Listopad 2011
Vážení občané,
nastal podzim a blíží se konec roku. Dostáváte do rukou další číslo Obecního zpravodaje,
které přináší informace nejen o tom, co se v obci událo, ale i o tom, co se chystá do konce
tohoto roku a na počátek roku příštího.
Obecní úřad ve druhém pololetí tohoto roku dokončoval akce, které byly naplánovány na
letošní rok. Byl vybudován přechod pro chodce na křižovatce v Homyli, bylo otevřeno dětské
hřiště na sídlišti nových rodinných domků v Homyli s finanční spoluúčastí veřejně prospěšné
společnosti Hradecký venkov a dětské hřiště ve sportovním areálu v Boharyni, bylo
prodlouženo veřejné osvětlení směrem na Kopaninu, k Buchlovicím a dokončuje se směrem
ke hřbitovu v Boharyni a byly vyměněny sloupy na křižovatce v Boharyni a před základní
školou, v obecní hospodě „U Jezírka“ byla provedena oprava střechy nad sociálním
zařízením, byly instalovány schody k únikovému východu ze sálu, bude provedena výměna
dveří, průběžně probíhají ve všech obcích opravy a údržba chodníků, kanalizačních vpustí,
veřejných vývěsek a tabulí a dalšího obecního majetku. V letošním roce byla podána žádost o
dotaci na revitalizaci vodní nádrže “Žabínek“ na Budíně. Jedná se o akci za téměř 3 mil. Kč,
výše dotace cca 70 %. Nyní žádost posuzuje Fond životního prostředí ČR. Je zpracováván
projekt na opravu havarijního stavu střechy stodoly v objektu mlýna v Boharyni, který bude
podkladem pro podání žádosti o finanční prostředky z fondů určených na obnovu kulturních
památek.
O tom, jaké akce se budou realizovat v příštím roce, budou zastupitelé rozhodovat při
přípravě rozpočtu na rok 2012. Podkladem je tzv. „Program obnovy vesnice“, který byl
zastupitelstvem obce zpracován a schválen v minulém roce. Je to materiál, který obsahuje
základní vize, co by současné zastupitelstvo chtělo v obci realizovat do konce svého
volebního období s výhledem pro další období.
Dle mého názoru by si obec zasloužila zpracování komplexnějšího dokumentu, který by řešil
rozvoj obce podle jednotlivých oblastí - občané (bydlení, sociální otázky, služby, školství,
senioři), podnikatelé (spolupráce, zaměstnanost), volnočasové aktivity (kultura, sport,
spolkový život), životní prostředí a ekologie. Tento plán rozvoje obce by měl alespoň na
období 10 let v maximálně možné míře řešit věci dotýkající se všech občanů naší obce.
Zpracování kvalitního materiálu předpokládá zapojení nejen zastupitelů, ale co nejširší
veřejnosti. Neměly by to být pouze obecné proklamace, ale konkrétní věci, které je třeba v
naší obci řešit. Chtěla bych Vás tedy požádat o spolupráci a zasílání námětů, a to jakoukoli
formou - e-mailem, osobně, poštou, lze využít i schránku na obecním úřadě. Jednoduchý
dotazník najdete v tomto zpravodaji. Zkuste se zamyslet nad dalším rozvojem obce, každý
nápad je vítán.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Oznámení
obecního úřadu
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2012
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu činí 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
1.2. 2012
18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

Zvíkov, Budín
středa

1.2. 2012

19.00 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Boharyně, Homyle
pondělí
středa

6.2.2012
8.2.2012

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
Velkoobjemový odpad
Oznamuje občanům, že od 25.11 do 28.11. 2011 se uskuteční sběr velkoobjemového opadu.
Kontejnery budou přistaveny

v Boharyni u hasičské zbrojnice
v Homyli u kontejnerů na tříděný odpad
v Trnavě na křižovatce ke dvoru
ve Zvíkově na křižovatce na Budín

Formuláře
Na internetových stránkách Obce Boharyně www.nechanicko.cz/boharyne jsou umístěny
formuláře, které občané mohou využít při podávání svých žádostí na obecní úřad.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
Připomínáme, že na žádost občanů obce Boharyně byla v letošním roce vydána Obecně
závazná vyhláška č. 3/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Dle této vyhlášky je pořadatel
povinen oznámit konání akce v obcích Boharyně, Homyle, Trnava, Zvíkov a Budín na Obecní
úřad Boharyně. Znění Obecně závazné vyhlášky i tiskopis o konání akce je k dispozici na
webových stránkách obce.

