KVĚTEN 2011

Vážení občané,
obdrželi jste první letošní vydání Obecního zpravodaje. Nové obecní zastupitelstvo má za
sebou první půlrok své činnosti. Počátkem roku schválilo rozpočet obce na rok 2011. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu, všichni občané se s ním mohli
seznámit. Rozpočet předpokládá, že obec v letošním roce bude hospodařit s celkovými příjmy
ve výši 8.638.720,- Kč, výdaje jsou plánovány ve výši 6.230.120,- Kč. Zůstatek úvěru, ze
kterého byla financována výstavba sítí pro rodinné domky v Homyli, činil k 31.12.2010
celkem 4.945.515,- Kč, zůstatek běžného účtu k 31.12.2010 byl 3.574.635,89 Kč. Ušetřené
finanční prostředky budou použity především na předčasnou splátku úvěru.
Některé akce, které zastupitelstvo obce naplánovalo na letošní rok, jsou již hotovy. Jedná se
zejména o opravu komunikace ve Zvíkově směrem ke Kunčicím, změnu způsobu vytápění
hasičské zbrojnice v Boharyni - výměna akumulačních kamen na plynové ústřední topení. V
nejbližší době by mělo být provedeno prodloužení veřejného osvětlení směrem na Puchlovice,
na Trnavu a v Boharyni za kostelem směrem na Kopaninu a vyměněny stožáry veřejného
osvětlení na křižovatce v Boharyni a u školy. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
přechodu na křižovatce v Homyli. Do konce měsíce června by měla být provedena oprava a
zateplení střechy na sociálním zařízení obecní hospody v Boharyni. Byla realizována oprava
kanalizačních vpustí v jednotlivých obcích.
Do konce měsíce května budou nainstalovány hrací prvky pro děti u rodinných domků v
Homyli. Rovněž by během letošního roku měly být zahájeny práce na výstavbě víceúčelového
hřiště v Boharyni. Předpokladem je, že na tuto akci budou zajištěny finanční prostředky z
dotace. Jestliže nebudou vypsány příslušné dotační tituly, pak je záměrem obce zahájit
výstavbu dětského hřiště v tomto areálu.
V posledních třech měsících zastupitelstvo obce na svých zasedáních kromě jiného
projednávalo i žádost ZS Kratonohy, a.s. o výstavbu bioplynové stanice v zemědělském areálu
v Boharyni. Na základě vyjádření občanů, zastupitelstvo obce rozhodlo, že s umístěním a
výstavbou BPS v Boharyni nesouhlasí.
V obci působí řada spolků, které již od počátku roku uskutečnily několik akcí pro děti i
dospělé a další kulturní i sportovní chystají. O všech se konkrétně dozvíte, pokud budete číst
tento zpravodaj až do konce.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka

Informace Obecního úřadu

Komunální odpad 2011
Děkujeme občanům za včasné uhrazení poplatků za komunální odpad. Vybralo se již
200.000,- Kč, což je 99 %. Předpokládané náklady na sběr a likvidaci komunálních odpadů
v letošním roce budou činit 335.000 Kč. Firma EKO KOM, a.s. za vytříděný odpad poskytuje
finanční odměnu na částečné pokrytí těchto nákladů. Prosíme proto občany o důsledné třídění
odpadu, pomoc při sběru starého papíru, při sběru železa, elektroodpadu a nebezpečného
odpadu.

Nebezpečný odpad
Dne 4.6.2011 proběhne ve všech obcích sběr nebezpečného odpadu takto:
8.30 – 9.00 hod. Homyle – křižovatka
9.10 – 9.40 hod. Boharyně – hasičská zbrojnice
9.50 – 10.20 hod. Trnava – u prodejny potravin
10.30 – 11.00 hod. Zvíkov – křižovatka
11.10 – 11.40 hod. Budín – náves
Mezi nebezpečný odpad patří např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články
(baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Léky nevyužívané nebo s prošlou
lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

Objížďka – Homyle
Pro plánovanou opravu mostu v Nechanicích bude vedena přes obec Homyle objízdná trasa
v termínu od 13.6.2011 do 16.10.2011. V obci bude omezena rychlost na 30 km/hod. Prosíme
občany o zvýšenou pozornost a opatrnost na silnici.

