KV TEN 2015

Vážení spoluob ané,
v letošním roce si p ipomínáme 660 let od první písemné zprávy o obci Boharyn . Záznam
pochází z roku 1355. Podle historických pramen jméno Boharyn je utvo eno z osobního
jména rodu mužského Boha , které vzniklo z obecného podstatného jména boha a ve
staro eštin znamenalo pobožn stká e, svatouška. Ostatní místní ásti jsou p ipomínány
pozd ji. Homyle vždy náležela ke statku Bohárenskému, pouze v 16. století tu býval
samostatný zemanský statek. Název Homyle vznikl z obecného podstatného jména homyla,
snad se s ním mísí i slovo homole. P vodní význam byl kopec, hromada kamení. První zápis
o obci Trnava pochází z roku 1447, kdy je obec Trnava jmenována v jakési souvislosti
s Boharyní. Podle zápisu z roku 1530 pak Trnava spolu s Puchlovicemi a Zvíkovem
náležela k bohary ské tvrzi. Pozd ji obec pat ila m stu Hradec Králové, roku 1547 Trnavu
výhodn koupil Jan z Pernštejna a po n kolika dalších majitelích ji získal v roce 1704
Ferdinand Bonaventura Harrach. Název Trnava vzniklo p íponou – ava z podstatného jména
trn a znamenalo trnité místo. Historická data o Zvíkovu sahají do roku 1380, kdy vesnici
drželo zemanstvo Sadovských, po n m ji koupili Boharynští. Od té doby m la obec adu
majitel až v 2. pol. 19. století koupili zvíkovský statek Harrachové, kte í ho vlastnili až do
první pozemkové reformy. Název Zvíkov se odvozuje od osobního jména Zviek, které
pochází z ejm z pravoslavného tvaru obecného podstatného jména zviek (zvuk). K obci
Zvíkov náležela i osada Budín. Doklady o jejím vzniku nejsou, lze se tedy domnívat , že
vznikla pozd ji než obec Zvíkov. Název Budín je p vodu slovanského a vzniklo
p ivlast ovací p íponou – ín z osobního jména Buda a znamenalo Bud v hrad.
A po n kolika informacích z historie op t k sou asnosti. Obecní zastupitelstvo schválilo
v lednu tohoto roku rozpo et obce na rok 2015 s celkovými p íjmy 6.311.410 K a výdaji
ve výši 7.811.410 K . Rozpo tový schodek ve výši 1.500.000 K bude kryt finan ními
prost edky z minulých let, tj. ze z statku b žného ú tu, na kterém bylo k 31.12.2014 celkem
3.676.333 K . ástka 1.500.000 K je ur ena na výstavbu víceú elového h išt ve sportovním
areálu v Boharyni.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozvojový program obce na roky 2015 – 2018, se kterým se
m žete seznámit na internetových stránkách obce. Pokud byste k tomuto dokumentu m li
p ipomínky i návrh na dopln ní nebo úpravu, pak je zašlete na Obecní ú ad. Vítané jsou
všechny nám ty, které p isp jí ke zlepšení života v naší obci.
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Ze stavebních akcí se v letošním roce plánuje oprava k ížku a zvoni ky na k ižovatce
v Homyli a k ížku a zvoni ky v Trnav , oprava h bitovní zdi a márnice na h bitov
v Boharyni. V sou asné dob probíhá zpracování projektu na výstavbu chodníku od budovy
Základní školy ke h bitovu v Boharyni. P edpokládá se, že stavební povolení by mohlo být
vydáno do konce prázdnin letošního roku, realizace prob hne z ejm až v roce p íštím.
Rovn ž byly zahájeny práce na zpracování studie na opravu objektu obecní hospody a
prodejny potravin v Boharyni. P ipravujeme vým nu svítidel ve ejného osv tlení v Boharyni
za kvalitn jší a úsporn jší a projekt na zateplení budovy ZŠ v Boharyni, v etn nové fasády a
rekonstrukci topného systému. Po átkem roku byla opravena studna na h bitov ve Zvíkov .
Vzhledem ke zm n zákon o nakládání s odpady byla schválena nová obecn závazná
vyhláška o sb ru, t íd ní a likvidaci odpad . Cílem je t ídit co nejvíce odpad a zejména
dosáhnout snížení podílu rostlinného odpadu v komunálním odpadu, který je odvážen na
skládku. Obec požádala o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prost edí R na
po ízení domácích kompostér , št pkova e a nosi e kontejner v etn kontejneru. To by
m lo umožnit ob an m p edevším likvidaci rostlinného odpadu ze svých pozemk
kompostováním
a vzniklý produkt využít ke zlepšení kvality vlastních pozemk .
Momentáln ekáme na vyjád ení, zda finan ní podpora bude p iznána.
Spolu s dalšími obcemi
Mikroregionu Nechanicko jsme se zapojili do projektu
Protipovod ová ochrana obcí. Byl po ízen nový ve ejný rozhlas a povod ový plán.
Mikroregion získal na tuto akci finan ní prost edky od Ministerstva životního prost edí R.
V sou asné dob probíhá zkušební provoz ve ejného rozhlasu. Pokud by kdokoli z Vás m l
k funk nosti rozhlasu p ipomínky – špatná slyšitelnost, horší srozumitelnost hlášení, apod., je
t eba, abyste je nahlásili na Obecní ú ad, aby bylo možné je projednat s dodavatelem a
závady odstranit.
Jako každoro n obec ve spolupráci s místními spolky p ipravuje pro ob any na následující
období adu kulturních a sportovních akcí - d tský den, cyklovýlet a o prázdninách možná i
divadelní p edstavení, no a samoz ejm pro d ti zakon ení prázdnin.
Všechny informace z Obecního ú adu jsou zve ej ovány na internetových stránkách obce, ale
i v obecních výv skách a ve ejným rozhlasem. Jakékoliv p ipomínky i dotazy m žete
zasílat na Obecní ú ad bu e-mailem, telefonicky, písemn nebo p edat osobn v ú edních
hodinách. Jsme rádi za všechny podn tné návrhy a p ipomínky, které p isp jí ke zlepšení
života v obci.
P eji Vám dny plné pohody a slunce.
JUDr. V ra Machá ková
starostka