Zpracovala : Lucie Kolářová, účetní

Společenská rubrika

Vítání občánků

V sobotu 12.11.2011 přivítáme v budově Základní školy v Boharyni tři nové občánky naší
obce:
Matěje Hrdinu z Homyle
Adélku Krpatovou z Homyle
Lukáška Brendla z Boharyně

Životní jubilea
V letošním roce jsme popřáli k významným životním jubileím našim občanům:
Bažantová Květoslava
Daněk Josef
Daňková Žofie
Dymešová Alena
Fendeková Zdena
Hušek Josef
Janouchová Jaroslava
Macháčková Jana
Macháčková Jana
Machačová Zdeňka
Michálek Josef

Michálková Věra
Samek Josef
Sedláček Rudolf
Syručková Marie
Šaroun Jiří
Šťastná Jana
Tichý Josef
Vávra František
Vítková Milada
Vorlová Hedvika

Vánoční posezení pro seniory

Pro naše seniory jsme připravili již tradiční předvánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek
15.12.2011 od 13.30 hod. v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. K vánočnímu klidu a
pohodě vám svým programem přispějí děti ZŠ a MŠ Boharyně a hudební soubor ing. Kosiny.
Těšíme se na vás.

Rozsvícení vánočního
stromu

Obecní úřad v Boharyni ve spolupráci s TJ Boharyně a SDH Boharyně Vás srdečně zve na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu před Základní školou v Boharyni. Přijďte s námi
napsat Ježíškovi, zazpívat si vánoční koledy, ohřát se punčem, svařeným vínkem či jiným
teplým nápojem, ochutnat vánoční sladkosti. Těšíme se na vás v sobotu 26. listopadu 2011
od 16.00 hod.

Zlatá svatba

Významné výročí v letošním roce oslavili manželé Janouchovi z Boharyně – 50 let
společného manželského soužití. Opětovné „ano“ si řekli v zámecké kapli státního zámku
Hrádek u Nechanic. Slavnostní obřad jim připravila jejich rodina. Překvapením byl i kočár
tažený koňmi, který je odvezl na svatební hostinu.