Dovolená
Ve dnech 10. - 17. 6. 2011 bude mít paní Kolářová, účetní obce, dovolenou. V tomto termínu
bude uzavřena pokladna, pokladní doklady budou proplaceny následně.
Zároveň bude uzavřeno Výdejní místo České pošty, s.p. Boharyně. Veškeré nevyzvednuté a
následně oznámené zásilky budou uloženy na poště v Nechanicích.
Zpracovala: Kolářová Lucie, účetní

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výběr z usnesení obecního zastupitelstva obce Boharyně prosinec 2010 – květen 2011.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a
zveřejněno na internetových stránkách obce.

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce
1. zasedání zastupitelstva č. 3 dne 8.12.2010
zastupitelstvo schválilo:
- Program obnovy vesnice na období 2011 - 2014
- podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje na opravu místních komunikací a na úroky z úvěru
- podání žádosti o dotaci Mikroregion Nechanicko na zakoupení hracích prvků v rámci
programu Aktivní život v regionu
- uspořádání přednášky pro seniory Policíí ČR
2. zasedání zastupitelstva obce č. 4 dne 12.1.2011
zastupitelstvo schválilo:
- pronájem nebytových prostor bývalé prodejny potravin a výrobny masných výrobků,
vč. příslušenství v objektu čp. 33 v části obce Trnava
- prodej pozemku parc.č. 461/10 v kat. úz. Boharyně za účelem výstavby rodinného domku
p. Marcinu Peterkovi na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní
- MUDr. Jílková předloží vyúčtování vybraného dobrovolného vstupného od návštěvníků
vánoční výstavy v ZŠ Boharyně do 31.1.2011
- pana Jiřího Rejmánka jako člena školské rady při ZŠ a MŠ v Boharyni – zástupce obce
- rozpočet obce Boharyně na rok 2011
- rozhodlo podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění (stavební zákon) o pořízení územního plánu pro území své obce z vlastního
podnětu.
3. zasedání zastupitelstva obce č. 5 dne 9.2.2011
zastupitelstvo obce schválilo:
- vyúčtování dobrovolného vstupného z vánoční výstavy předložené MUDr. Jílkovou
- poskytnutí finančního daru Pekařství Bohemia, s.r.o., Jablonec nad Nisou ve výši 6.000 Kč
- záměr odprodat část pozemku parc. č. 86/20 v kat. úz. Trnava ve vlastnictví obce o rozměru
cca 26,5 m x 7,5 m dle přiloženého náčrtu
- návrh dodatku ke smlouvě o nájmu pozemků č. 1/98 ze dne 2.1.1998 uzavřenou s ing. Jiřím
Štanclem ohledně pronájmu zemědělských pozemků v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, středisku
Hospic Anežky České