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Úplná zn ní usnesení zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na Obecním ú adu v Boharyni a
zve ej ována na internetových stránkách obce.
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Tradi ní setkání senior
Koncem minulého roku pozval Obecní ú ad v Boharyni seniory na spole né posezení. Tato
setkání probíhají tradi n vždy p ed vánoci již adu let. Na úvod vystoupily d ti ze ZŠ, MŠ
Boharyn s krátkým programem. Poté starostka obce informovala o tom, co se v uplynulém
období v obci ud lalo a co se chystá do budoucna. V diskuzi zodpov d la dotazy, které se
týkaly p edevším aktuálního d ní v obci. Následovalo malé ob erstvení. K dobré pohod
p isp l i pan Josef Mádlo se svou harmonikou.
Každoro n se takto setkávají senio i ze všech místní ástí obce. asto se potkávají pouze p i
této p íležitosti, a tak je vždy o em povídat. Nejstarší ú astnicí byla v 91 letech paní Anna
Frýdová, která na tuto akci chodí pravideln . Všichni se nejen výborn bavili, ale spole n
si i zazpívali. Pan J. Mádlo hrál písni ky, které v tšina z p ítomných znala a zahrál i na
p ání. Bylo to op t velmi p íjemné zastavení v p edváno ním shonu.
JUDr. V ra Machá ková
starostka

Foto: JUDr. V ra Machá ková
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Spole enská rubrika

Vítání ob ánk

18. dubna 2015 jsme na Obecním ú adu v Boharyni p ivítali mezi ob any naší obce 6 d tí:
Rozárie Petrovická
Markéta Vejsová
Ond ej Brendl

Eliška Houdková
David Bielak
Ema Hellerová

Foto: Kamila Farková
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D ti z mate ské a základní školy Boharyn vystoupily s krátkým programem a svým malým
kamarád m p edaly drobné dárky.

