KVĚTEN 2012

Vážení občané,
připravili jsem pro Vás další číslo Obecního zpravodaje. Obsahuje nejen informace o akcích,
které již byly, ale také informace o tom, co se chystá.
Obecní zastupitelstvo schválilo v prosinci minulého roku rozpočet obce na rok 2012.
S ohledem na očekávaný hospodářský vývoj v České republice v tomto roce je počítáno
s daňovými příjmy na úrovni roku 2011.
Předpokládané celkové příjmy činí 5.970.030 Kč, z toho daňové příjmy 4.870.000 Kč,
celkové výdaje 6.794.081 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 824.051 Kč bude kryt finančními
prostředky z minulých let, zejména finančními prostředky na běžném účtu obce, jehož
zůstatek činil k 31.12.2011 Kč 4.620.663,68.
Zastupitelstvo obce rovněž schválilo stavební akce, které se budou v letošním roce realizovat.
Je připravena oprava chodníku a zřízení bezbariérových nájezdů na chodník v Boharyni od
křižovatky směrem ke škole po pravé straně. Dále bychom chtěli opravit střechu stodoly ve
mlýně v Boharyni, která je ve velmi špatném stavu. Byla uzavřena smlouva o dílo s
dodavatelskou firmou, avšak podmínkou realizace je získání finančních prostředků z dotace z
dotačního programu Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. V
loňském roce bylo ve sportovním areálu v Boharyni vybudováno dětské hřiště. Letos byla
zahájena výstavba zázemí, které bude zahrnovat společenskou místnost, občerstvení a sociální
zařízení. Stavební práce by měly být dokončeny do 30.6.2012. Financování zajišťuje obec
částečně z vlastních prostředků a částečně z dotace Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje ve výši 570.000 Kč.
Souběžně probíhá údržba obecního majetku, např. opravy kanalizačních vpustí a kanalizace,
nátěry a opravy oplocení, mobiliáře, údržba veřejných prostranství a zeleně atd.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uložil
všem obcím, které schválily územní plán před rokem 2007, povinnost dát tento plán do
souladu s novým stavebním zákonem nejpozději do 31.12.2015. Pořízení územního plánu
obce je dlouhodobý proces, který má několik etap. Proto zastupitelstvo obce počátkem tohoto
roku rozhodlo o zahájení prací na novém územním plánu s tím, že dá dostatečný prostor
občanům, aby se mohli do tohoto procesu zapojit. V jednotlivých obcích proběhly besedy s
občany, na kterých byli seznámeni se způsobem
zpracování územního plánu a jeho
schvalováním. Své připomínky, náměty a návrhy mohou občané podávat na obecní úřad do
30.6.2012 osobně nebo písemně, e-mailem nebo přes webové stránky obce, kde byla zřízena
samostatná rubrika. Zastupitelstvo obce podané připomínky zpracuje a vyhodnotí a poté s
nimi seznámí občany. Věřím, že občané tuto příležitost využijí a aktivně se do tvorby
územního plánu zapojí. S platnou územní dokumentací se mohou občané seznámit na
Obecním úřadu v Boharyni.
1

Základní škola a mateřská škola v Boharyni v minulém roce obdržela dotaci z prostředků
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na nákup keramické pece a dotaci od Ministerstva
školství ČR z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 333.902
Kč. Za tyto prostředky byla pořízena zejména interaktivní tabule a několik počítačů. Děti tak
mají možnost pracovat v rámci školní výuky s moderní technikou a využívat nejnovější
učební metody. Je škoda, že se v základní škole neustále potýkáme s nedostatkem žáků.
Naopak všem požadavkům o umístění dítěte v mateřské školce není možné vyhovět, a to i
přesto, že kapacita byla navýšena na 28 dětí a bylo nutné investovat do rozšíření sociálního
zařízení.
Od počátku roku proběhlo v obci několik kulturních akcí. V zimním období to byly
především tradiční plesy, členové jednotlivých spolků se sešli na výročních valných
hromadách, na kterých zhodnotili svou činnost v uplynulém období a seznámili s plány akcí
na letošní rok. V měsíci květnu proběhne okrskové hasičské cvičení tentokrát v Trnavě a v
červenci oslavy 50 let TJ Bystřice Boharyně. Podrobnější informace se dozvíte, pokud budete
číst dále.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Informace Obecního úřadu

Používání zábavní pyrotechniky
Obecní zastupitelstvo se zabývalo na svém lednovém zasedání připomínkami občanů k
častému používání pyrotechniky v obci. Občané tolerují pořádání ohňostrojů při tradičních
oslavách, jako jsou zejména oslavy příchodu Nového roku. Již méně jsou nakloněni
odpalování rachejtlí mimo tyto svátky a především v pozdních večerních hodinách.
Obec může regulovat používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích a v určitou
dobu. Nemůže však přikročit k absolutnímu zákazu.
Proto bych chtěla i touto formou apelovat na spoluobčany, aby vždy zvažovali vhodnost
použití zábavné pyrotechniky s ohledem na období, čas a místo konání.

JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Český zahrádkářský svaz

V sobotu 5. května byli zahrádkáři z Boharyně na výletě v Praze. Na výstavišti
v Holešovicích byla pro všechny, kteří rádi tvoří a kutí, pro zahrádkáře, chataře i chalupáře
připravena zajímavá podívaná i s možností koupě různých potřeb a dárků. Cestou zpět jsme se
zastavili na procházce i posilnění v Poděbradech.
Ve čtvrtek 5. července, ve státní svátek ČR, zveme na přátelské posezení všechny členy
spolku. Nová budova občerstvení na hřišti nebude ještě otevřená, a tak se sejdeme v 17.ºº hod.
v hospodě „U Jezírka“.
V sobotu 18. srpna pořádáme zájezd do Trutnova – Horní Staré Město. Bude možno vidět
výstavu květin, kaktusů, sukulentů, bonsají, skalniček a jehličnanů. Dále se zajedeme podívat
na některou kulturní památku v okolí.
Zahrádkáři Boharyně

Knihovna Boharyně

Knihovna Boharyně i nadále nabízí občanům obce bohatý knižní fond, vlastní i výměnné
soubory z Nechanic. Stejně tak jsou k dispozici 2 počítače s přístupem na internetovou síť.
Pro naše nejmenší čtenáře se uskutečnila exkurze do prostor knihovny, děti z MŠ a ZŠ
Boharyně si prohlédly knihy, které je zajímaly, a jako vzpomínku si odnesly několik
upomínkových drobností.
I v letních prázdninových měsících bude provoz knihovny pokračovat, o době dovolené
budou čtenáři a návštěvníci informováni přes vývěsní štítek, případně i rozhlasovým
hlášením.
Na brzkou návštěvu knihovny se těší knihovnice Mgr. Alena Vítková
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TJ Bystřice Boharyně

TJ Bystřice Boharyně oslaví letos 50 let výročí založení
První zmínky o kopané v Boharyni pocházejí z roku 1940. Z počátku se hrála pouze přátelská
neorganizovaná utkání.
Až v roce 1962 pod tlakem mladíků dorosteneckého věku (Michálek J., Macháček M., Nosek,
Podrazil, Samek J.), založila skupinka nadšenců (R. Brendl, J.Jarkovský, J.Brendl, J.Pavlíček,
J.Drnek,...) oddíl TJ Bystřice Boharyně.
Největších úspěchů dosahovali fotbalisté Boharyně v sedmdesátých letech minulého století,
když se několik sezón po sobě umístili na špici tabulky okresního přeboru. Nejvýraznějšími
postavami mužstva byli v té době postrach všech útočníků, vysoký stoper Kamil Lipovský, a
vynikající střelec malé postavy, Kamil Truhlář.

V současné době hraje TJ Bystřice Boharyně opět už několik sezón na špici IV. třídy okresní
soutěže, ovšem vytoužený postup jí stále uniká.
TJ Bystřice Boharyně se od samého počátku věnuje výchově mladé generace fotbalistů. Skoro
v každé sezóně Boharyni reprezentovalo alespoň jedno družstvo mládeže. V současnosti hrají
děti z Boharyně v družstvech elévů, žáků a dorostu společných se sousedními Kunčicemi.
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Výsledky práce TJ Bystřice Boharyně jsou patrné i v mimosportovních oblastech života obce,
zejména v kultuře. Již řadu let TJ organizuje dětský den, dětský karneval, mikulášskou
nadílku, pálení čarodějnic nebo sportovní ples.
Velkému ohlasu se těšila tzv. Pouťová fotbalová show, kterou TJ Bystřice Boharyně pořádala
v letech 1991 - 2002. Díky této sportovně – kulturní akci se na fotbalovém hřišti a v přilehlém
kulturním areálu představila řada známých osobností z oblasti kultury a sportu. Za všechny
jmenujme alespoň P. Novotného, I. Mládka, J. Náhlovského, M. Žbirku, V. Faltuse,
P. Hložka, J. Rosáka či upíra Krejčího. Na zeleném trávníku předvedli své umění fotbalisté
F. Veselý, A. Panenka, I. Hašek, J. Novotný, P. Kouba, L. Vízek, P. Karoch, hokejisté D.
Hašek, J. Holeček, O. Janecký, P. Martinec, cyklokrosař F. Klouček a řada dalších. Ve
fotbalových utkáních se představila mužstva: Amfora Praha, Internacionálové ČSSR, Stará
garda Hradce Králové a měli jsme možnost zhlédnout i derby starých gard Sparty Praha a
Slávie Praha.
Současnými cíli TJ Bystřice Boharyně je dosahovat co nejlepších výsledků mužstva
dospělých, podílet se na výchově mládeže a stále zlepšovat podmínky pro sportování v obci.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny členy a příznivce kopané na oslavy výročí 50ti let
činnosti TJ, které se uskuteční v sobotu 7. července 2012 od 12.ºº hod. na fotbalovém hřišti
v Boharyni.