Základní škola a mateřská škola,
Boharyně
Vážení čtenáři,
dovolte mi krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím dvou školních let. Velmi ráda
bych ve stručnosti shrnula události a změny, které nastaly od září 2009, kdy jsem nastoupila
do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Boharyně.
V personálním obsazení došlo k několika změnám a učitelský sbor se obměnil,
stabilizoval a pracuje na propojení a spolupráci mateřské školy a základní školy tak, jak je
tomu u takového typu škol obvyklé. Vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců (pedagogických
i provozních) není velký, o to více musí být flexibilní.
V materiální oblasti se naše škola pozvolna dostává na úroveň srovnatelnou s
ostatními školami. Daří se nám průběžně obnovovat a modernizovat vybavení i pomůcky.
Během prázdnin jsme část mateřské školy vybavili novým nábytkem, vymalovali jsme a na
stěny přibyly obrázky z pohádek, aby prostředí pro děti bylo nejen zábavné, ale rovněž
inspirující. V obnově vybavení mateřské školy pokračujeme i v tomto školním roce. Místnost,
která kdysi bývala ředitelnou, se postupně proměňuje na místnost pro nadstandardní aktivity
dětí (výtvarná dílna pro děti, logopedie, flétna). Touto cestou děkujeme panu Hellerovi za
vystěhování a vymalování místnosti a firmě SIRIUS MP s.r.o. za sponzorský dar zakoupení
plovoucí podlahy. Za položení podlahy patří dík panu Pilařovi, Martincovi a Hellerovi.
Nezapomínáme ani na naše žáky, a proto jsme se zapojili do výzvy EU peníze školám.
Ve škole máme novou počítačovou techniku, žáci mohou pracovat na interaktivní tabuli a
zdokonalovat se ve svých dovednostech a znalostech moderními formami výuky. Dalším
zatraktivněním školy jistě bude keramická dílna, kterou v současné době zařizujeme. Na její
zařízení jsme získali grant od Královéhradeckého kraje a částí přispěl zřizovatel, za což
děkujeme.
Máme svůj vzdělávací program „Dobromysl“ , protože dobrá mysl je základ mnohých
úspěchů. Od prvního ročníku se žáci učí anglický jazyk. Na škole máme aprobované učitelky
v oboru výchovného poradenství a vývojových poruch učení, takže i s integrovanými žáky je
možno pracovat podle individuálních plánů přizpůsobených přímo potřebám každého
jednotlivého žáka. U talentovaných žáků to umožňuje jejich talent podchytit a dál rozvíjet v
rozšiřujících, těžších a prohlubujících úkolech. Nabízíme žákům na výběr dostatek kroužků a
pořádáme i mnoho mimoškolních akcí, které zveřejňujeme na našich webových stránkách
www.zsboharyne.cz.
Myslím si a věřím, že na naší škole mohou žáci získat něco navíc - vědomí své vlastní
ceny, svoji sebeúctu. Měli by si vážit sebe sama i těch druhých, měli by s nimi umět
komunikovat a spolupracovat. Měli by umět obhájit svůj názor, ale současně i respektovat
názor druhých, měli by vnímat ostatní nikoli jako soupeře, ale jako partnery. Jde nám o to,
aby žák jako osobnost byl samostatný, věděl, kde hledat informace, a uměl se orientovat v
nových situacích. V dnešní době je důležité umět vést dialog – žáky učíme, aby jeden
druhému naslouchal a dokázal obhájit své názory.
Na závěr mi dovolte shrnout výhody docházky do malotřídní školy
!
!

ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, pro žáky méně stresující prostředí než ve
velké škole,
větší možnost využívání individuálního přístupu k žákům a mnohem lepší možnost
upravit tempo výuky podle stupně vývoje každého žáka,

!
!
!
!
!

v prostředí malé školy se daří úspěšněji předcházet sociálně patologickým jevům,
při spojení ročníků pomáhají starší děti mladším spolužákům; učí se pracovat
samostatně,
což je velká výhoda pro pozdější studium,
škola je otevřená vůči rodičům či veřejnosti (nejen v den otevřených dveří),
úzká spolupráce s mateřskou školou a zřizovatelem.

Zvláštní poděkování patří rodičům žáků této školy. Děkujeme, že nám dáváte své děti do naší
školy. Spolupráce s rodiči a stejně tak se zřizovatelem je, a doufám i nadále bude, výborná.
Mgr. Medková Yveta

ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

V sobotu 17. září 2011 jsme byli na výletě v Praze. Místo návštěvy Vyšehradu jsme směřovali
na Pražský hrad. Využili jsme mimořádné příležitosti – zahrady hradu byly podruhé v historii
přístupny pro veřejnost. V návalu zájemců o prohlídku nás přivítala s květinami manželka
prezidenta republiky paní Livie. Prohlédli jsme si zahradu, skleníky, pěkný včelín. V záplavě
květin a stromů to byla moc hezká podívaná. Nedaleko nás byla vidět i vila, kde bydlí
prezidentský pár. Po ukončení prohlídky jsme navštívili vinobraní v druhé části zahrad. Cestu
domů jsme si ještě zpříjemnili návštěvou Poděbrad.
Příjemné a zdravé životní prostředí by mělo být zájmem každého obyvatele z našich vesnic.
Zahrádkáři proto během roku uklízí okolí hřbitova v Boharyni a starají se o pěkný vzhled
památných míst ve všech vesnicích. Všem, kteří se během roku na těchto akcích podílejí,
výbor zahrádkářů děkuje.
Blíží se konec roku 2011, přejeme všem zdraví, spokojenost a úrodný a úspěšný rok 2012.
Zahrádkáři Boharyně