Foto: Iveta Kmoní ková
Na záv r tatínkové zasadili p ed Obecním ú adem okrasný strom.

Foto: Kamila Farková
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Životní jubilea

V letošním roce slaví významné životní výro í:
Etrych Miroslav
Vítková Milada
Dít Václav
Kupcová Hana
Bludská Zde ka
Kuruc Old ich
Hrdina Jaroslav

Etrychová Marie
Sedlá ková V ra
Adlaf Old ich
Van urová Irena
Menyhart Štefan
Nosková Danuše
P ni ková Jana

Podrazil Zden k
Fu íková Marie
Pavlí ková Marie
Havlí ková Anna
Podrazilová Jana
Frýdová Anna

Všem gratulujeme a p ejeme hodn zdraví a elánu do dalších let.
Jubilanty srde n zveme na spole né setkání, které se uskute ní 18.6.2015 od 15,00 hod. ve
spole enském za ízení na h išti v Boharyni. Pro všechny bude p ipraven dárek a malé
ob erstvení. Na žádost Obecní ú ad zajistí dopravu.

Informace Obecního ú adu
Informace k odpad m
Novelou zákona o odpadech . 229/2014 Sb. byly k 1. 1. 2015 obcím stanoveny nové
povinnosti v oblasti odd leného sb ru n kterých odpad . Od tohoto data je obec
povinna zajistit místa pro odd lené soust e ování složek komunálního odpadu,
minimáln nebezpe ných odpad , papíru, plast , skla, kov a biologicky rozložitelných
odpad .
V obci je zajišt no t íd ní následujících druh odpad :
Sklo – ur ený kontejner
- vhazuje se do ozna eného kontejneru. V každé místní ásti je umíst n jeden kontejner. Do
t chto nádob nepat í keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo t eba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zp t do obchodu. Díky svým
vlastnostem lze sklen ný odpad recyklovat do nekone na.
Plast – ur ený kontejner
- pat í do žlutého plastového nebo kovového kontejneru. V každé místní ásti je n kolik
kontejner na plasty. Vzhledem k rostoucímu množství plast jsme v sou asnosti po ídili
další kontejnery, které byly umíst ny do Homyle, Boharyn a Trnavy. V našich obcích se
spolu s plastovým odpadem t ídí i nápojové kartony. Protože tyto kontejnery jsou neustále
p epln né, a to i p esto, že se zvýšil po et svoz a po izují se další nádoby, apelujeme na
ob any, aby p edevším plastové lahve p ed vhozením do kontejneru zma kali i sešlápli.
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Do kontejner na plasty pat í fólie, sá ky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, isticích a kosmetických p ípravk , kelímky od jogurt , mlé ných výrobk , balicí
fólie od spot ebního zboží, obaly od CD disk a další výrobky z plast . P nový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
Naopak sem nepat í mastné obaly se zbytky potravin nebo isticích p ípravk , obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpe ných látek, podlahové krytiny i novodurové trubky.
Papír – sb rné místo v objektu mlýna v Boharyni
- ze všech t íd ných odpad práv papíru vyprodukuje pr m rná eská domácnost za rok
hmotnostn nejvíc. Sb r papíru provádí pravideln rovn ž ZŠ, MŠ Boharyn a SDH
Boharyn .
Do sb ru pat í asopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem m žete také vhazovat, nevadí ani papír
s kancelá skými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnit ku!
Do kontejneru na papír nepat í celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve v tším po tu
pat í na sb rný dv r), uhlový, mastný nebo jakkoliv zne išt ný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat.
Nápojový kartón – kontejner ur ený na plasty
- známý jako krabice na mléko nebo víno. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem pat í
krabice od džus , vína, mléka a mlé ných výrobk , které je pot eba p ed vhozením do
kontejneru ádn sešlápnout.
Nepat í sem „m kké" sá ky, nap íklad od kávy a r zných potravin v prášku. Neodhazujte sem
ani nápojové kartony obsahující zbytky nápoj a potravin.
Kovy - sb rné místo v objektu mlýna v Boharyni
Kovy jsou cen nou surovinou pro další výrobu.
Velkoobjemový odpad – mobilní sb r organizovaný 1 – 2 x ro n
- jedná se nap íklad o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchy ské linky,
okenní rámy bez skla atd. Do tohoto odpadu nepat í pneumatiky.
Nebezpe ný odpad – mobilní sb r organizovaný 1x ro n
- má nebezpe né vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životního prost edí, a proto
musí být odstran ny ve speciálních za ízeních. Tyto odpady nepat í do b žné popelnice na
sm sný odpad. Jedná se nap . o barvy, lepidla, rozpoušt dla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie. Pokud si nevíte rady s n jakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu,
vždy by m la být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky m žete
vrátit v kterékoliv lékárn .
Elektroza ízení a baterie – sb rné místo v objektu mlýna v Boharyni
- jedná se o staré a nefunk ní elektrické spot ebi e podléhající tzv. „zp tnému odb ru“.
Bioodpad – kontejner za h bitovem v Boharyni
- jedná si o biologicky rozložitelný odpad pocházející p edevším z údržby zahrad.
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Knihovna Boharyn

Knihovna Boharyn zve k návšt v stávající i nové tená e. K dispozici je n kolik tisíc
výtisk knih, asopisy a internet. Každoro n je knižní fond dopl ován o nové knihy,
zakoupené z prost edk obce nebo z vým nného fondu Okresní knihovny v Hradci Králové.
Od Nového roku jsou k dispozici 2 nové tituly asopis - Epocha a 21. století. V posledních
m sících prob hla kontrola zap j eného knižního fondu z Nechanic. P i té p íležitosti prosím
všechny bývalé tená e, kte í mají doma zap j ené knihy už n kolik let, aby p išli a knihy
vrátili. D kuji.
Otevírací doba v letním ase: pond lí 18.00 – 19.00 hod., st eda 18.00 – 20.00 hod.
Knihovnice Alena Vítková

Zajímavosti z obcí
Pálení arod jnic
Tradici pálení ohn o filipojakubské noci jsme dodrželi i letos. Nejen díky p knému po así
jsme se op t sešli v hojném po tu. Nejd íve si d ti vyrobily malé arod jnice a oblékly se
do kostým . Všichni jsme se posilnili ope enými bu ty a spole n se vydali v pr vodu
k p ipravené hranici. Na ni d ti usadily svoje výtvory a ohe mohl být zapálen. Dlouho jsme
sledovali magické plameny, které byly vid t do širokého okolí. Snad jsme se už kone n
rozlou ili se zimou.
SDH Trnava

Zvíkov
Dne 30.4.2015 se u nás ve Zvíkov uskute nilo tradi ní pálení arod jnic. Filipojakubskou
noc po ádalo SDH Zvíkov. Ú ast malých, mladých až po starší ob any byla p kná. Sešli jsme
se na kopci mezi Zvíkovem a Budínem, kde bylo p ipravené ohništ . P ítomní hasi i ohe
podpálili a zárove i dozorovali. Poté se všichni p emístili do obecního domku na ob erstvení
– mimochodem výborné.
Užili jsme si náramn celou noc, kdy jsme se dob e pobavili a ob erstvili.
1. kv tna jsme vykro ili v ústrety m síci lásky …
SDH Zvíkov
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Boharyn

Trnava
Foto: Kamila Farková
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MTH - Motocross team Homyle

Co nového na trati … ?
S nástupem nové
motocrossové sezóny
letos jaro opravdu
otálelo. Nicmén jsme
se do kali a kone n
mohli prov trat i naši
tra na K emenech.
Jelikož se kvapem blíží
již 22. Velká cena Nové
Vsi ( 31.5.2015 Týništ
nad Orlicí), je t eba
p idat i v terénu
a pokusit se letos poko it
„bednu“ .