Současnost – Okresní soutěž
nahoře - J. Michálek (trenér), J. Pavlíček ml., P. Klimt, P. Málek, J. Michálek, J. Steinfeld,
L. Rejmánek, R. Adlaf
dole - O. Pšenička, M. Valášek, J. Pavlíček st., M. Peterko, O. Menyhart, M. Čáslavský,
R. Široký
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Boharynští reprezentují nedaleko … - mladší přípravka
Samozřejmě řečeno s nadsázkou, hovoříme zde o našich sportovcích, kteří se pravidelně již
pátým rokem společně schází v Kunčicích na místním hřišti, kde trénují a vstřebávají své
první fotbalové kroky pod vedením trenéra V. Havlíčka. Podařilo se sestavit oddíl mladší
přípravky, která již druhým rokem nastupuje k pravidelným mistrovským utkáním, pod
vedením OFS Hradec Králové pod hlavičkou fotbalového klubu SK Bystřian Kunčice. Je
radost se zajít podívat na tato utkání a sledovat, jak se nejenom naši kluci, ale i soupeři baví
tímto sportem jménem FOTBAL. Popřejme malým fotbalistům hodně úspěchů a doufejme, že
vydrží u této kolektivní hry a my budeme mít tu možnost je v budoucnu vidět na některých
fotbalem zaslíbených místech, jak rozdávají radost a emoce nám, fotbalovým fanouškům…

Rostou nové fotbalové naděje – fotbalová školička
Půjdete-li ve čtvrtek odpoledne kolem sportovního areálu v Boharyni, určitě vám neunikne
nápadné hemžení a povyk dětí. To proto, že se zde pravidelně v tento den schází sportovní
kroužek dětí předškolního věku. Ti se pod vedením zkušených sportovců Radka Adlafa a
Milana Pilaře zdokonalují v pohybových aktivitách, seznamují se se základy kopané a práce
s fotbalovým míčem. Trénink probíhá formou her a soutěží tak, aby se tyto malé děti ve věku
čtyř až sedmi let nenudily a své tělíčko pořádně unavily. Počet se pohybuje pravidelně okolo
dvanácti dětí a nechybí mezi nimi ani děvčata. Malé sportovce doprovází na trénink
maminky, tátové, někdy i babičky a dědové. I oni zde stráví příjemné odpoledne pohledem na
malé děti zapálené do hry. Obec tyto volnočasové aktivity podporuje a společně s místím
oddílem kopané poskytuje našim malým sportovcům žákovské fotbalové míče a také něco
málo rozlišovacích dresů, ve kterých tito možná budoucí fotbalisté absolvují na konci
každého tréninku nefalšovaný fotbalový zápas, na který se vždy všichni těší a intenzivně ho
prožívají. Je dobré sledovat, že i v dnešní hektické době dokážou děti trávit odpoledne
pohybem na čerstvém vzduchu. Nezbývá nic jiného než si přát, ať jim sportovní zápal co
nejdéle vydrží a pokračují v těchto aktivitách po celý svůj život.
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TJ Bystřice Boharyně