TJ Bystřice Boharyně

TJ Bystřice Boharyně již několik let organizuje sportovní kroužek pro nejmenší děti. Náhodní
kolemjdoucí mohou každé čtvrteční odpoledne spatřit dovádění malých dětí na hřišti
v Boharyni, kde si pod odborným dohledem utvářejí kladný vztah ke sportování. Někteří
z nich pak pokračují ve společném družstvu mladší přípravky s Kunčicemi v organizované
kopané, jiní se občas jdou s kamarády proběhnout na hřiště. Vzhledem k současnému trendu
počítačů a jiných podobných lákadel jde hlavně o to, aby se z našich dětí nestali jenom
„domácí peciválové“. Pohyb na čerstvém vzduchu je předpokladem jejich zdravého vývoje,
což je hlavním cílem naší činnosti s mládeží.
TJ Bystřice Boharyně

Jezdecký klub Boharyně
v roce 2011

Letošní rok byl opět naplněn závody spřežení. V této jezdecké disciplině máme největší
zastoupení. Mgr. Monika Pospíšilová a Jan Hladík soutěží ve spřežení pony párů, Ondřej Rain
v jednospřeží a Pavel Groul ve dvojspřeží.
Dále nás reprezentovali naši členové i v parkurovém skákání, a to Markéta Suchánková,
Josef Drábek, Eva Juričká , Markéta a Monika Kykalová.
Nejaktivnější a nejúspěšnější členka našeho klubu je Mgr. Monika Pospíšilová z Praskačky,
která se s pony Sárou Sibelou a Lindou v letošním roce zúčastnila celkem 9 závodů, z nichž si
odnesla 7x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 4. místo, čímž si zabezpečila celkově první místo
v Poháru spřežení. Monika se zúčastnila halových závodů v Hradištku u Sadské a
kompletních v Kladrubech nad Labem, v Semicích, v Polici nad Metují, v Heřmanově Městci,
v Nebanicích, v Pardubicích, v Humpolci a v Bolehošti, kde získala titul Mistryně České
republiky. Jako přísedící ji podporoval její otec Jaroslav a Robert Moravec.
Jan Hladík z Lubna se se svým spřežením pony Ginou a Garym zúčastnil čtyř závodů,
z toho jednoho veřejného tréninku, a to v Semicích, v Polici nad Metují, v Heřmanově Městci,
v Bolehošti a v Krakovaných, odkud si odnesl celkově 2x 2. místo, 1x 4. místo a 1x 3. místo
z Mistrovství Východočeské oblasti. Jako přísedící s ním absolvovaly závody dcera Jana a
Iveta Kykalová.
Na halových závodech ve Slatiňanech a v Semicích se poprvé představil Ondřej Rain se
svou starokladrubskou bělkou Frenny-39 z Horních Černůtek. I když se neumístil na předních
místech, jeho klidná a vyrovnaná jízda nasvědčuje tomu, že jeho závodní kariéra začala
slibně. Jako přísedící s ním jezdí Gabriela Kotková.
Pavel Groul z Plačic se svým strakatým spřežením vzhledem k pracovní vytíženosti na
pardubickém závodišti, kde vozil na dostizích startéra, a účasti na společenských akcích a
svatbách v letošním roce startoval pouze na dvou oficiálních závodech a čtyřech hobby
závodech. Přesto si odnesl 4x 2. místo a 2x 3. místo, z toho třetí místo z Mistrovství
Východočeské oblasti. V letošním roce zapřahal Jolanu, Jacka a Jasmína. Dcera Lenka,
Miroslav Malíř a Aleš Tomáš mu byli celý rok oporou.
V parkurovém skákání nás na několika hobby závodech reprezentovali Markéta
Suchánková a klisnou Ditou, Josef Drábek s Nelou, Eva Juričková s Bleskem, Markéta
Kykalová s Linné a Monika Kykalová s Aršou.
Členové našeho klubu se také zúčastnili několika dětských dnů.