P ij te si i vy zajezdit (na
minimoto, bicross kolech
apod.) se svými d tmi. Tra
je ur ena p edevším pro d ti
z naší obce a nejbližšího
okolí.
Pravidla užívání a návšt v
trati jsou umíst na na
viditelném míst trati

Ješt jedna ist technická poznámka…

Upozor ujeme, že tra není skládkou pro domovní odpad ani ojeté pneu !!!

10

Ob an naší obce ú astníkem Pražského maratónu
Dne 3. kv tna jsme se s Janou zú astnili na speciáln upravených invalidních vozících s 16ti
dalšími b žci z hradeckého GoManga „VOLKSWAGEN MARATON PRAHA“. Jednalo se o
charitativní projekt MUDr. Soukupa z hradeckého GoManga (www.gomango.cz) a ROSKY
Hradec Králové (www.roskahk.cz). Startovalo se v 9 hodin ze Starom stského nám stí za
hudby Bed icha Smetany - Vltava. Dob hli jsme v ase 4 hodiny 46 minut. Je to pro m jeden
z nejsiln jších a nezapomenutelných zážitk .
Václav Paták

eský zahrádká ský svaz
V ned li 1. b ezna 2015 jsme se sešli v restauraci „U Jezírka“ v Boharyni, abychom
zhodnotili svou práci v roce 2014 a zamysleli se nad inností v roce letošním. P ipomn li
jsme si významná jubilea svých len a pop áli jim úsp chy jak v innosti ve spolku, tak i
v osobním život .
P edseda okresního svazu ing. Macl se jako vždy postaral o p kný cestovatelský zážitek.
Promítáním diapozitiv jsme si p iblížili krásy p írody, zahrad a památných míst západu
Francie. Ukázal nám místo na pob eží Francie, kde p ed 70ti lety došlo k vylod ní
spojeneckých armád v bojích proti n meckým okupant m.
V m síci kv tnu, konkrétn 9.5., chceme navštívit zahradnictví Kruh v Jilemnici, dále zámek
Kuks a n která zajímavá místa v blízkém okolí.
P ed poutí, která je v Boharyni koncem ervna, se chystáme uklidit okolí h bitova v Boharyni
a další památná místa v našich obcích. I nadále budeme pokra ovat ve spolupráci s OÚ
Boharyn a spolky, které se snaží zp íjemnit život obyvatel našich vesnic.
P ejeme všem úrodný rok a spokojenost v osobním život i v zam stnání.
Zahrádká i Boharyn
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Farma nedaleko D tenic
Foto: zahrádká i
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SDH Boharyn

Rok 2015 jsme zahájili výro ní valnou hromadou, která se konala dne 10. ledna v hospod
„U Jezírka“ v Boharyni. Zde jsme uzav eli rok 2014 a prob hly volby na další období.
Starostou SDH Boharyn byl zvolen Ing. František Šartner a velitelem sboru Ing. Ond ej
Vítek.
Dne 7. února 2015 náš sbor po ádal v hospod U jezírka v Boharyni tradi ní hasi ský ples.
Ten se velmi vyda il, užili si ho zejména lenové našeho sboru a jejich rodinní p íslušníci. Na
plese jsme pod kovali za dlouholetou práci ve funkci starosty SDH Boharyn Miroslavu
Melicharovi a veliteli SDH Boharyn Františku Širokému.

Foto: Lukáš Rejmánek
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Další akce len SDH - kácení strom v obcích Homyle a Boharyn .

K ížek Homyle

Foto: JUDr. V ra Machá ková
V nejbližší dob chystáme Okrskovou sout ž v požárním útoku, která se bude konat dne
16.5. 2015 od 9,00 hod. na h išti v Boharyni. Všichni jste srde n zváni.
lenové SDH Boharyn sbírají ve mlýn v Boharyni starý papír, elektroodpad a kovy. Tyto
komodity m žete p ivézt každou první st edu v m síci od 17 do 18 hodin.
V ervenci 2015 bude probíhat mobilní sb r starého papíru, a to v obcích Homyle a
Boharyn . O akci budete informováni prost ednictvím letá k .
SDH Boharyn
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TJ Byst ice Boharyn
Fotbalisté TJ Byst ice se mohli v klidu uložit k zimnímu spánku, nebo t etí místo v tabulce
podzimní ásti III. t ídy bylo až nad o ekávání dobré. Zimní p estávku tak TJ využila
k vy ízení organiza ních záležitostí a k uspo ádání n kolika kulturních akcí.
Mikulášská nadílka a d tský karneval mají sice sestupnou návšt vnost d tí, ale díky
doprovodu rodi , d de k a babi ek se vždy zaplní celý sál hospody „U jezírka“ v Boharyni,
a tak lze považovat tyto akce za úsp šné.
Na lednovém Rockovém bále byla však ú ast velice slabá. Je na zváženou, zda tedy ješt
v této tradici po ádání tane ních zábav i ples pokra ovat. Nutno však poznamenat, že všech
padesát ú astník bálu se náramn bavilo, skoro každý si odnesl n jakou výhru z bohaté
tomboly. I kapele se atmosféra na bále líbila, jen pokladna z stala poloprázdná.
V polovin ledna zahájilo mužstvo p ípravu na jarní ást fotbalové sout že. Po así letos
p álo, a tak jsme k p íprav využívali domácí h išt a t locvi nu v Novém Bydžov . V tšina
hrá p istoupila k trénink m zodpov dn , což se projevilo i v jarních bojích o body.
Fotbalisté jsou i nadále v sout ži úsp šní, stále se drží v pop edí tabulky – po p ti zápasech
na krásném druhém míst .
Cht l bych proto pozvat všechny p íznivce fotbalu na zbývající zápasy - p ij te povzbudit
domácí mužstvo k co nejlepším výkon m a posed t v p íjemném prost edí na bohary ském
h išti.
Výbor TJ BYST ICE Boharyn

Fotbalový zápas na domácím h išti Boharyn - Dob enice
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Zveme Vás na …
16.5.2015 od 9.00 hod. – Okrsková sout ž v požárním útoku – sportovní areál Boharyn
30.5.2015 od 14.00 hod. – D tský den – sportovní areál Boharyn
18.6.2015 od 15.00 hod. – Setkání jubilant – sportovní areál Boharyn
28.6.2015 od 10.00 hod. – Cyklovýlet
Srpen 2015 – divadelní p edstavení
– rozlou ení s prázdninami
Ú ední hodiny Obecního ú adu v Boharyni
Pond lí
St eda

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Výdejní doba oznámených zásilek – v budov Obecního ú adu Boharyn , p. 53
Pond lí
Úterý
St eda
tvrtek
Pátek

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

V p ípad pot eby je možné se domluvit na jiném ase, tel. 495 444 126, p. Kolá ová
Kontakty:
Telefon: 495 444 126
E-mail: ouboharyne@volny.cz
Webové stránky, v . umíst ní elektronické ú ední desky: www.nechanicko.cz/boharyne
Elektronická podatelna: posta@boharyne.obecni-úrad.org.
Datová schránka: e4na9yr
P ejeme dny plné slunce, p íjemnou dovolenou a d tem „dlouhé“ prázdniny se spoustou
zážitk .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zpravodaj vydává Obecní ú ad Boharyn zpravidla 2x ro n pro ob any obce.
Ministerstva kultury R pod ev. . MK R E 21643.
Zpracovaly: JUDr. V ra Machá ková a Lucie Kolá ová. Za obsah jednotlivých p ísp vk
Uzáv rka p íštího ísla zpravodaje bude 31.10. 2015. T šíme se na vaše p ísp vky i nám ty.

Registrováno u
odpovídá autor.
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