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 byla pro děti připravena spousta
soutěží a cen.
V březnu proběhlo v kulturní místnosti hasičské zbrojnice “Velikonoční tvoření“, kde si děti
s pomocí maminek mohly vyrobit velikonoční spirálu.
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.
V květnu byla zrekonstruována podlaha v kulturní místnosti hasičské zbrojnice. V celé ploše
kulturní místnosti byla položena keramická dlažba. Tato rekonstrukce byla zaplacena OÚ
Boharyně.
26. 5. proběhla v Trnavě Okrsková soutěž v požárním útoku. O výsledcích tohoto sportovního
klání Vás budeme informovat v příštím vydání Obecního zpravodaje.
2. 6. ve spolupráci s TJ Boharyně proběhne v místním sportovním areálu tradiční „Dětský
den“, pro děti bude připravena řada soutěží o pěkné ceny a hodně zábavy.
SDH Boharyně ve spolupráci s OÚ Boharyně pokračuje vždy první středu v měsíci od 17.ºº
do 18.ºº hodin ve mlýně v Boharyni ve sběru starého železa a starých elektrospotřebičů.
SDH Boharyně
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SDH Trnava

Pálení čarodějnic patří od pradávna do dnešních dnů k lidovým zvykům. Noc z 30. dubna na
1. května patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. Lidé
věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic. Proto se této noci říká „Noc čarodějnic“. Na
ochranu před čarodějnicemi se na různých místech pálily ohně.
Tato tradice se dodržuje i u nás v Trnavě. Sešli jsme se v hojném počtu v předvečer
1. května. Děti si za pomoci dospělých vytvořily opravdu podařené čarodějnice a opekly si
špekáčky. Poté již průvod mohl vyrazit k místu, kde každoročně pálíme čarodějnice. Oheň se
během chvilky pěkně rozhořel a děti se nemohly vynadívat na jiskry létající vysoko do nebe.
Už se těšíme, až se za rok 30. dubna u ohně opět sejdeme.

SDH Trnava
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Základní a mateřská škola
Boharyně

Úspěšný projekt Základní školy a mateřské školy Boharyně

V rámci projektu, na který jsme získali finance z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje a od Obce Boharyně, byla zřízena v budově ZŠ nová keramická
dílna. Záměrem bylo zřízení školní keramické dílny pro méně než 20 žáků, která bude určena
pro drobnou výrobu a mimoškolní výuku, popřípadě léčbu keramikou (senioři,
handicapovaní). Měla by obsahovat zařízení a materiál, které umožní vytvářet menší
keramické předměty (do 35 cm na výšku i šířku), dekorovat základními odstíny glazur, barev
i engob a vypálit je na běžnou teplotu. Připouští použití techniky modelování a stavění z plátů
– nepočítá s točením na kruhu a litím do forem.
Cílem projektu bylo, aby primárně sloužila k zájmové práci se žáky a dětmi v mimoškolním
čase. Dalším cílem bylo zvýšení atraktivity Základní školy a mateřské školy v Boharyni
prostřednictvím mimoškolní aktivity (práce s keramikou) a zvýšení konkurenceschopnosti v
porovnání s okolními školami. Dalším cílem bylo nabídnout setkání v keramické dílně i
místním seniorům, kteří tuto nabídku plně využili, kapacita dílny byla zcela naplněna. Setkání
v keramické dílně by mělo být pro seniory vzdělávací, terapeutickou i společenskou akcí –
příjemným setkáním lidí podobného věku, kteří se v běžném životě nemají čas zastavit a
popovídat si.
Pro žáky ZŠ, děti z MŠ a místní seniory bylo tvoření v keramické dílně zcela zdarma.

9

Za zrealizování projektu chceme poděkovat dotačnímu programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, Obci Boharyně a rodičům, panu Liškovi za obklad a dlažbu okolo
keramické pece a panu Peškovi za kovový regál na sušení výrobků z keramiky. Díky také
ostatním rodičům za poskytnutí dalšího nezbytného materiálu a pomoc.
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Základní škola a mateřská škola Boharyně - výlet na zámek Potštejn
Ve středu 16. května jsme se společně vypravili na výlet na zámek Potštejn.
Průchodem zámeckou branou jsme vstoupili do jiného století, do období pozdního baroka.
Uvítala nás a také se o nás po celou dobu starala poslušná služebná Maryška. Kouzelné
hodiny nás zavedly nejprve do zámecké jídelny, kde se právě chystala snídaně pro hraběcí
rodinu Chamaré. Maryšce děti pomohly prostřít stůl, aby byl pan hrabě spokojen a mohl
zasednout ke stolu. Seznámili jsme se s hraběnkou Annou Marií Harbuval Chamaré a mohli
jsme vejít do její komnaty. Paní hraběnka nás provedla dalšími zámeckými komnatami,
ukázala nám, kde si hrají jejich děti, s jakými hračkami si hrají. Setkali jsme se také se
zámeckým pánem, který návštěvu z jiného století rozhodně nečekal a „trochu“ se zlobil. Pan
hrabě Chamaré nás pozval do hudebního salónku, kde nám zahrál svoji skladbu a my mu na
oplátku zazpívali. Hrabě nás pozval do mramorového sálu, kde jsme si společně s ním a paní
hraběnkou zatančili barokní tanec.
Zámek jsme opustili, ale pan hrabě nám dovolil navštívit dobrodružnou stezku v zámeckém
parku, která byla plná úkolů. Po splnění všech úkolů nás čekal záhadný poklad hraběte
Chamaré a byli jsme odměněni Řádem vyšňořeného kabátce.
A na závěr, kdo by se nechtěl podívat do Pohádkova? Děti hledaly princezny, prince,
trpaslíky, draky, vodníky, čarodějnice a další pohádkové bytosti. Vždyť stojí zato občas se
vrátit do pohádek.