1. října 2011 se uskutečnila již pátá Hubertova jízda
Ve spolupráci s Luďkem Kubištou se za velmi krásného slunečného a teplého počasí
vydaly na trať Hubertovy jízdy čtyři desítky sedlových koní a pět zápřahů.
Liškou byla Monika Kykalová na koni Arša, prvním mástrem skokových koní Markéta
Kykalová na koni Linné a koně, kteří neskákali, vedl Ludvík Kubišta. Kočárové koně vedl
Honza Hladík, který pro tento den zapřáhl mladé koně Ges a Gamu.
Oproti loňskému roku byla trasa trochu pozměněna a jezdci si tak mohli vyzkoušet svoji
dovednost s převedením koní přes brodek říčky Bystřice, s přírodním seskokem či příkrým
sestupem do písníku, s vycváláním Kozích hřbetů i s překonáním cca 30 skoků.
Pauza na občerstvení byla opět na parkovišti státního zámku Hrádek u Nechanic, kde vše,
co bylo potřeba, zařídili ke vší spokojenosti hladových a žíznivých jezdců i přihlížejících
pěšáků Radek a Lucie Kolářovi.
Jezdci, kteří se zúčastnili, byli všech věkových skupin. Nejmladší byl šestiletý Pepa
Kubias, který bez problémů ovládal svoji poničku a skákal všechny skoky.
Kolem patnácté hodiny se všichni sedloví i kočároví jezdci vrátili na louku mezi Boharyní
a Homylí, kde se rozloučili hubertovským pozdravem „Hubertově jízdě nazdar“ „Zdar“.Večer se pak sešli účastníci Hubertovy jízdy v místní hospodě U jezírka, kde byli
hříšníci odsouzeni Hubertovským soudem a do ranních hodin k tanci a poslechu hrála skupina
Povodeň.
Iveta Kykalová

Knihovna Boharyně

Místní knihovna Boharyně zve k návštěvě občany všech věkových kategorií. Pro každého zde
jsou k dispozici knihy, časopisy, ale i dva počítače připojené k internetové síti. Několikrát
ročně je doplňován knižní soubor vlastní, ale i výměnný ze střediskové knihovny.
V brzké době se uskuteční návštěva dětí z MŠ a ZŠ Boharyně .Pro děti budou připraveny
dětské knížky k prohlédnutí, něco pěkného k přečtení a určitě se najde i nějaký vhodný
drobný dáreček pro případné budoucí čtenáře knihovny.
Na návštěvu se těší v pondělí a ve středu od 17 do 18 hodin knihovnice Alena Vítková.

SDH Boharyně

21. 5. proběhla v Boharyni Okrsková soutěž v požárním útoku. Této soutěže se za náš sbor
zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Ženy skončily na druhém místě a muži na
čtvrtém a sedmém místě.
28. 5. jsme uspořádali pro občany výlet na zámek Loučeň. Prohlédli jsme si zámek a místní
labyrint. Potom jsme se přemístili do Kutné Hory na bobovou dráhu. Všichni účastníci
zájezdu byli spokojeni a svého rozhodnutí zúčastnit se výletu určitě nelitovali.
4. 6. ve spolupráci s TJ Boharyně jsme uspořádali v místním sportovním areálu tradiční
„Dětský den“, kde bylo pro děti připraveno mnoho zábavy a soutěží o pěkné ceny. Počasí
vyšlo nádherné a naši nejmenší odcházeli spokojeni.
27. 8. se uskutečnila akce „Ukončení prázdnin“. Děti se mohly svézt na čtyřkolkách, které
poskytl pan Michálek a pan Kolář, a na koních „Jezdeckého klubu Boharyně“. Dále byla
připravena střelba ze vzduchovky a ukázka požární techniky. Na konec si všichni návštěvníci
mohli zacvičit na ukázkové hodině ZUMBY pod vedením paní Martiny Trávníčkové. Této
akci počasí nepřálo, proto jsme pro děti nemohli připravit tak oblíbenou pěnu. Všem
účastníkům, kteří se akce i přes nepřízeň počasí zúčastnili, děkujeme.

