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Krize Krize Krize Krize –––– nekrize, v nekrize, v nekrize, v nekrize, v    Bosni se pořád něco dělo……Bosni se pořád něco dělo……Bosni se pořád něco dělo……Bosni se pořád něco dělo……    
Během roku jsme ze všech stran slyšeli, že spousta akcí a staveb musela být 
kvůli finančnímu dopadu koronavirové krize zrušena či pozastavena. To my 
v Bosni jsme to vzali z úplně opačného konce a v letošním roce 
proinvestovali cca 8 milionů Kč. Světlo světa spatřil nový přírodní amfiteátr 
s pódiem, jehož rozměry již vyhovují všem vystupujícím. Sociální zázemí, 
za které se již nebudeme muset před návštěvníky stydět, vyrostlo na 
parkovišti pod hradem Valečov. Kromě WC pro dámy, pány a vozíčkáře zde 
najdete úklidovou komoru a sklad pro přilehlý kiosek. Došlo i na dlouho 
očekávanou intenzifikaci čistírny odpadních vod v Bosni. Od poloviny 
prosince najela čistírna do zkušebního provozu, který bude trvat jeden rok, 
během kterého se vychytají „mouchy“ a teprve pak dojde ke kolaudaci 



stavby. Zásadka se dočkala nové autobusové čekárny. Hezké, dřevěné, 
zapadající do vesničky v chráněné oblasti Český ráj. Doufáme jenom, že 
takhle hezká nám vydrží co nejdéle. Dokončena byla i loni započatá oprava 
havarijní části hřbitovní zdi. Na tyto akce jsme něco málo financí trhli na 
získaných dotacích, K loňským 458 tisícům Kč na opravu hřbitovní zdi od 
Středočeského kraje nám letos 200 tisíc Kč přispělo i Ministerstvo 
zemědělství. To samé ministerstvo nám pomohlo částkou 1.483 tisíc Kč 
s intenzifikací čistírny a ještě přislíbilo doplatek 114 tisíc Kč. A Ministerstvo 
zemědělství potřetí, tentokrát cca 25 tisíc Kč na obnovu obecních lesních 
porostů po kůrovcové kalamitě. Ze státního rozpočtu nám byl rovněž 
poskytnut kompenzační příspěvek na koronavirové ztráty ve výši 617 tisíc 
Kč.. Takže za nás, spokojenost.  
 
CoCoCoCo se dá očekávat v se dá očekávat v se dá očekávat v se dá očekávat v    příštím roce ?příštím roce ?příštím roce ?příštím roce ?    
Doufejme, že se nám podaří dát do kupy projekt na výstavbu víceúčelového 
sportoviště. Předpokládá se, že půjde o stavbu za cca 6 milionů Kč a proto 
není možné jednat zbrkle a neuváženě. Ač se zdá, že pozemek, který byl pro 
tento účel obcí zakoupen, je pro naše plány dostatečně velký, tak ve finále  
prostě není. A uspořádat sem všechny naše představy tak, aby se nejednalo o 
přeplácaný a nevzhledný veřejný prostor, je pro nás a projektanty zatím dosti 
tvrdý oříšek. Snad již brzy najdeme společnou shodu. Těm, kteří občas 
zavítají ke Krásné Vyhlídce na Mužském jistě neušlo, jak velký problém se 
zde naskytl s parkováním návštěvníků Drábských světniček. Ti z důvodu 
absence parkovacích ploch stojí všude, tedy i na místech, kde jsou 
pokutováni pracovníky Správy CHKO. Obec tedy v letošním roce zakoupila 
jediný pozemek v této lokalitě, na kterém platný územní plán povoluje 
zřízení parkoviště. Jedná se o pozemek při sjezdu k Vyhlídce, v místě, kde je 
vybudováno betonové plato. Již jsme zahájili jednání s projektantem. Na 
tomto parkovišti, i na parkovišti pod Valečovem, plánujeme zřízení 
parkovacího systému, který by zefektivnil výběr parkovného. Hodně 
netrpělivě čekáme, zda se nějakým způsobem pohne záležitost ohledně 
revitalizace vodní nádrže na návsi na Mužském. Žádost o dotaci 
z Ministerstva zemědělství je podána. Tak snad už. 
Hned z jara by se mělo začít se zřízením dalšího sběrného místa pro tříděný 
odpad u hřiště v Bosni a ke zkulturnění stávajících míst na Zásadce a na 
Mužském. Středočeský kraj nám na tuto akci poukazuje 180 tisíc Kč. Při 
důkladném prostudování starých projektových dokumentací na sanaci zdiva 
na Valečově se zjistilo, že dosud nedošlo k opravě tří otvorů (oken) v novém 
paláci. Počítáme s nimi v rozpočtu pro příští rok. Práce by měly začít na 
jaře, kdy ještě z důvodu bezpečnosti, není turistický ruch tak silný. A ještě 
stále čekáme na prováděcí dokumentaci pro dokončení opravy zbývající 
části hřbitovní zdi.  