- vydání předběžného souhlasu s výstavbou bioplynové stanice v katastrálním území
Boharyně s tím, že tento předběžný souhlas slouží pouze pro jednání s ČEZ Distribuce
ohledně připojení a rezervaci příkonu. V žádném případě ho nelze použít v územním či
stavebním řízení a nezavazuje obec Boharyně k souhlasným stanoviskům potřebným pro
územní nebo stavební řízení.
Dále byla dohodnuta návštěva zastupitelů v areálu bioplynové stanice ve Lhotě pod Libčany
dne 12.3.2011 od 9,00 hod. Návštěvu zprostředkuje p. Petr Vyleťal.
- výjimku z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole v Boharyni pro školní rok 2010/2011
- posoudit instalaci nového systému protipovodňové ochrany a napojení na záchranný systém,
financování prostřednictvím Mikroregionu Nechanicko z dotace z programu SFŽP
4. zasedání zastupitelstva obce č. 6 dne 9.3.2011
zastupitelstvo obce schválilo:
- svolat společné jednání zastupitelů s rodiči dětí MŠ a ZŠ Boharyně a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Boharyně, kde budou projednány důvody, které vedly k podání stížností na jednání
p.ředitelky ZŠ a MŠ Boharyně a Petice za její odvolání.
- výši příspěvku na neinvestiční náklady na rok 2011 na dítě v MŠ Boharyně ve výši 5.500 Kč
a na žáka ZŠ v Boharyni ve výši 6.400 Kč
- odprodej části pozemku parc. č. 86/20 v kat. úz. Trnava
- záměr umístit hrací prvky od MAS Hradecký venkov, o.p.s. na parc.č. 461/8 v k.ú. Boharyně
- prodej pozemku parc. č. 461/24 orná půda v kat. úz. Boharyně
- projednat souhlas s umístěním a výstavbou bioplynové stanice v areálu živočišné výroby v
Boharyni s ředitelem ZS Kratonohy, a.s. p. P. Vyleťalem a za co nejširší účasti veřejnosti na
příštím zasedání zastupitelstva 13.4.2011 od 19,00 hod. v obecní hospodě „U Jezírka“
v Boharyni.
- uzavření smlouvy o hrazení neinvestičních výdajů na žáka ZŠ na rok 2011 s Městem Nový
Bydžov, výše příspěvku 5.540 Kč, výše příspěvku na oběd 13,76 Kč
- podmínky užívání obecního domku ve Zvíkově pro občany a spolky obce - pro akce
místních spolků zdarma, akce pro občany 200 Kč/den, akce pro cizí 500 Kč/den
5. zasedání zastupitelstva obce č. 7 dne 13.4.2011
zastupitelstvo obce schválilo:
- uskutečnění místního referenda na celém území obce o umístění a výstavbě bioplynové
stanice v areálu živočišné výroby ZS Kratonohy, a.s. v obci Boharyně
- zaslat vyjádření na stížnosti rodičů dětí MŠ Boharyně a občanům podepsaným pod peticí
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 194/33, č. 194/38 a č. 202/45 v kat. úz. Trnava k
zemědělskému využití
- uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části parc. č. 461/8 ost. plocha v kat. úz. Boharyně
pro umístění hracích prvků se spol. Hradecký venkov, o.p.s.
- uzavřít Dohodu o partnerství pro účely realizace projektu „Dětem pro radost II.“
se spol. Hradecký venkov, o.p.s.
- uzavřelo projednání závěrečného účtu obce za rok 2010 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
- realizovat výstavbu přechodu na křižovatce v Homyli
- realizovat přestavbu topení v hasičské zbrojnici v Boharyni na plynové
- přijetí neinvestiční dotace z POV Královéhradeckého kraje na úroky z úvěru na akci
„Výstavba technické infrastruktury pro 17 RD v Homyli“

6. zasedání zastupitelstva obce č. 8 dne 11.5.2011
zastupitelstvo obce schválilo:
- pronájem pozemků parc. č. 194/33, č. 194/38 a č. 202/45 v kat. úz. Trnava Agropodniku
Humburky, a.s.
- zastupitelstvo obce ruší své usnesení, kterým schválilo uskutečnění místního referenda na
celém území obce o umístění a výstavbě bioplynové stanice v areálu živočišné výroby
ZS Kratonohy, a.s. v obci Boharyně
- zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním a výstavbou bioplynové stanice v areálu
živočišné výroby ZS Kratonohy, a.s. v Boharyni na pozemcích parc. č. 73/17, 73/21, 472/1,
472/8 v kat. úz. Boharyně
- zahájení jednání ohledně přípravy podkladů pro podání žádosti o dotace v roce 2012 na
opravu střechy stodoly a objektu bývalé váhy ve mlýně v Boharyni
- uzavření smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů připadajících na žáka s trvalým
pobytem v obci a navštěvující ZŠ v Nechanicích na rok 2011 s Městem Nechanice
- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Boharyně za rok 2010 ve výši 31.932,43 Kč a jeho
převedení do rezervního fondu
- podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích
- poskytnutí příspěvku Mikroregionu Nechanicko ve výši cca 1.000 Kč (dle skutečných
nákladů) na nákup triček pro děti z MŠ v obci, které se zúčastní olympiády MŠ
- podat žádost v rámci Výzvy MŽP ČR XXVII. pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z
Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritních os 1, 4 a 6 – oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny revitalizaci vodní nádrže „Žabínek“ na Budíně
Zpracovala: JUDr. Věra Macháčková, starostka

