PROSINEC 2010
Slovo úvodem
Vážení občané,
vychází další číslo obecního zpravodaje, ve kterém Vás chceme informovat o tom, co se
v obci událo v uplynulém období, co se změnilo a co se připravuje.
V prvé řadě máme nové zastupitelstvo, které vzešlo z říjnových komunálních voleb. Některé
zastupitele jste zvolili opětovně i do dalšího funkčního období, někteří jsou noví, jiní se do
zastupitelstva po určité době vrátili. O funkci člena zastupitelstva se v letošním roce ucházel
nebývalý počet kandidátů. Je chvályhodné, že tolik občanů má zájem zapojit se do věcí
veřejných, něco pro obec a spoluobčany udělat. Tato iniciativa je velmi vítána a měla by
určitě přispět k pozitivnímu vývoji života v obci. Věřím, že elán a nadšení pro veřejnou
činnost tyto občany neopustí i přesto, že ve volbách uspěli pouze někteří.
Noví zastupitelé se hned od počátku museli aktivně zapojit do činnosti, neboť je v nejbližším
období čeká řada náročných úkolů, zejména stanovit strategii rozvoje obce na dobu
nadcházejícího funkčního období, zpracovat a schválit rozpočet obce na rok 2011, provést do
konce roku inventarizaci obecního majetku, podat žádosti o datace, apod. Přeji všem v této
činnosti hodně úspěchů.
Nacházíme se v čase předvánočním, který by měl být pro nás především obdobím zastavení
se, setkávání s přáteli, připomenutím si tradičních zvyků a ne dobou nákupů, i když hlavně
dárků pro naše blízké, úklidem, pečením vánočního cukroví, které pak konzumujeme ještě o
velikonocích. Obecní úřad na toto období připravil ve spolupráci s ostatními organizacemi
v obci řadu akcí. Nejprve to bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu před základní
školou v Boharyni na začátku adventu. Na den 9. prosince připravila základní a mateřská
škola v Boharyni dílnu pro děti a rodiče, kde si mohou společně vyrobit vánoční ozdoby a
dekorace, 11. a 12. prosince se opět uskuteční vánoční výstava v základní škole v Boharyni
tentokrát na téma „Tradice českých vánočních ozdob“, v sobotu 11. prosince členky SDH
Boharyně spolu s dětmi budou tvořit vánoční svícny a ve čtvrtek 16. prosince je v obecní
hospodě „U Jezírka“ připraveno tradiční setkání našich seniorů. Věřím, že si najdete čas a
připravených akcí se zúčastníte.
Na závěr bych Vám a Vašim rodinám chtěla popřát krásné a klidné vánoční svátky a v novém
roce především hodně zdraví a spokojenosti.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

Oznámení
obecního úřadu

Změna úředních hodin
Od 1. ledna 2011 dochází ke změně úředních hodin. V tomto čase si můžete vyřídit úřední
záležitosti.
Pondělí
Středa

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Změna umístění úřední desky obce Boharyně
Oznamujeme občanům, že úřední deska obce Boharyně je od 1.1.2011 umístěna na budově
obecního úřadu. Zde budou vyvěšovány veškeré písemnosti určené ke zveřejnění na úřední
desce a další oznámení obecního úřadu.
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2011
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu byl zvýšen na 350,- Kč.
Vybírá se za - osobu s trvalým pobytem v obci
- za rekreační objekt v obci
- za firmu dle uzavřené smlouvy
Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců zůstává ve stejné výši, tj. 100,- Kč. V případě že
jste majitelem psa, na kterého se vztahuje osvobození od placení místního poplatku, je třeba
tuto skutečnost obecnímu úřadu prokázat.
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Trnava
středa

2.2. 2010

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

Zvíkov, Budín
středa

2.2. 2010

19.00 – 20.00

Obecní domek

Boharyně, Homyle
pondělí
středa

7.2.2010
9.2.2010

08.00 – 17.00
17.00 – 20.00

Obecní úřad

Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na bankovní účet
č. 1080780389/0800, variabilní symbol – číslo popisné domu, zpráva pro příjemce – obec