Mgr. Yveta Medková, ředitelka
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JK Boharyně
Jezdecký klub Boharyně v roce 2012
Letošní jezdecká sezóna začala jako již po několikáté halovými závody na Hradišťku u Lysé
nad Labem 28. ledna 2012. Náš klub reprezentovaly tři ekipy. Mgr. Monika Pospíšilová se
svým spřežením Sibelou a Lindou, která vybojovala první místo. Pavel Groul v soutěži párů
koní se svým strakatým spřežením Jolanou a Jackem se umístil na skvělém druhém místě.
Ondřej Rain v jednospřežní se svojí starokladrubskou bělkou Frenny se v silné konkurenci
umístil v druhé polovině startovního pole.
24. 3. 2012 se dvě ekipy zúčastnily halových závodů spřežení ve Slatiňanech. Ondřej Rain,
který zapřahá starokladrubskou klisnu Frenny, v hobby závodech jednospřežní předvedl
skvělou jízdu a zvítězil. Monika Pospíšilová se svým pony spřežením Lindou a Sibelou
v silné konkurenci páru velkých koní se umístila na druhém místě.
Mezinárodních závodů spřežení ve dnech 19. – 22. dubna v Kladrubech nad Labem se
zúčastnila Mgr. Monika Pospíšilová jako jediný náš zástupce se svým pony spřežením
Lindou a Sárou. Po náročném třídenním klání se umístila na skvělém druhém místě.
Ve dnech 4. – 6. května se uskutečnily závody spřežení v Semicích u Lysé nad Labem. Náš
klub reprezentovaly dvě ekipy ve složení: Monika Pospíšilová se svým pony spřežením Sárou
a Sibelou a Jan Hladík s dcerou Janou a svým pony spřežením Ginou a Ges. Ve velmi
náročném terénu, kdy po čtvrtečním příjezdu a ustájení přišla silná bouřka s přívalovým
deštěm a celé závodiště včetně stájí a parkinku bylo 30cm pod vodou, naši závodníci uspěli.
Organizátoři i závodníci vše zvládli. Monika Pospíšilová ve své kategorii vyhrála a Jan
Hladík obsadil 4 místo.
Jezdci spřežení v letošní sezóně absolvují ještě několik závodů spřežení včetně mistrovství
republiky. Nejbližší jsou jednodenní závody 16. června v Heřmanově Městci a 6. - 8. 7.
závody na pardubickém závodišti.
Závodní sezóna začala i pro sedlové soutěže. Monika Kykalová s klisnou Aršou se zúčastnila
zatím jen hobby závodů v Kunčicích, kde ve dvou soutěžích obsadila druhé a třetí místo.

Iveta Kykalová
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Zajímavosti
Boharyně jako cíl pěších turistů

Rok 2011 – Obec navštívil Expediční sbor společenství emeritních Mříčenských sportovníků
a jejich přátel. Již od roku 2002 pořádají výpravy po vlastech českých. V loňském roce to byla
cesta nazvaná „Pěšky Polabím na Velkou Deštnou“. Začátek byl v Praze, konec na Velké
Deštné v Orlických horách. V naší obci se zastavili na oběd v hospodě „U Jezírka“.
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Rok 2012 - Dne 14.5.2012 k nám v odpoledních hodinách dorazil italský poutník Gianluca
Ratta z Turína se svou fenkou Shirou. Chodí pěšky již 11 let křížem krážem po Evropě.
Po České republice putuje více jak 2 měsíce od Zlína přes Ostravu, Olomouc, Pardubice a
Prahu až do Boharyně a odtud dále do Hradce Králové a dalších českých měst. V nohách má
více jak 44 tisíc kilometrů. Každého, koho potká, zdraví „ahój“. Tak šťastnou cestu a AHÓJ
Gianluca.

JUDr. Věra Macháčková, starostka

Víte co nebo kdo je Velevrub tupý?
Přestože žije zejména v nížinách a pahorkatinách, lze se s ním setkat i ve vyšších polohách,
kde se vyskytuje v řekách a potocích často spolu s perlorodkou. Nálezy ve vodách stojatých
jsou v našich podmínkách velkou výjimkou.
První údaje o výskytu vodních měkkýšů z Bystřice pocházejí od F.V. Hlaváče z roku 1935,
který prováděl průzkum vodních měkkýšů řeky Bystřice v okolí Boharyně. Jeho sběry jsou
uloženy v muzeu v Hradci Králové. Zjistil zde 9 druhů včetně v té době zřejmě častého
velevruba tupého.
Podrobný průzkum byl naposledy proveden na toku Bystřice na území několika lokalit v roce
2010. Na 3 ze 7 zkoumaných lokalit byl zjištěn výskyt velevruba tupého. To byl důvod pro
zařazení části toku Bystřice mezi Boharyní a Březovicemi mezi evropsky významné lokality
jako přírodní památka pro tento druh.
Už víte, co nebo kdo je Velevrub tupý? Je to druh sladkovodního mlže, který patří v Česku
mezi ohrožený.

Lucie Kolářová, účetní
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výběr z usnesení obecního zastupitelstva obce Boharyně listopad 2011 – květen 2012.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Boharyni a
zveřejněno na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 14 dne 9.11.2011
zastupitelstvo schválilo :
- dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy, Boharyně,
- požadavky na rozpočet obce 2012,
- podání žádosti o poskytnutí dotace z POV Královéhradeckého kraje 2012 na akci
„Boharyně - přístavba hřiště k ZŠ a MŠ – I. Etapa - společenská budova včetně sociálního
zázemí a přístupové komunikace, přípojka NN“,
- poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady na žáka v První soukromé základní škole
v Hradci Králové, s.r.o. ve výši 5.500 Kč,
- dodávku 2 ks pružinových houpaček (1 pro Trnavu, 1 pro Zvíkov) z dotace Mikroregionu
Nechanicko a poskytnutí podílu obce,
- podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje navýšení dotace o 5.000 Kč na nákup keramické pece,
- uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost TJ Boharyně na rok 2011 ve výši
25.000 Kč,
- zakoupení nového kontejneru na odpad ze hřbitova a zrušení původního velkého
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- inf. o zrušení sdružení „Plynofikace Těchlovic a okolí“ a konání závěrečné valné hromady
2. zasedání zastupitelstva č. 15 dne 7.12.2011
zastupitelstvo schválilo:
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Mikroregionem Nechanicko na 2 ks pružinových houpaček
umístěných v Trnavě a ve Zvíkově a zaplacení podílu – spoluúčast obce ve výši 10.782 Kč
- zahájení akce „Boharyně – přístavba hřiště k ZŠ a MŠ – I. Etapa - společenská budova
včetně přístupové komunikace, přípojka NN“, provedení výběrového řízení na dodavatele
stavby,
- poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč na činnost výjezdové jednotky SDH Nechanice,
kategorie JPO II pro rok 2012 Městu Nechanice,
- rozpočet obce na rok 2012 – příjmy ve výši 5.970.030 Kč, výdaje 6.794.081, rozdíl ve výši
824.051 Kč (schodek) bude kryt finančními prostředky z minulých let
- rozpočet ZŠ a MŠ Boharyně na rok 2012 – příspěvek na provoz 468.000 Kč, příspěvek
na mzdy 350.000 Kč, příspěvek na obědy 35.000 Kč, příspěvek na školní tašky pro prvňáky
6.000 Kč
- rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017
- podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2012 na akci „Boharyně přístavba hřiště k ZŠ a MŠ – I. Etapa - společenská budova včetně přístupové komunikace,
přípojka NN“
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- podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na rok 2012 na úroky z úvěru Výstavba technické infrastruktury pro 17 RD v Homyli
- podání žádosti o dotaci z MAS Hradecký venkov, o.p.s. - výzva na rok 2012 Fiche č. 4
na vybudování bezbariérových nájezdů na chodníky v Boharyni od křižovatky ke škole po
pravé straně
- počet zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2012 celkem 3
3. zasedání zastupitelstva č. 16 dne 11.1.2012
zastupitelstvo schválilo :
- pronajmout byt v čp. 10 Boharyně
- podat žádost o dotaci na akci „oprava střechy stodoly v objektu bývalého mlýna
v Boharyni“ z programu Ministerstva kultury ČR a z dotačního programu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, komisi pro organizaci výběrového řízení na dodavetele prací a
podmínky výběrového řízení,
- vítěze výběrového řízení na realizaci akce „Boharyně - přístavba hřiště k ZŠ a MŠ –
I. Etapa - společenská budova včetně přístupové komunikace, přípojka NN“ firmu JOKAS,
s.r.o.
- učinit kroky pro zařazení kulturních památek místního významu do majetku obce, tj.
s odkazem na ust. § 135 občanského zákoníku vyvěsit na dobu 6 měsíců na úřední desku
obecního úřadu seznam památek, a pokud se během této doby nepřihlásí vlastník, popř. nikdo
neprokáže, že se jedná o majetek v jeho vlastnictví, pak tyto památky zařadit do majetku obce
(seznam zveřejněn na úřední desce obecního úřadu)
- provést ořezání a prořezání břehového porostu kolem mlýnského náhonu od mlýna ke
Kunčicím
- zahájení přípravy zpracování podkladů pro nový územní plán obce
zastupitelstvo neschválilo:
- poskytnutí příspěvku na činnost zájmového útvaru Flétnové muzicírování – BERUŠKY
při ZŠ Libčany
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- informaci o činnosti obecní knihovny v roce 2011
4. zasedání zastupitelstva č. 17 dne 8.2.2012
zastupitelstvo schválilo:
- záměr odprodat část p.p.č. 106/9 orná půda v kat. úz. Trnava o výměře cca 1200 m2
- záměr odprodat část pozemku parc. č. 86/2 v kat. úz. Trnava
- v současné době neupravovat používání pyrotechniky obecně závaznou vyhláškou,
- firmu PARIO, s.r.o., Hradec Králové jako dodavatele prací – Oprava krovu a střechy stodoly
v areálu mlýna v Boharyni – cena díla 1.047.080 Kč vč. DPH, termín dokončení díla do 31.10.2012 - uzavření smlouvy o dílo na akci „Boharyně – přístavba hřiště ZŠ a MŠ – stavba
společenského zázemí a přípojky NN“ s firmou JOKAS, s.r.o., Bydžovská Lhotka dle
předložené cenové nabídky – cena díla 2.711.755,61 Kč bez DPH,
- zprávu hlavní inventarizační komise o provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2011
- zahájení prací na zpracování zadání nového územního plánu obce,
- poskytnutí sponzorského daru ve výši 6.000 Kč Pekařství Bohemia, s.r.o., Jablonec nad
Nisou (provozovatel pojízdné prodejny do obcí Zvíkov a Budín)
- hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy v Boharyni za rok 2011 ve výši
21.163,51 Kč a jeho převedení do rezervního fondu
- uzavření dodatku č. 1 a č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne 15.12.2002 s Městem
Nechanice o projednávání přestupkové agendy,
- příspěvek ve výši 10.000 Kč na vybudování vjezdu k RD čp. 10 a čp. 11 na Budíně,
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- záměr pronajmout pozemky parc. č. 190/51 a parc. č. 194/10 v kat. úz. Trnava,
- příspěvek ZŠ a MŠ Boharyně na nákup keramické pece ve výši 14.000 Kč
- poskytnout na rozšíření zpev. plochy vjezdu u čp. 8 v Homyli zámkovou dlažbu cca 4,5 m2
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inform. za rok 2011
5. zasedání zastupitelstva č. 18 dne 14.3.2012
zastupitelstvo schválilo :
- odprodat část pozemku parc. č. 106/9 v kat. úz. Trnava,
- návrh likvidační komise na vyřazení, prodej a likvidaci nepotřebného majetku obce,
- přijetí daru pozemku stp. č. 41/2 včetně sklepu v kat. úz. Boharyně od Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Boharyně
- výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů pro rok 2012 – za dítě v MŠ Boharyně
8.500 Kč, za žáka v ZŠ Boharyně 6.400 Kč
- záměr pronájmu pozemků parc. č. 160/47, č. 160/51 a č. 171/1 v kat. úz. Zvíkov nad
Bystřicí k zemědělskému využití
zastupitelstvo vzalo na vědomí :
- informaci o zjištění venčení psů ve sportovním areálu v Boharyni s tím, že občané budou
upozorňováni na zákaz venčení psů v tomto areálu

6. zasedání zastupitelstva č. 19 dne 11.4.2012
zastupitelstvo schválilo:
- pronájem pozemků parc. č. 160/47, č. 160/51 a č. 171/1 v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí
k zemědělskému využití Zemědělské společnosti „Bystřice“ Kratonohy, a.s.,
- uzavření smlouvy darovací se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
Boharyně (dále jen ZO ČZS Boharyně) ohledně darování pozemku parc. č. 41/2 včetně sklepu
v kat. úz. Boharyně a smlouvy o dalším užívání moštárny ZO ČZS Boharyně v objektu čp. 53
v Boharyni,
- přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2012 na akci
„Boharyně – přístavba hřiště k ZŠ a MŠ I.. etapa“ ve výši 570.000 Kč. Dotace bude uvolněna
po předpokládaném navýšení alokované částky 35 mil. Kč o cca 15 mil. Kč z výsledku
hospodaření kraje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za rok 2011
- uzavřelo projednání závěrečného účtu obce Boharyně za rok 2011 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
- přijetí dotace ve výši 66.500 Kč z POV Královéhradeckého kraje na úroky z úvěru na akci
„Výstavba technické infrastruktury pro 17 RD v Homyli“,
- uzavření smlouvy o hrazení neinvestičních nákladů připadajících na žáka s Městem
Nechanice
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- upozornění na stížnosti občanů na parkování nákladních automobilů – tahačů p. Bradáče
na komunikaci před čp. 47 v Homyli
7. zasedání zastupitelstva č. 20 dne 9.5.2012
zastupitelstvo schválilo:
- odprodej pozemku parc. č. 106/31 o výměře 985 m2 v kat. úz. Trnava
- odprodej pozemku parc. č. 106/32 o výměře 190 m2 v kat. úz. Trnava
- odprodej části pozemků parc. č. 86/2 a 86/20 v kat. úz. Trnava, resp. nově vzniklý pozemek
parc. č. 86/21 v kat. úz. Trnava o výměře 280 m2
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- komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na provedení akce – oprava chodníku
v Boharyni, včetně vybudování snížených nájezdů na chodníky,
- uzavření smlouvy o dílo na položení dlažby ve společ. místnosti v hasičské zbrojnici
v Boharyni,
- podmínky Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní
obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje (dotace na zajíždění autobusových spojů
do Zvíkova),
- podat žádost o dotaci na opravu fasády budovy Obecního úřadu v Boharyni, opravu fasády
obecního domku ve Zvíkově a opravu fasády zejména kolem oken na objektu základní školy
v Boharyni - Výzva MAS Hradecký venkov o.p.s. č. 2012/2,
- navýšení počtu dětí v MŠ na další období na 28 s tím, že budou provedeny příslušné úpravy
sociálního zařízení dle požadavku KHS Hradec Králové – náklady cca 10.000 Kč
zastupitelstvo neschválilo:
- poskytnutí příspěvku účastníkům keramické dílny pro veřejnost, pořádané ZŠ a MŠ
Boharyně ve dnech 31.5. a 14.6.2012 ve výši 50 Kč/osoba, každý z účastníků si uhradí sám

JUDr. Věra Macháčková, starostka

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

Kalendář akcí 2012 - shrnutí
2.6.2012 Dětský den
5.7.2012 Přátelské posezení Zahrádkáři
Boharyně
7.7.2012 50 let TJ Bystřice Boharyně
18.8.2012 Výlet zahrádkáři Boharyně
1.9.2012 Ukončení prázdnin

Hřiště Boharyně
Hostinec „u Jezírka“
Hřiště Boharyně
Trutnov a okolí
Hřiště Boharyně

Bližší informace ve vývěskách obecního úřadu a veřejným rozhlasem

Úřední hodiny Obecního úřadu v Boharyni
Pondělí
Středa

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Veškeré náměty, připomínky či podněty adresované obecnímu úřadu mohou občané sdělit
osobně v úředních hodinách nebo telefonicky, popř. písemně poštou, vhozením do schránky
obecního úřadu či e-mailem.

Výdejní doba oznámených zásilek – v budově Obecního úřadu Boharyně, čp. 53
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
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Boharyně zpravidla 2x ročně pro občany obce.
Zpracovaly: JUDr. Věra Macháčková a Lucie Kolářová. Za obsah jednotlivých příspěvků
odpovídá autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 31.10. 2012. Těšíme se na vaše
příspěvky či náměty.
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