Autobusové spoje - změny

Na základě zjištění nových skutečností firmou OREDO s.r.o., došlo k doplnění seznamu
zrušených a omezených spojů k 12.6.2011 o tři spoje. Jedná se o:
- spoj č. 610061/1 – spoj zrušen v úseku Boharyně – Kosice
- spoj č. 610061/23 – spoj zrušen v úseku Boharyně – Nový Bydžov. V úseku Hradec Králové
– Boharyně spoj zachován (z Boharyně trasován do Nechanic)
- spoj č. 610050/25 – změna odjezdu z Hradce Králové na 20.45 hod. a dále spoj zrušen
v úseku Boharyně – Nechanice a nově trasován přes obce Babice,
Barchov, Měník a Humburky do Nového Bydžova.
Kompletní seznam zrušených a omezených spojů je zveřejněn na internetových stránkách
www.oredo.cz
V současné době se ještě jedná o rozšíření spojů do Zvíkova.

Český zahrádkářský svaz

V sobotu 14. března 2011 jsme na valné hromadě hodnotili výsledky své činnosti v roce 2010.
I v letošním roce chceme pokračovat v naší činnosti – jak v péči o naše zahrádky, tak i starostí
o vzhled veřejných prostranství a všech památných míst našich vesnic. Všem, kteří se dožívají
významných životních výročí jsme popřáli hodně zdraví a úspěchů při zahradničení. Pan Ing.
Jaroslav Váňa ke svým devadesátým narozeninám dostal dar z ústředí zahrádkářů z rukou
zástupce okresního svazu Ing. Macla. Na závěr jsme vyslechli zajímavou přednášku o ochraně
ovocných dřevin od Ing. Macla. Ke sbírání a výměně zkušeností nám slouží poznávací
zájezdy. Ten příští je plánován do Lysé nad Labem v sobotu 18. června 2011. Zájemci se
mohou hlásit u důvěrníků spolku.
Všem přejeme úrodný a úspěšný rok 2011.
Zahrádkáři Boharyně

Knihovna Boharyně

Knihovna Boharyně zve k návštěvě čtenáře dvakrát týdně, v pondělí a ve středu. Je možno si
vypůjčit knihy z kvalitní nabídky našeho i putovního souboru, které jsou stále doplňovány o
nové přírůstky. Putovní soubor se obměňuje zhruba 4x ročně. Vybere si jistě každý, nabídka
zahrnuje tituly pro děti, dospělé, pro náročné i méně náročné čtenáře. Dále nabízíme výběr
časopisů a samozřejmě přístup na veřejný internet. V loňském roce byl do knihovny pořízen
nový počítač s monitorem, uspěli jsme v dotačním řízení a dostali jsme příspěvek ze státních
financí na zkvalitnění počítačového vybavení.
Zveme všechny občany k návštěvě knihovny. Určitě si vyberete.
Plánovaná dovolená bude od 4.7. - 11.7.2011.
Alena Vítková
knihovnice

TJ Bystřice

Fotbalisté TJ Bystřice Boharyně mají za sebou polovinu zápasů jarní části sezóny, a stále se
drží v čele tabulky Okresní soutěže. V následujících, velice těžkých utkáních, jsou odhodláni
udělat maximum pro to, aby si toto postavení udrželi až do konce sezóny. Proto bychom chtěli
pozvat co největší počet svých příznivců na naše utkání nejen v domácím prostředí, ale i na
hřiště svých soupeřů. Budeme Vaši podporu potřebovat.
Po úspěšném uspořádání dětského karnevalu a pálení čarodějnic, připravujeme společně s
SDH Boharyně dětský den. Ten se bude konat v sobotu 4.6.2011 od 14.00 hod.
Začátkem května jsme zahájili činnost sportovního kroužku. Zde se každý čtvrtek pod
vedením trenéra pana Radka Adlafa seznamují čtyřleté a pětileté děti s prvními krůčky fotbalu
a sportu všeobecně. Přejeme dětem hodně radosti při sportování a doufáme, že nám z nich
vyrostou další pokračovatelé fotbalu v Boharyni.

SDH Boharyně

V lednu proběhl tradiční „Hasičský ples“, který se všem musel líbit. V měsíci březnu jsme ve
spolupráci s TJ Boharyně uspořádali „Dětský karneval“, kde bylo pro děti připraveno spoustu
soutěží a cen.
V dubnu proběhlo v kulturní místnosti hasičské zbrojnice“Velikonoční tvoření“, kde si děti
s pomocí maminek mohly vyrobit velikonoční obraz.
V dubnu proběhla ve spolupráci s MŠ a ZŠ Boharyně soutěž „Požární ochrana očima dětí“.
Vyhlašovatelem této soutěže je SHČMS. Vyhodnocené práce jsme předali na OSH ČMS
v Hradci Králové. Do soutěže byly zapojeny děti čtyř věkových kategorií a pořadí bylo
následující:
Pořadí v MŠ do 5
let, kategorie M 1:
Terezka Hrdinová

Pořadí v MŠ od 5
let, kategorie M 2
Lucie Pospíšilová
Filip Nosek
Martin Jedlička

Pořadí v ZŠ
žáci 1. a 2. třídy
Valerie Nešporová
Filip Pešek
Šimon Pilař

Pořadí v ZŠ
žáci 3. – 5. třídy
Nikolka Rejmánková
Adam Sentivan

30. 4. jsme ve spolupráci s TJ Boharyně uspořádali pálení čarodějnic, kde proběhla soutěž o
nejkrásnější masku čarodějnice.
21. 5. proběhla v Boharyni Okrsková soutěž v požárním útoku, o výsledcích tohoto
sportovního klání Vás budeme informovat v příštím vydání Obecního zpravodaje.
28. 5. pořádá SDH Boharyně pro občany výlet na Zámek Loučeň, kde je naplánovaná
prohlídka zámku a místního labyrintu. Potom se společně přemístíme do Kutné Hory, kde je
naplánovaná návštěva bobové dráhy. V případě, že bude špatné počasí, máme v záloze
připraven náhradní program. Odjezd autobusu je v 8:30 hodin. Zájemci se můžou hlásit
u paní Ivety Melicharové. Při přihlášení se platí vratná záloha 100 Kč za osobu.
4. 6. od 14.00 hod. ve spolupráci s TJ Boharyně proběhne v místním sportovním areálu
tradiční „Dětský den“. Pro děti chystáme spoustu zábavy a soutěží o pěkné ceny.
27. 6. uspořádá SDH Boharyně sběr starého papíru. Sběr bude probíhat stejně jako v loňském
roce. Starý papír ponechte u vjezdu do svého domu a my ho odvezeme.
Na 27. 8. si rezervujte čas na celé odpoledne, protože ve sportovním areálu uspořádáme akci
“Ukončení prázdnin“. O programu a začátku zahájení budete včas informováni
prostřednictvím vývěsek v jednotlivých obcích a z místního rozhlasu.
SDH Boharyně

SDH Boharyně bude ve spolupráci s
OÚ Boharyně vždy první středu
v měsíci od 17. do 18. hodin ve mlýně
v Boharyni sbírat staré železo a staré
elektrospotřebiče. Tato činnost bude
zahájena dne 1. června 2011.

Mezi elektroodpad patří například mrazák, chladnička, televize, počítač a jeho příslušenství,
pračka, sušička, myčka, sporák, trouba, mikrovlnná trouba, vysavač, fén, topinkovač.

Soutěž Trnav

Jako každý rok i letos se uskuteční setkání Trnav a s tím spojená soutěž hasičských družstev
"O pohár primátora města Trnava". V letošním roce proběhne v Trnavě u Zlína ve dnech
24. - 26. 6. 2011. Tradičně se potkají zástupci obcí Trnava u Zlína, Trnava u Třebíče, Trnava
u Medzilaborců, města Trnava a samozřejmě naší Trnavy.

Určitě jste si všimli nové pojízdné tribuny na fotbalovém hřišti v Boharyni. Jedná se opět o
dílo pana Jiřího Michálka z Homyle, které si zasluhuje nejen obdiv, ale i poděkování.

Na závěr tohoto čísla zpravodaje nám
dovolte popřát krásné léto, dětem plno
bohatých prázdninových zážitků a rodičům
klidnou dovolenou.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 10.11.2011. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty
na obci nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz.