Výdejní doba oznámených zásilek

Výdejní doba oznámených zásilek se nám nemění. Stále platí tyto hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14.00 – 15.00
08.00 – 09.00
17.00 – 18.00
08.00 – 09.00
08.00 – 09.00

V případě potřeby je možné se domluvit na jiném čase, tel. 495 444 126, p. Kolářová

Komunikace s obecním úřadem:

Veškeré náměty, připomínky či podměty adresované obecnímu úřadu mohou občané sdělit
osobně v úředních hodinách nebo telefonicky, popř. písemně poštou, vhozením do schránky
obecního úřadu či e-mailem.
Povinně zveřejňované ale i další informace naleznete na internetových stránkách obce.

Letecké fotografie obcí Boharyně,
Homyle, Trnava, Zvíkov a Budín
Už v zářijovém vydání zpravodaje jsme informovali o možnosti si vybrat a objednat letecké
snímky výše jmenovaných obcí. Snímky jsou k dispozici na obecním úřade a cena jednoho ks
je 250,- Kč.

Kontakty:
Telefon:

495 444 126

E-mail: ouboharyne@volny.cz
Webové stránky, vč. umístění elektronické úřední desky:
www.nechanicko.cz/boharyne
Elektronická podatelna: posta@boharyne.obecni-úrad.org.
Datová schránka : e4na9yr

Zpracovala : Lucie Kolářová, účetní

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Výběr z usnesení obecního zastupitelstva obce Boharyně září – listopad 2010.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a
zveřejněno na internetových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva obce č. 54 dne 13.9.2010
Zastupitelstvo schválilo kromě jiného
- odprodej pozemku parc. č. 86/17 zahrada v kat. úz. Trnava manželům Ladislavu a Anně
Vaníčkovým
- záměr pronajmout nebytové prostory bývalé prodejny potravina a výrobny v objektu čp. 33
v Trnavě
- termín a rozpočet den oslav Základní školy v Boharyni na 9.10.2010 a rozpočet akce,
spojené se dnem otevřených dveří v ZŠ a MŠ a vítáním občánků
- ukončení provozu mandlu v objektu bývalého mlýna z technických důvodů
- zakoupení měřiče rychlosti – radaru do Homyle s finanční spoluúčastí Mikroregionu
Nechanicko
Zasedání zastupitelstva obce č. 1 dne 10.11.2010 – ustavující zasedání po volbách do
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo schválilo kromě jiného
- zvolení jednoho místostarosty obce
- funkci starosty obce jako dlouhodobě uvolněné, funkci místostarosty jako neuvolněné
- odměny neuvolněných členů zastupitelstva
- termíny zasedání zastupitelstva obce 24.11.2010, 8.12.2010, od 1.1.2011 každou druhou
středu v měsíci od 19,00 hod.
Zastupitelstvo zvolilo
- JUDr. Věru Macháčkovou, starostkou obce
- Vítězslava Havlíčka, místostarostou obce
- MVDr. Milenu Martincovou, předsedkyní finančního výboru
- Miluši Sentivanovou a ing. Františka Šartnera, členy finančního výboru
- Jaroslavu Chladovou, předsedkyní kontrolního výboru
- ing. Miroslava Melichara a Stanislava Kašpara, členy kontrolního výboru
Zasedání zastupitelstva obce č. 2 dne 24.11.2010
Zastupitelstvo schválilo kromě jiného
- Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010
- Změnu č.2 Územního plánu obce Boharyně
- záměr odprodat pozemek parc. č. 461/10 v kat. úz. Boharyně p. Marcinu Peterkovi za cenu
580,- Kč/m2 na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní

- nerealizovat zpětný odkup pozemku parc. č. parc. č. 461/2 v kat. úz. Boharyně
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 520/6 ost. pl., ost. komunikace o výměře 171 m2 v kat.
úz. Boharyně (pozemek vznikl rozdělením pozemků parc.č. 520/2 a 520/6 v kat. úz. Boharyně
dle geometrického plánu č. 224-36/2010 ze dne 9.8.2010, zpracovaným ing. Františkem
Šartnerem, Pod Zámečkem
1730/36, 500 12
Hradec Králové) z vlastnictví
Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (strana
darující) do vlastnictví obce Boharyně (strana obdarovaná)
- provést opravu místní komunikace ve Zvíkově od RD manželů Sedláčkových k RD manželů
Bauerových v roce 2011 způsobem, který byl uplatněn při opravě komunikace Trnava –
Puchlovice, náklady zahrnout do rozpočtu na příští rok
- realizaci akce Rozsvícení vánočního stromu dne 28.11.2010 od 16,00 hod s navrženým
programem a rozpočtem bez jakéhokoli příspěvku na občerstvení.
- poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Hradec Králové na neinvestiční náklady na
žáky navštěvující tuto školu, kteří mají trvalý pobyt v obci na rok 2010/2011 na základě
smlouvy
- příspěvek na předvánoční dílnu, která se bude konat 9.12.2010 v ZŠ ve výši 3.000 Kč
- převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Boharyně za rok 2009 do rezervního fondu
- zastupitelstvo schválilo uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění sekačky proti krádeži na
období 1 roku
Zpracovala: JUDr. Věra Macháčková, starostka

Šťastné Vánoce,
bohatého ježíška,
kopu sněhu, plný stůl
i číše,
atmosféru klidu, pohody
a rozzářené tváře dětí
Vám přeje

Obecní Úřad boharyN Ě

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE V BOHARYNI
Základní škola a mateřská škola v Boharyni ve spolupráci s obecním úřadem v Boharyni
uspořádali 9. října 2010 Den otevřených dveří. V rámci této akce se uskutečnilo i vítání
občánků. Přivítali jsme mezi občany naší obce osm dětí, a to Daniela Brože, Barboru
Čeřovskou, Michala Měšťana, Vítka Sentivana, Nelu Škopovou, Štěpánku Dovrtělovou,
Lauru Podrazilovou a Janu Kučerovou. Děti ze základní a mateřské školy svým malým
kamarádům recitovaly básničky, zazpívaly a zatančily, zkrátka předvedly, co se naučily, a
předaly jim malé dárečky, které vlastnoručně vyrobily. Obecní úřad věnoval malým
občánkům na památku plyšovou hračku a knížku, maminkám květiny. Rodiče dětí se
podepsali do pamětní knihy.

Po skončení obřadu měli návštěvníci možnost prohlédnout si základní školu, třídy, seznámit
se se způsobem výuky, vybavením, učebními pomůckami. Každý, kdo měl chuť a čas, se
mohl zapojit do tvorby mozaikového loga základní školy a mateřské školky. Podle
předkresleného návrhu děti, rodiče ale i prarodiče lepili dílky mozaiky a velice rychle vznikla
krásná díla. Loga jsou nyní umístěna na budově základní školy a mateřské školy. Při tvorbě
mozaikového loga návštěvníci svým hlasem mohli vybrat jména pro vyřezané postavičky U
Brodku a u hasičské nádrže v Boharyni, které vytvořil pan Jiří Michálek z Homyle. Panáček
U Brodku dostal jméno Brodík a u hasičské nádrže Vodoušek.
Na závěr programu zahrál dětský orchestr ZUŠ Habrmanova z Hradce Králové.

Zpracovala : JUDr. Věra Macháčková
Foto: Kamila Farková

ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

Výbor zahrádkářů zve členy k posezení na závěr roku 2010. Sejdeme se ve středu
29. prosince 2010 v 17,00 hod. v sále obecní hospody „U Jezírka“. Zájemci o tuto akci hlaste
se co nejdříve u svých důvěrníků.
V měsíci březnu nového roku 2011 na valné hromadě zhodnotíme výsledky své činnosti za
rok 2010 a seznámíme s plány nových akcí v roce 2011.
Přejeme všem v našich obcích klidné a spokojené bílé vánoce. Rok 2011 ať je pro Vás
úrodný, úspěšný, prožitý ve zdraví a spokojenosti.
Zahrádkáři Boharyně

