valečovem konala okrsková soutěž v požárním 

sportu pořádaná SDH Zásadka. Této sportovní akce se zúčastnilo celkem 

čtrnáct týmů mužů, pět týmů žen a dvanáct týmů dětí. 

Vše začalo tím, že si všechny týmy nastoupily a po krátkém proslovu soutěž 

začala. Nejprve běžely děti, potom ženy a nakonec muži. Co se týká počasí, 

tak až na nepříjemný vítr, vše dopadlo podle našeho očekávání – svítilo 

sluníčko a teplota se skoro po celý den držela na krásných 20-ti stupních, 

což je pro běžící ideální teplota. 

Dále bylo připraveno občerstvení v podobě klobásek, párků v rohlíku a 

vynikající bramboračky. Soutěžící přijeli pravděpodobně hladoví, protože už 

v půl deváté nebyly párky v rohlíku, které šly na odbyt neuvěřitelně rychle. 

S tímto nikdo nepočítal, ale pořadatelé si uměli poradit a v rychlosti dojeli 

koupit nové. 

Skvělá byla také atmosféra, kterou vytvářeli diváci. Z dětí se na prvním 

místě umístil tým Branžeže s časem 28,1 s. U žen to byla také Branžež 

s časem 26,3 s. a u mužů zvítězil tým z Kněžmostu s časem 24,0 s. Po 

vyhlášení a předání pohárů se většina dětí šla dobrovolně vykoupat do kádě 

a muži a ženy uklízeli svá vybavení. 

Akce byla zakončena tím, že všichni šli slavit do svých hospod a to i přesto, 

že zásadští hasiči skončili na posledním místě, což vůbec nevadí. Hlavní je 

jít se pobavit. Na závěr bych chtěla říci, že přes stres pořadatelů se soutěž 

opravdu povedla. 

                                  Lucie Janečková – ač ze Zásadky, soutěžící za Boseň 

.  
 



Hasičská plesová sezóna 
Činnost dobrovolných hasičů vnesla do obce, jako již každoročně, kulturní 

povyražení v podobě plesů. Boseňáci, kromě tradičního hasičského, 

zorganizovali opět vydařený maškarní ples se spoustou skvělých masek. 

Zároveň bylo hezké odpoledne plné her a soutěží připraveno i pro děti. 

Zásaďáci svůj hasičský ples zorganizovali také úspěšně. Nyní se již těší na 

taneční zábavu pod širým nebem se skupinou Víkend. A kde jinde než 

v místním amfiteátru. Takže v září „nashle“ pod Valečovem. 

 

Valečov je na návštěvníky připraven 
Turistickou sezónou již žije i náš Valečov. Návštěvníci mohou využít 

samostatné prohlídky, při které je do hradu pouštěn výklad z CD disku či si 

vzít tištěný text a nebo absolvovat hromadnou prohlídku s panem 

kastelánem. Určitě se i vy zajděte na hrad podívat. Na jaře byla do hlavního 

paláce instalována replika dobového krbu. Velmi vydařená, musím říci. 

Vzhledem k porovnání výše vstupného, které se platí na jiných památkách, 

přistoupili zastupitelé od počátku roku 2015 k jeho zvýšení. Dospělí si 

zaplatí nově za denní prohlídku 50,- Kč, za noční 60,- Kč. Děti zůstávají 

nezměněny na 20,- Kč za denní a 30,- Kč za noční prohlídku. Na 20,- Kč se 

zvýšilo i vstupné do hradního sklepení. Do konce května navštívilo hrad 

přibližně tři tisíce lidí. Věříme, že spokojených. 

 

Valečovské koncertní léto odstartovalo 
Privilegium zahájit letošní ročník Valečovského koncertního léta si získala 

několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová za doprovodu Petra Rezka. I 

v letošním roce mohu místní občané využít slevy při nákupu vstupenky. 

Vstupenky jsou v prodeji na OÚ vždy v pondělí a středu. Nabízíme 

v předprodeji i vstupenky pro přespolní návštěvníky. Kdo na Valečov letos 

ještě zavítá ?  26.6. Jakub Smolík (předprodej: 280 Kč/ místní: 140 Kč), 

17.7. Peter Nagy a skupina Indigo ( 300/150), 31.7. Karel Plíhal ( 220/110), 

14.8 Petr Bende s kapelou a cimbálovkou Grojcar (300/150), 28.8. skupina 

Argema ( 250/130). Děti do 12-ti let mají vstup zdarma. Začátky koncertů 

jsou ve 20,30 hodin. 

 

Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami 
Už jste se prošli novou dětskou naučnou stezkou, kterou připravila Správa 

CHKO Český ráj ? Ještě ne ? Pak si ale rozhodně udělejte čas. Jedná se o 

interaktivní stezku, na které je umístěno 20 panelů s otázkami určenými 

zejména pro děti, které hravou formou získají nové informace o přírodě (z 

vlastní zkušenosti vím, že občas budou na vážkách i dospělí). Okružní trasa, 

která čítá 9,1 km, začíná i končí na parkovišti pod hradem Valečov. Vede po 

turisticky značených cestách přes Bunclav, Skalku, Píčův statek, Studený 

průchod, Krásnou vyhlídku. Rozhodně stojí za návštěvu. 



Hrátky s čísly 
* V roce 2014 jste vytřídili 20,9 tun odpadu. Z toho: 4,8 t papíru, 7,1 t 

plastů, 8,7 t skla a 0,3 t nápojového kartonu. Finanční hodnota vytříděného 

odpadu činila 70.520 Kč. Bohužel, svoz tohoto odpadu nás stál 121.026 Kč. 

* Za odběr malých elektrospotřebičů firmou Elektrowin ( červený plechový 

kontejner v Bosni) bylo za rok 2014 utrženo 1.523 Kč. V tom samém období 

nám firma Kovošrot poukázala 5.290 Kč za prodej železa. 

* Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných 

složek komunálních odpadů naše obec ve spolupráci se společností EKO-

KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové 

stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli představuje 33,3 tun emise CO2 ekv. a 

úspora energie činí 748.529 MJ. 

* K dnešnímu dni je v obci evidováno 130 psů. Zaplaceno je však pouze za 

118 z nich. 

* Za prodej dřeva z obecních lesů, zejména na Mužském, které poškodila 

březnová vichřice, za dva proschlé modříny z Valečova a dřevo z prasklého 

dubu pod Vinicí bylo utrženo 51 tisíc Kč. Vytěžení a odvoz dřeva přišlo na 

15 tisíc Kč 

 

Co vše lze zařídit na OÚ ? 
Na našem OÚ lze i nadále získat výpisy z Czech Pointu. Potřebujete výpis 

z katastru nemovitostí, obchodního či trestního rejstříku ? Nebo chcete 

vědět, o kolik bodů vás připravil dopravní přestupek či zda jste vzornými 

řidiči bez ztráty květiny ? Toto vše je možné zařídit z jednoho místa – 

kanceláře našeho OÚ. Stejně tak vám zde bude úředně ověřen podpis 

(legalizace) nebo listina (vidimace). Takže šetřete čas, necestujte po různých 

úřadech, ale zamiřte k nám. 

 

Co se to děje v sadech u Zápudova ? 
To je velmi častá otázka dnešních dnů. Společnost Vodní zdroje, a.s. Praha 5 

provádí na pozemku p.č. 73/3 v k.ú. Mužský v rámci projektu „Rebilance 

zásob podzemní vody“ geologický jádrový vrt 4420_G do hloubky 250 m.. 

Po ukončení prací bude cesta provádějící firmou uvedena do původního 

stavu. Žádáme občany ze Zápudova o pochopení. 

 

 
 

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Boseň srdečně zvou 

na již tradiční 

„Cestu pohádkovým lesem okolo hradu Valečov“. 
 

Přijďte se svými dětmi či vnoučaty v sobotu 27. června                       

                                     ve 14 hodin do amfiteátru pod hradem Valečov 

 



Z obecní kroniky, tentokrát na téma : 
                                               To máme mládež……  
 

Rok 1917 

Již v tomto roce všeobecný nářek na klesání kázně a mravů u školní 

mládeže. Jako hlavní příčina tohoto zla uvádí se okolnost, že přečetné rodiny 

jsou bez otců a dospělých synů, matky pak jsou příliš zatíženy prací, takže 

dozor na děti je nedostatečný. Druhá příčina uvádí se veliký nepořádek ve 

školství, neboť přemnozí učitelé jsou na vojně. Zlo toto koření v otupělosti 

z dlouhotrvající války. 

Rok 1930 

30. března vylezl žák III. třídy Vác. Kraus na vršek kaštanu před školou. 

Když říd. učitel zvonil v 11 hodin, chtěl hoch rychle slézti ze stromu, noha 

se mu na větvích smekla, spadl dolů a zlomil si nohu. 

Rok 1936 

Mládenci z Bosně, neuvedu jejich jména, ve veselé náladě vyšli na náves a 

co padlo do jejich zraku byl kal. A tu jeden z účastníků zvolal „J., že 

nepřejdeš kal ? O dva litra vína“. A vyzvaný obtloustlý mladík noří svoje 

nohy do studené lázně a kráčí kalem na délku. A tu druhý divák vybízí 

vodníka by přešel kal na šířku. Ovšem za 2 l vína. A postava mění směr a 

brodí kalem po kratší ose. Všichni veselí hoši rukou, vlastně hrdlem 

společným víno vypili. Pro úplnost uvádím, že náš otužilec nedostal ani 

rýmu. 

Rok 1958  

Školní žactvo pilně spořilo a provádělo různé sběry. Školní spoření 

vykazovalo 10.321 Kč. Žáci sebrali a odevzdali 472 kg kaštanů. Sbírali se 

též léčivé byliny a borůvky a snažili se i při sběru odpadových hmot pro náš 

průmysl. Jako nejlepší sběrač byl vyhodnocen žák Václav Šorejs. Sebral 28 

kg papíru, k tomu 49 kg textilu a byl odměněn vyhlídkovým letem v letadle 

nad Mnich. Hradištěm. 

 

 

K 31.5. 2015 v naší obci ( od počátku roku) : 

 se k trvalému pobytu přihlásili 3 lidé, 4 osoby se odhlásily 

 narodily se 2 děti, 3 lidé zemřeli 

 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 453 obyvatel, z toho 235 

mužů a 218 žen. Průměrný věk činí 39,7 let. 

 

 

„Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli“. 

                                                                       S. Chamfort                                                  
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