Připomínáme spoluobčanům, že ve spolupráci s OÚ Boharyně vždy první středu v měsíci od
17. do 18. hodin ve mlýně v Boharyni sbíráme staré železo a staré elektrospotřebiče. Tato
činnost bude probíhat i v zimních měsících. Mezi elektroodpad patří například mrazák,
chladnička, televize, počítač a jeho příslušenství, pračka, sušička, myčka, sporák, trouba,
mikrovlnná trouba, vysavač, fén, topinkovač.
A co nás ještě čeká?
3. 12. ve spolupráci s TJ Boharyně uspořádáme tradiční „Mikulášskou nadílku“, všechny děti
jsou srdečně zvány.
V období adventu proběhne v hasičské zbrojnici vánoční zdobení, kde si děti s pomocí
maminek budou moci vyrobit vánoční dekoraci.
28. 1. 2012 zveme všechny občany na tradiční „Hasičský ples“, který se koná v restauraci
„U jezírka“. K tanci a poslechu bude hrát skupina Nota bene. Připravena je i bohatá tombola.
Přejeme všem občanům klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2012.
SDH Boharyně

Veřejná dětská hřiště v obci
V letošním roce jsme otevřeli v obci dvě nová dětská hřiště. Jedno mezi novými rodinnými
domky v Homyli. To bylo vybudováno za finanční spoluúčasti o.p.s. Hradecký venkov v
rámci projektu „Dětem pro radost II.“. Druhé dětské hřiště je umístěno ve sportovním areálu
v Boharyni. Obě hřiště jsou přístupna veřejnosti. Pohyb na nich je upraven tzv. Provozním
řádem, umístěným u každého hřiště. Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí Vám
doporučujeme se s těmito řády seznámit. Do obcí Trnava a Zvíkov by ještě do konce tohoto
roku měly být umístěny dvě pružinové houpačky, které budou pořízeny za finanční
spoluúčasti Mikroregionu Nechanicko.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVO
Výběr z usnesení obecního zastupitelstva obce Boharyně červen – listopad 2011.
Úplné znění usnesení je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a zveřejněno
internetových stránkách obce.

na

1. zasedání zastupitelstva č. 9 dne 8.6.2011
∀ schválen záměr směny pozemku parc. č. 514 parcela zjednodušené evidence PK v kat. úz.
Boharyně ve vlastnictví obce Boharyně za pozemky parc. č. 190/51 a parc. č. 194/10 v
kat. úz. Trnava ve vlastnictví ZS Kratonohy, a.s.
∀ schválena realizace výstavby přechodu v Homyli a uzavření smlouvy o dílo s firmou
Novostav komunikace, a.s. Hradec Králové za částku 264.630 Kč