TJ Bystřice Boharyně

Dne 6.11.2010 odehrálo mužstvo dospělých poslední zápas podzimní části sezóny,
v němž porazilo na domácím hřišti sousední Roudnici 2:1. Tímto vítězstvím si
upevnilo vedoucí postavení v tabulce okresní soutěže. Devítibodový náskok před
pronásledovately skýtá poměrně dobrou výchozí pozici pro jarní dokončení
celé sezóny 2010 -2011. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za
přístup k tréninkům a k zápasům a všem našim fanouškům za vydatnou podporu
nejen v domácím prostředí, ale i na hřištích soupeřů.
V půlce listopadu si náš dlouholetý člen, současný jednatel TJ, pan Josef
Michálek převzal od Okresního fotbalového svazu ocenění za dlouholetý
přínos v oblasti rozvoje sportu, k čemuž mu gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v další činnosti.
Dne 4.12.2010 jsme společně s hasiči uspořádali tradiční Mikulášskou nadílku
pro děti. Zde se děti nejen pobavily při čertovské diskotéce, ale mohly se i
zúčastnit několika soutěží a nakonec si všechny odnesly balíček sladkostí
od Mikuláše.
Protože se blíží konec roku, chtěli bychom popřát všem našim příznivcům
veselé vánoce a hodně zdraví a úspěchů v roce 2011.
Těšíme se na další shledání při následujících sportovních akcích:
22.1.2011 -výroční valná hromada TJ Bystřice
19.2.2011 - tradiční sportovní ples
5.3.2011 - maškarní karneval pro děti
Josef Michálek
předseda TJ Bystřice

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Obecní úřad v Boharyni ve spolupráci s TJ Boharyně a SDH Boharyně připravil na začátek
adventu slavnostní rozsvícení vánočního stromu před základní školou v Boharyni. Vánoční
náladu navodilo nejprve vystoupení hudební skupiny Trombon Band p. Besucha, která kromě
jiných skladeb zahrála i řadu vánočních koled. I přes chladné zimní počasí se sešli občané
v hojném počtu. Pro zahřátí účastníků bylo připraveno občerstvení p. Radkem Kolářem. Čaj
pro děti byl podáván zdarma, uhradila TJ Boharyně.
Zpracovala: JUDr. Věra Macháčková

Příspěvek SDH Boharyně

Rok 2010 byl pro SDH Boharyně po všech stránkách úspěšný.
Tradičně v polovině měsíce ledna proběhla výroční valná hromada sboru, kde byl
zhodnocen rok 2009 a naplánovány úkoly pro letošní rok, které se podařily splnit.
V závěru ledna proběhl tradiční „Hasičský ples“, kterého se zúčastnil hojný počet
příznivců dobré zábavy.
V březnu jsme ve spolupráci s TJ Boharyně uspořádali pro naše nejmenší „Dětský
karneval“. Pro děti byly připraveny soutěže se spoustou cen.
V tomto měsíci proběhla také ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Boharyni soutěž „Požární
ochrana očima dětí“. Nejlepší práce byly předány na Okresní sdružení hasičů v Hradci
Králové. Všichni zúčastnění obdrželi sladkou odměnu.
Těsně před velikonocemi se uskutečnilo v kulturní místnosti hasičské zbrojnice
velikonoční tvoření, kde si děti s pomocí maminek vyrobily ozdobnou velikonoční mísu.
V květnu jsme se zúčastnili se dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen
Okrskové soutěže v Roudnici.
Na počátku června proběhl ve spolupráci s TJ Boharyně a Kulturním výborem OÚ
Boharyně dětský den.
V polovině června se družstvo žen a mužů zúčastnilo soutěže“O pohár starosty SDH
Staré Nechanice“.
10. července se uskutečnilo pro členy a jejich rodinné příslušníky tradiční opékání
vepřových kýt. Této akce se zúčastnila převážná většina našich členů.
31. července jsme uspořádali pro občany výlet do Polska, který se vydařil a byl kladně
hodnocen všemi účastníky zájezdu.
11. září na hřišti TJ Boharyně proběhla akce pro děti „Zahájení školního roku“, kde
děti mohly shlédnout práci policejních psovodů, vystoupení malých hasičů ze Sovětic a
formou požárního útoku vyzkoušet požární techniku. Dále se děti mohly dle svého zájmu
povozit na koni Jezdeckého klubu v Boharyni a nebo vyzkoušet své střelecké umění při
střelbě ze vzduchovky. Na závěr celého odpoledne byla pro děti připravena oblíbená pěna.
Pro dobrou pohodu bylo také pro děti zajištěno občerstvení.
4. prosince se uskutečnila ve spolupráci s TJ Boharyně mikulášská nadílka.
11. prosince proběhlo v kulturní místnosti požární zbrojnice vánoční tvoření, kde si
děti vyrobily vánoční svícen.
Během roku byly zmodernizovány prostory hasičské zbrojnice. Ve spolupráci s OÚ
Boharyně byly vyměněny stávající okna a vchodové dveře za nové plastové. Dále byly
vyměněny stávající vrata do garáže. Stavební úpravy po těchto akcích jsme provedli pomocí
našich členů formou brigád. Z rozpočtu OÚ Boharyně byla provedena generální oprava
požární stříkačky PS 12.
Z připravovaných akcí na příští rok se 29. ledna koná tradiční Hasičský ples“ pro děti
pro děti na který Vás srdečně zveme. V březnu proběhne „Dětský karneval“. O dalších akcích
Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a vývěsek v obcích.
Závěrem nám dovolte, abychom Vám jménem SDH Boharyně popřáli příjemné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
SDH Boharyně

Jezdecký klub Boharyně
V letošním roce uplynulo již pět let od založení Jezdeckého klubu Boharyně.
Hlavním zaměřením klubu bylo v prvopočátcích vozatajství, avšak v posledních dvou letech
se účastníme i skokových soutěží.
Členská základna sčítá 25 členů a z toho 16 vlastní jezdeckou licenci, která je opravňuje
k účasti na závodech.
Závody spřežení
Jedná se o třídenní klání.
Soutěže se konají např. v západočeských Nebanicích, ve středočeské Rudě či Semicích, na
Moravě v Radslavicích, v Moravském Krumlově a ve východočeských Pardubicích, v
Kladrubech nad Labem, v Polici nad Metují a v Bolehošti.
Hubertova jízda
Dne 2.10 2010 jsme pořádali již čtvrtou Hubertovu jízdu. První tři ve spolupráci se
Selskou jízdou Nechanice a letošní ve spolupráci s Jezdeckým klubem HMF (Hanka, Mirek
Fialovi Puchlovice).
I přes množství vody které napršelo,a tím pádem znemožnilo použít skoky na lukách, které
naši členové postavili, se Hubertova jízda vydařila.
Ráno nás přivítalo teplé babí léto. Do areálu ZD, kde se konal sraz všech účastníků se sjelo na
35 účastníků na koních a dva v zápřahu.
Lišku v podání Moniky Kykalové na koni Arša následoval mástr skokových koní Markéta
Kykalová na koni Linné a druhý mástr Ludvík Kubišta, který vedl neskákací lot.
V 11 hodin všichni jezdci vyrazili přes homylský a kunčický les, kde byly postaveny přírodní
skoky, na parkovistě u zámku Hrádek u Nechanic. Zde bylo zajištěno občerstvení místním
hostinským U Jezírka Radkem Kolářem. Po hodinové pauze se vydali jezdci zpět do
Boharyně, a to přes Kunčice a Zvíkov, kde opětovně, kdo chtěl, si mohl přeskákat připravené
skoky. Hubertova jízda byla slavnostně ukončena po třetí hodině odpolední.
Z podkladů p. Ivety Kykalové zpracovala JUDr. Věra Macháčková