Dobrá zpráva Dobrá zpráva Dobrá zpráva Dobrá zpráva –––– poplatky pro rok 2021 se nemění poplatky pro rok 2021 se nemění poplatky pro rok 2021 se nemění poplatky pro rok 2021 se nemění    
Na základě usnesení zastupitelstva obce Vám můžeme sdělit dobrou zprávu. 
Poplatky pro rok 2021 se nemění a zůstávají na úrovni letošního roku. 
 

 Smluvní poplatek za odvoz komunálního odpadu 
Známka na 

nádobu 
Frekvence 

odvozu 
Výše 

poplatku 
Poznámka 

Červená  týdenní 2.200,-   
 
Zelená 

 
kombinovaná 

  
1.700,- 

květen-září:1x za 14 dnů-sudý týd. 
říjen – duben: týdně 

Modrá čtrnáctidenní 1.100,- odvoz v sudý týden 
Pytlový 
systém 

dle odstavení  
pytle 

 
   600,- 

výše pro 1 domácnost, v cené 8 
pytlů, další dokoupení pytlů - 50 Kč 

 

Poplatky za odvoz popelnic je možné platit splátkově. První splátka musí být 
uhrazena do 31.1.2021, poslední do 31.10.2021. 
Poplatek za pytlový systém je splatný jednorázově do 31.3.2021 a jeho 
využití je možné pouze u míst nedostupných pro svozovou techniku 
společnosti COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o. a rekreačních objektů, 
případně pro jedno nebo dvoučlenné domácnosti. 
POZOR: Novým svozovým dnem je od nového roku ÚTERÝ. První 
svoz v roce 2021 tak proběhne 5.1. 
 

 Smluvní poplatek za odvod odpadních vod – stočné 
Výše stočného za 1 m3 odpadních vod pro rok 2021 činí 31,90 Kč, vč. DPH. 
Úhrada poplatku bude probíhat stejně, jako v letošním roce. Pololetně bude 
vystavena faktura. Ti, kteří hradí stočné dle stavu vodoměru, budou vždy 
vyzváni k zaslání této informace. Občané, kterým je stočné počítáno dle 
směrných čísel (do kanalizace vypouští i vodu z vlastních zdrojů), nic 
nehlásí. 
Opět vyzýváme občany, aby do kanalizace nevlévali oleje, nevhazovali 
vlhčené ubrousky ani dámské hygienické potřeby. To vše naši čistírnu 
neskutečně ničí. 
 

 Poplatek za psa 
100,- Kč za jednoho psa. Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které jsou 
držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
 

V příštím roce bude opět 2x ročně uspořádán sběr nebezpečných odpadů. 
Rovněž velkoobjemové kontejnery na odpad budou v roce 2021 umístěny po 
obci 2x, na jaře a na podzim. O termínu otevření sběrného místa pro odběr 
bioodpadů budete včas informováni. 
Na chodbu obecního úřadu byl nově umístěn box na vkládání použitých 
baterií- tužkové a knoflíkové baterie, monočlánky a dobíjecí baterie 
(akumulátory). 