∀
∀

∀

∀
∀
∀

rozhodnuto realizovat v letošním roce výstavbu části dětského hřiště v Boharyni do částky
500.000 Kč a jednat o možnosti získání finančních prostředků z dotace
pověření JUDr. Věry Macháčkové, starostky obce Boharyně k jednání se SFŽP ČR ve
věci poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6
zlepšování přírody a krajiny, výzva č. XXVII na projekt „Úprava nádrže Žabínek u obce
Budín“
schváleny - Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů, Obecně
závazná vyhláška č. 2/2011 o zrušení vyhlášky o poplatku za výherní hrací automat,
Spisový a skartační řád obecního úřadu v Boharyni
schválen záměr odprodat pozemky parc. č. 42/2 ost. pl., 42/5 ost. pl., 42/6 ost. pl. a č. 235
ost. pl. v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí
schválena finanční spoluúčast obce na částečné úhradě nákladů na dopravu na období od
12.6.2011 do 11.12.2011 ve výši 16.190,- Kč – zajištění dopravy pro občany Zvíkova
neschválena žádost o vydání souhlasu obce s umístěním a výstavbou BPS na pozemcích
parc. č. 138/36, 5/1, 5/2, 5/4, 1, 2/1, 2/4 a 278 v kat. úz. Trnava a souhlasu vlastníka s
uložením inž. sítí na pozemku parc. č. 278 v kat. úz. Trnava v souvislosti s výstavbou BPS

2. zasedání zastupitelstva č. 10 dne 13.7.2011
∀ schválena směna pozemků parc. č. 514 parcela zjednodušené evidence PK v kat. úz.
Boharyně ve vlastnictví obce Boharyně za pozemky parc. č. 190/51 a parc. č. 194/10 v
kat. úz. Trnava ve vlastnictví ZS Kratonohy, a.s.
∀ uloženo ředitelce ZŠ a MŠ Boharyně odstranit nedostatky z kontroly České školní
inspekce
∀ nesouhlas s výstavbou bioplynové stanice v kat. úz. Trnava z násl. důvodů - zvýšená
intenzita dopravy, obtěžování zápachem, umístění v bezprostřední blízkosti místní části
obce Trnava, nárůst hmyzu a parazitů, riziko znečištění životního prostředí a pokles tržní
hodnoty nemovitostí v blízkosti BPS
∀ schválen Jednací řád zastupitelstva obce Boharyně
∀ schváleno zvýšení počtu dětí v MŠ v Boharyni ve školním roce 2011/2012
∀ schválena úhrada neinvest. nákladů za dítě Terezu Brožovou v MŠ Kratonohy na 1 rok
∀ schválilo uzavření smlouvy mezi Obcí Boharyně a „Bohárensko, o.s.“ o poskytnutí daru
ve výši 338 Kč na úhradu nákladů za spotřebu plynu v ZŠ Boharyně při akcích sdružení
ve dnech 19.3.2011 a 16.4. -17.4.2011
∀ na vědomí informaci o jednání se zástupcem České pošty ing. Rastislavem Horáčkem,
ředitelem regionu a zástupcem SMO p. Bezdíčkem ohledně hodnocení působení
výdejního místa ČP v Boharyni
∀ na vědomí doručení Petice proti umístění BPS na správní území Obce Boharyně MUDr.
M. Tunou a MUDr. V. Jílkovou
3. zasedání zastupitelstva č. 11 dne 10.8.2011
∀ schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků č. 1/98 v kat. úz.
Zvíkov nad Bystřicí ing. J. Štanclovi
∀ schválen odprodej pozemků parc. č. 42/2, 42/5, 42/6 a 235 v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí,
resp. jejich částí dle geometrického plánu včetně trvalých porostů
∀ schválena Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
∀ schváleno zvýšení nákladů na vybudování přechodu na křižovatce v Homyli o cca 20.000
Kč, prodloužení chodníku o 5 – 6 m směrem do Boharyně na autobusové zastávce
∀ schváleno zpracování projektu a dalších podkladů na opravu střechy stodoly v objektu
mlýna v Boharyni
∀ schválena realizace dětského hřiště ve sport. areálu v Boharyni firmou Tomovy parky

∀

∀

∀

-

schválena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ 24729035 – zřízení kabelové
přípojky NN přes pozemek parc. č. 215/12 pro novostavbu RD p. Šarouna
zastupitelstvo vzalo na vědomí oznámení obecnímu úřadu od Radky Huškové, Jiřího
Lišky, Renaty Liškové, Petra Bielaka, Zdeňky Jedličkové, Mariana Havlíka, Františeka
Poura
na vědomí informaci o poskytnutí dotace od Ministerstva školství ČR z OP VK oblast
podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ve výši 333.902
Kč pro ZŠ Boharyně
zrušení sdružení „Plynofikace Těchlovice a okolí“, vstup do likvidace, výplata podílů