Polňačka je po letech obnovenaPolňačka je po letech obnovenaPolňačka je po letech obnovenaPolňačka je po letech obnovena    
Již v létě jsme Vás informovali o možné obnově polní cesty „ V Cestkách“, 
tedy původní cesty mezi Bosní a Kněžmostem. Na konci listopadu se 
polňačka skutečně vyloupla do své krásy. Přes 1 km dlouhá a 2,5 metru 
široká cesta je lemována 115 ks třešní, švestek a hrušní. Vysazeny rovněž 
byly i skupinky keřů, které budou sloužit jako úkryt pro nízkou zvěř. Pro 
dravé ptáky pak došlo k instalaci stojanů. Celou akci, včetně financování, 
řídila Správa CHKO Český ráj. Moc děkujeme. Stejně tak děkujeme i 
dalším, bez kterých by k realizaci nedošlo: Karel Hlávka, starosta obce 
Kněžmost, AgroVation Kněžmost, k.s., Agarden rostliny, s.r.o., Boseň. 
 

 
Obecní Obecní Obecní Obecní kalendář,kalendář,kalendář,kalendář, letos podruhé letos podruhé letos podruhé letos podruhé    
I v letošním roce spatřil světlo světa obecní nástěnný kalendář. Jeho přípravu 
jsme letos pojali jako fotografickou soutěž. Po vyhlášené výzvě se nám na 
úřadu sešlo 66 fotografií, převážně od Boseňáků, kteří se chtěli svými foto 
úlovky pochlubit a soutěžili tak o  místo pro 13 snímků, které nezávislá 
komise vybere pro prezentaci naší obce v roce 2021. Členové komise 
nevěděli, kdo je autorem kterých obrázků a tak vše probíhalo opravdu 
regulérně. Všechny fotografie byly moc hezké, ale umístit se prostě dalo 
pouze 13 z nich. Škoda. A kteří fotografové byli úspěšní ? Dagmar 
Vernerová, Pavla Egrtová, Lucie Svárovská, Iveta Prýmková, Hana 
Maudrová a Petr Holas. Petr se pak stal absolutním vítězem v počtu šesti 
umístěných fotografií. Je to prostě „pan fotograf“. Všichni úspěšní byli 
odměněni drobným dárkem. Za účast v soutěži moc děkujeme. A co vy ? 
Přidáte se příští rok také ? Kalendáře se ještě nyní dají zakoupit na našem 
OÚ. 
 

Turistická sezóna 2020 na hradě ValečovTuristická sezóna 2020 na hradě ValečovTuristická sezóna 2020 na hradě ValečovTuristická sezóna 2020 na hradě Valečov    
Vzhledem k nastalé situaci (nařízení vlády ČR – covid 19) o uzavření 
památkových objektů na jaře, na podzim i nově nyní v zimě, lze považovat 
návštěvnost hradu za celkem úspěšnou. Hrad od 1.1. do 4.10.2020 navštívilo 
11.936 platících osob. Vzhledem ke skutečnosti, že jak na jaře, tak i na 
podzim, byl hradní areál o víkendech značně navštěvován, ovšem k naší 
škodě, bohužel, bez možnosti prohlídky hradu, bychom mohli dosáhnout 
skutečně rekordní návštěvnosti. Doufejme, že příští rok nás již podobná 
svízelná situace nepostihne a vše se postupně vrátí do alespoň trochu 
normálních „kolejí“. 
 

Správa hradu Valečov přeje všem lidem dobré vůle „Pokoj“ a mír, 
zvěstovaný andělskými sbory v Betlémě při Narození Spasitele a do nového 
roku 2021 dobrou pohodu a vzájemné porozumění. 
                                                                         Zdeněk Steklý, kastelán hradu 

Valečovské koncertní léto 2021Valečovské koncertní léto 2021Valečovské koncertní léto 2021Valečovské koncertní léto 2021    
I přes veškerá omezující vládní nařízení se pořadateli Valečovského 
koncertního léta 2020, Produkci Vostrov, s.r.o., podařilo, s výjimkou toho 
posledního, uspořádat všechny plánované koncerty. Nejvíce návštěvníků do 
nového amfiteátru přilákala Lucie Bílá se skupinou Arakain a vystoupení 
skupin Alkehol a Walda Gang. Navzdory covidové překážce i poměrně 
deštivému počasí se letošní ročník vyvedl a zrekonstruovaný amfiteátr 
v zatěžkávací zkoušce obstál velmi dobře. Kromě tradiční koncertní šňůry 
zde proběhla taneční akce „Cube at the Castle“ a své víkendové 
dostaveníčko si zde dali i orientační běžci, kteří se do našeho amfiteátru 
vrací se železnou pravidelností. 
I v roce 2021 bude pořadatelem koncertního léta společnost Produkce 
Vostrov, s.r.o., která občanům s trvalým pobytem v naší obci garantuje 
tradiční slevu na vstupném. Program je již sestaven a nezbývá než doufat, 
aby se všechna plánovaná vystoupení odehrála bez jakýchkoliv omezení. 
Vstupenky na všechny koncerty je možné již nyní zakoupit na našem OÚ. 
Rovněž nabízíme i výhodnou  permanentku na všechna vystoupení. Tak kdo 
tedy v roce 2021 přijal pozvání ? 
21.5.   Harlej + Komunál + WIX Luboš Odháněl 
28.5.   Stromboli + Inflagranti s Pepou Vojtkem 
11.6.   Špejbls Helpers AC/DC + Rammstein RMC 
25.6.   Walda Gang + Alkehol 
5.7.     Horkýže Slíže + Debill Heads 
9.7.     Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska 
23.7.   Šlágr parta + Duo Jamaha + Veselá trojka 
6.8.     Traktor + Rimortis 
20.8.    Argema + Keks 
27.8.    Druhá tráva – Robert Křesťan  30 let + hosté 
10.9.    Mňága a Žďorp + Olga Lounová 
17.9.    Mirai + Pokáč 
 
Zajímavosti zZajímavosti zZajímavosti zZajímavosti z    obceobceobceobce    

 I v letošním roce pobývali ve skalních světničkách filmaři. Pro 
italskou produkci zde byla natočena reklama na zdravou výživu. Za 
den filmování a příprav přispěli do obecní kasy padesáti tisíci korun. 

 Petr Holas připravuje svoji tradiční obecní videokroniku toho, co do 
obce přinesl právě končící rok. No Petře, vzhledem k tomu, že 
spousta společenských akcí musela být zrušena, to nebudeš mít 
vůbec jednoduché. 

 Společnost ČEZ, na oplátku za možnost uložení kabelového vedení 
do obecní komunikace při sjezdu na Krásnou vyhlídku, vysekla 
nový povrch této komunikace v celé její šířce i délce. 



 Opravu povrchu cesty k Průškovým na Mužském, po provedení 
podzemní pokládky vedení, uskuteční společnost ČEZ brzy na jaře. 
Památkáři zvolená technologie se již v tomto počasí nedá provést. 

 Jediným obecním výletem, který se letos uskutečnil, byla Patrikem 
Lacinou naplánovaná procházka Lužickými horami na hrad Tolštejn 
a na Jedlovou. Ale stálo to za to. 

 Na valečovském nádvoří se letos uskutečnil jeden svatební obřad. 
Pan ženich je totiž  dlouhá léta milovníkem našeho hradu. Ještě prý 
z dob svých mladistvých čundrů. 

 I letos se v našem amfiteátru uskutečnila benefice „Valečov 
s Eliškou“. Za Elišku i její rodinu děkujeme všem, kdo dorazil a 
pomohl tak dobré věci.  

 Letní kino letos poprvé do amfiteátru přivedla partička nadšenců 
z Kněžmosta. Skvěle jsme se mohli bavit při notoricky známé 
komedii "Marečku, podejte mi pero“. 

 I letos v srpnu vystupovala na muzecké návsi skupina Country 
Stock. Na společenském setkání se vždy sejdou jak místní, tak i 
chalupáři a skalní fanoušci skupiny v čele s panem Zachem, kterou 
znáte z řady našich obecních akcí. 

 Náves na spodním Zápudově neskutečně prokoukla. Zápudováci 
během letoška uspořádali několik brigád, pokáceli staré stromy, 
vysekali roští a z návsi se stalo krásné zákoutí. V příštím roce je 
v plánu výsadba několika nových dřevin. Stejně tak se Zásaďáci po 
celý rok bezplatně starali o svá místní prostranství. 

 
Pohled do obecní kroniky zPohled do obecní kroniky zPohled do obecní kroniky zPohled do obecní kroniky z    roku 1919roku 1919roku 1919roku 1919    
V tomto roce 30. října napadl sníh a 1.listopadu zamrzlo. Říkává se, že sv. 
Martin přijíždívá na bílém koni, ale Martina daleko a sníh již tady. Vtipkové 
říkali, že se Martinovi splašil kůň. Přes celý listopad ležel sníh. V nastalých 
mrazech vytápěl správce školy učebny dřívím, které s pomocí větších hochů 
po škole řezal a štípal. Velikých škod způsobil sníh. Stromy neztratily ještě 
listí, sníh v hustých vločkách zůstal na větvích stromů a při tání mnoho 
krásných stromů  rozlámáno. Také na polích přerušena práce. Na panských 
polích dobývali řepu pod sněhem a vyváželi na silnici na saních. Mnoho 
řepy zůstalo v zemi, jen v samotné Bosni odhadování na 30 korců. Na 
Mužském zůstaly pod sněhem brambory. Teprve ku konci listopadu mohla 
býti zamrzlá řepa dobyta ze země. Asi dva opozdilci sklízeli řepu teprve po 
jarním tání. 
 

Informace o provozu na OÚ v Bosni v době vánočních svátků 

 

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude OÚ ve dnech 23.12 2020 – 4.1.2021 
uzavřen. Děkujeme za pochopení 

Společenská kronika Společenská kronika Společenská kronika Společenská kronika –––– životní  jubilea v životní  jubilea v životní  jubilea v životní  jubilea v    roce 20roce 20roce 20roce 2021212121                                                                                                                                        
    
50 let    Křivánková Romana                   65 let    Kopalová Libuše 
             Egrt Martin                                              Rosulek Jiří 
             Bártová Zdeňka                                       Pelda Vlastimil 
             Kováčová Marcela                      70 let    Egrtová Romana 
55 let    Procházková Blanka                                Ferkl Josef                                                  
             Kubiš Zdeno                                            Košek František 
             Pánová Ivana                              75 let    Červená Marie    
             Hubač Miroslav                                       Svárovská Jana 
             Kočí Petr                                                  Radosta Jiří 
             Daněk Petr                                               Pšeničková Marie 
             Prýmek Michal                           80 let    Vašková Růžena 
             Svatoš Jiří                                                Halbichová Eva 
             Lacina Patrik                                           Šimonová Milena 
60 let    Slivarichová Viera                      81 let    Vávrová Růžena 
             Brzobohatý Jiří                                        Tomešová Iva 
             Jungmann František                    82 let    Umlauf Miloslav 
             Rosulková Lenka                        83 let     Šperling Petr 
65 let    Čechová Jana                                            Hendrych Petr 
             Abrahamová Božena                   85 let     Šperlingová Květoslava 
             Mlčák Jan                                    88 let     Čihulková Marie 
             Hnaťuk Jaroslav                                        Halbichová Miluše 
             Brzobohatý Petr                                        Doležalíková Hedvika 
             Čihulková Drozenová Anna        91 let    Johanová Božena      
             Hofmanová Marie                        
 

Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstíVšem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstíVšem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstíVšem našim jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost a spokojenost a spokojenost a spokojenost    
    

    

K 30.11.2020 v naší obci  (od počátku roku): 
 se k trvalému pobytu přihlásilo 23 osob,  11 osob se odhlásilo, 
 se narodilo 6 dětí, 5 lidí zemřelo 
 je celkově přihlášeno k trvalému pobytu 497 obyvatel, z toho 250 

mužů a 247 žen. Průměrný věk činí 39,2 let. 
 

Upřímně děkujeme všem, kdo pomáhají naší obci s údržbou a  zkrášlováním 
prostranství. Děkujeme těm, kdo ctí a pomáhají se zachováním našich 

společenských a sportovních tradic. Za finanční dar děkujeme  
Ing. Ladislavu Váňovi a společnosti RESKOM s.r.o. 

    

 

Šťastné a veselé prožití vánočních svátků, rok 2021 plný zdraví, štěstí, 
spokojenosti, optimismu a elánu Vám všem přeje  

zastupitelstvo obce a obecní úřad. 
 

Boseňský občasník vydává Obecní úřad Boseň. Odpovědný redaktor H.Maudrová 
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