4. zasedání zastupitelstva č. 12 dne 14.9.2011
∀ schválen příspěvek ve výši 10.000 Kč na vybudování vjezdu k RD čp. 10 a čp. 11 na
Budíně (Štanclovi a Bartoníčkovi), na náklady obce zabudovat obrubníky podél
komunikace u vjezdu k čp. 10 a 11 na Budíně a opravit rozlámané okraje komunikace
∀ schválen záměr pronajmout pozemky parc. č. 190/51 a parc. č. 194/10 v kat. úz. Trnava
∀ schválen příspěvek ZŠ a MŠ Boharyně na nákup keramické pece ve výši 14.000 Kč
∀ schváleno poskytnout R. Gallovi na rozšíření zpevněné plochy vjezdu u čp. 8 v Homyli
zámkovou dlažbu cca 4,5 m2
∀ neschváleno poskytnutí dalšího příspěvku pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
v letošním roce (již poskytnuto 20.000 Kč)
5. zasedání zastupitelstva č. 13 dne 12.10.2011
- schválen pronájem pozemků parc. č. 190/51 a č. 194/10 v kat. úz. Trnava ZS
Kratonohy, a.s.
∀ schváleno prodloužení smlouvy o dopravní obslužnost na rok 2012
∀ schválena Vnitřní směrnice č. 1/2011 - inventarizace, Příkaz k provedení inventarizace
2011, plán inventur, včetně složení inventarizačních komisí a termínů provedení inventur
∀ schválen termín zasedání zastupitelstva obce 7.12.2011 k projednání a schválení rozpočtu
obce na rok 2012, uloženo zastupitelům předkládat návrhy na rozpočet do 31.10.2011
∀ projednána žádost ing. Škvrny a Mgr. Macála a rozhodlo pozvat je k jednání na řádné
zasedání zastupitelstva obce, současně je vyzvat, aby svou účast potvrdili minimálně 7 dní
předem, aby bylo možné jednání s nimi zařadit na program zasedání a zasedání
zastupitelstva svolat do obce Trnava, aby občané této obce měli možnost se zúčastnit
∀ schváleno přijetí finančního příspěvku ve výši 7.380 Kč na hospodaření v lesích z
prostředků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
∀ schváleno poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč Jezdeckému klubu Boharyně na
úhradu nákladů spojených se zajištěním organizace a průběhu akce „Hubertova jízda“
∀ schváleno poskytnutí výjimky dle ust. § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
v platném znění z nejnižšího počtu žáků ve třídě ZŠ Boharyně na 6 pro školní rok
2011/2012 a závazek uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem

Zpracovala: JUDr. Věra Macháčková, starostka

Pro připomenutí:
Kalendář akcí 2011 – 2012 - shrnutí
26.11. 2011 Zahájení adventu – rozsvícení
vánočního stromu
3.12. 2011 Mikulášská nadílka
15. 12. 2011 Vánoční posezení pro seniory
28. 1. 2012 Hasičský ples
3. 3. 2012 Sportovní ples
10. 3. 2012 Dětský karneval

Před budovou ZŠ Boharyně

16,00 hod.

Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně

14,00 hod.
13,30 hod.
20,00 hod.
20,00 hod.
14,00 hod.

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.
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

VESELÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ, ŠŤASTNOU
CESTU PŮLNOČNÍ, POD STROMEČEK
VELKÝ RANEC, NA SILVESTRA PĚKNÝ
TANEC, DO ŽIVOTA LEHKÝ KROK A
PAK ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 VÁM
PŘEJE OBECNÍ ÚŘAD BOHARYNĚ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 31.3.2012. Těšíme se na vaše
příspěvky či náměty na obci nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz

