Listopad 2015

Vážení spoluobčané,
po letošním velmi horkém létě přišel podzim. Do konce roku již mnoho času nezbývá, a tak je
možné začít rekapitulovat minulé období, co se podařilo a co ne.
Začala bych tedy akcemi, které jsou již hotovy. V Boharyni byla opravena hřbitovní zeď včetně
márnice, s jejíž celkovou rekonstrukcí se původně nepočítalo. Byla opravena studně a částečně
hřbitovní zeď na hřbitově ve Zvíkově. S dalšími opravami se počítá v příštím roce. V Boharyni byla
provedena výměna lamp veřejného osvětlení za úspornější a byly vyměněny spínací hodiny
v Boharyni a v Homyli. Ve sportovním areálu v Boharyni je dokončováno víceúčelové hřiště,
které je určeno ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti. Bude možné si zde zahrát tenis, volejbal,
nohejbal, košíkovou, házenou nebo malou kopanou. Na zahradě mateřské školky byl opraven plot,
stoly a lavice. V obecním domku ve Zvíkově bylo provedeno částečné zateplení stěn. V kulturním
zařízení v Trnavě byly renovovány parkety. Během celého roku probíhaly opravy a údržba
obecního majetku.
V letošním roce jsme plánovali opravit křížky a zvoničky v Homyli a v Trnavě. Na tuto akci jsme
požádali o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Oznámení o poskytnutí finanční
podpory jsme obdrželi koncem měsíce srpna s tím, že práce je nutno provést do konce měsíce
listopadu 2015. Vzhledem k pokročilé době se již nepodařilo zajistit firmu, která by opravu ve
stanoveném termínu realizovala. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že akce bude přesunuta na
příští rok.
S ohledem na změnu právních předpisů upravujících nakládání s odpady vydala obec novou obecně
závaznou vyhlášku upravující odpadové hospodářství v obci. Do objektu mlýna v Boharyni je
možné dovézt papír, staré železo, vyřazené elektrospotřebiče. V zadní části sportovního areálu
v Boharyni je umístěn kontejner na rostlinný odpad, větve je možné vozit na „čarodějnice“. Obec
obdržela dotaci od Státního fondu životního prostředí na nákup domácích kompostérů, štěpkovače
za traktor, nosiče kontejneru a kontejneru. Kompostéry již byly většině občanů, kteří o ně projevili
zájem, vydány. K dispozici je ještě 14 kompostérů, které je možné předat dalším zájemcům.
Občané tak mají možnost biologický odpad ze svým zahrad a domácností sami zpracovat a vzniklý
kompost pak použít na vyhnojení vlastních pozemků. Bude rovněž možné zpracovat větve z ořezu
stromů na štěpku. Pravidla pro využívání obecního štěpkovače budou po schválení zastupitelstvem
obce zveřejněna. Všechna tato opatření by měla přispět zejména ke snížení množství komunálního
odpadu, který je odvážen na skládky. Cílem tedy je rozšíření třídění odpadů a snížení množství
odpadů ukládaných do popelnic.
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V současné době probíhají přípravy rozpočtu na rok 2016. Zaměříme se opětovně zejména na
opravy a údržbu obecního majetku. Budou probíhat práce na zpracování nového územního plánu
obce. S navrhovanými změnami budete včas seznámeni, o novém územním plánu opět budeme
diskutovat s občany. Byla bych ráda, kdybyste se se svými náměty a připomínkami do tohoto
procesu aktivně zapojili. Samozřejmě návrhy, které již byly předány na obecní úřad, byly
poskytnuty zpracovateli a budou do územního plánu zapracovány.
Další informace o dění v obci najdete uvnitř tohoto vydání zpravodaje. Přeji Vám příjemné počtení.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Oznámení
obecního úřadu
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů na rok 2016
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle
pondělí
středa
Trnava
středa
Zvíkov, Budín
středa

15.2.2016
17.2.2016

08.00 – 17.00
17.00 – 20.00

Obecní úřad

24.2.2016

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

24.2.2016

19.15 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na bankovní účet
č. 1080780389/0800, variabilní symbol = číslo popisné domu, zpráva pro příjemce = obec. Při
bezhotovostní platbě je známka na popelnici k vyzvednutí na OÚ od 15.2.2016
Zpracovala : Lucie Kolářová, účetní

Hospodaření v obecních lesích
Obec je vlastníkem cca 45 ha lesních pozemků. Jedná se o „Zvíkovský hajek“, „Trnavský hajek“,
tzv. „Borovičky“ tj. porost mezi Trnavou a obcí Kratohony, a pak několik zalesněných pozemků
např. smrčky a bývalou bažantnici směrem na Kopaninu a smrkový porost na Budíně. Hospodaření
v lesích zajišťuje pro obec odborný lesní hospodář, kterým je pan Libor Sehnoutek, odbornou
správu pak vykonávají Lesy České republiky. V lesích probíhá každoročně především nahodilá
těžba – kácení suchých stromů, popř. se odstraňují porosty polámané větrem, sněhem. V letošním
roce byly v souladu s lesním plánem vykáceny v „Trnavském hajku“ duby na ploše cca ½ ha.
Vzniklá paseka byla ještě na jaře za příznivého počasí zalesněna. Na novou výsadbu dubů jsme
obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 18.000 Kč. Jak v případě plánované těžby, tak
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nahodilé těžby je umožněna občanům drobná samovýroba dřeva na topení. Případní zájemci se
mohou hlásit buď u p. L. Sehnoutka nebo na obecním úřadu. Cena za zpracované dřevo je 200
Kč/m3 za tzv. hroubí (tj. větve o průměru od 7 cm) a 4 Kč/m3 za tzv. nehroubí (tj. větve o průměru
do 7 cm).
Bez souhlasu majitele lesa lze v lese sbírat pro vlastní potřebu pouze drobné spadané suché větve.
Zpracovala : JUDr. V. Macháčková

Rozsvícení vánočního
stromu
Obecní úřad v Boharyni ve spolupráci s TJ Boharyně a SDH Boharyně Vás srdečně zve na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Boharyni. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy,
ohřát se punčem, svařeným vínkem či jiným teplým nápojem, ochutnat vánoční sladkosti. Sejdeme
se v sobotu 28. listopadu 2015 v 16.30 hod. ve sportovním areálu v Boharyni.

Vánoční posezení pro seniory

Tradiční předvánoční setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 14,30 hodin
v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Pro příjemnou zábavu je připraven kulturní program.

Knihovna Boharyně

Srdečně vás zvu k návštěvě knihovny v Boharyni každé pondělí a středu od 17 - 18 hod. ( ve
středu do 19 hod.) v zimním čase. Nabídka knih je bohatá, opětovně přibyly nové knihy i knihy
půjčené ze střediskové knihovny v Nechanicích. Vypůjčit si můžete i časopisy, nově je k dispozici
časopis Epocha a 21. století, které přinášejí velké množství zajímavostí z různých oblastí života
člověka. Počítač s internetovým připojením vám může pomoci v případě vyhledávání potřebných
informací. V letošním roce je v knihovně evidováno 35 stálých čtenářů. Věřím, že se jejich počet
ještě zvýší o nové zájemce, kteří by si chtěli zpříjemnit volnou chvilku četbou vybrané knihy nebo
časopisu.
Na návštěvu se těší knihovnice Alena Vítková

3

SDH Boharyně

V horkých letních měsících vyjela jednotka Sboru dobrovolných hasičů Boharyně společně s HSZ
PS Pražská, Hradec Králové a JSDH Nechanice k likvidaci těchto požárů: dne 26. července 2015
došlo k zahoření travního porostu v Homyli, dne 14. srpna 2015 byl likvidován požár travního
porostu v Boharyni a dále dne 16. srpna 2015 došlo po úderu bleskem k požáru stromu u slepého
ramene řeky Bystřice v Homyli. Požár archivu v rodinném domě v Boharyni likvidovali HZS PS
Pražská, Hradec Králové a JSDH Nechanice, jednotka z Boharyně byla připravena k případnému
zásahu.
Naše jednotka se v letošním roce podílela také na organizaci několika akcí:
V květnu 2015 se na místním hřišti v Boharyni konala okrsková soutěž v hasičském sportu. Soutěže
se zúčastnily dvě jednotky mužů z Boharyně, dvě jednotky mužů a jedna jednotka žen z Roudnice a
po jedné jednotce muži z Trnavy, Zvíkova a Puchlovic. Výsledky dopadly následovně: v kategorii
žen vyhrála Roudnice, která neměla žádné soupeře, s časem 22 sekund. V kategorii mužů se na
prvním místě umístila Roudnice A (čas 20 s.), na druhém místě byli muži z Roudnice B (čas 21 s.) a
na třetím místě se umístila Boharyně A (čas 28 s.).
Dne 29. srpna 2015 uspořádali členové SDH z Boharyně na místním hřišti v Boharyni již tradiční
„Rozloučení s prázdninami“. V den akce bylo krásné letní počasí, proto si děti i dospělí mohli užít
zajímavý program – tanec se psem, ukázky výcviku poníků, malování na obličej. Po celou dobu
akce byl také dětem k dispozici skákací hrad, kterého, zejména ty nejmenší, řádně využily.
Milovníci koní se mohli projet na koních paní Kykalové. Děti se také mohly zúčastnit cyklistického
závodu v pomalé jízdě na jízdním kole. Na své si přišli i dospělí, kteří se mohli seznámit s prací
sokolníka nebo si prohlédnout ukázku střelných zbraní či historickou vojenskou sanitku.
Poděkování za finanční podporu patří hejtmanu Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíru Francovi a
obci Boharyně.

Foto: Tomášová Marie
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SDH Boharyně uspořádal pro občany obce dne 5. září 2015 výlet. Cílem výletu byly ZOO Jihlava,
zámek v Polné a Hasičské muzeum v Přibyslavi. Někteří ještě navštívili chrám Nanebevzetí Panny
Marie v Polné. V ZOO nás všechny velmi zaujala nejen exotická zvířata, jako např. klokani, žirafy
či opice, ale i ukázky dravců. Zajímavá byla návštěva hasičského muzea s odborným výkladem.

Foto: Tomášová Marie
Co nás čeká?
Dne 5. prosince 2015 vánoční tvoření s K. Novákovou na téma „Různé techniky balení dárků“
v hasičské zbrojnici v Boharyni. V případě zájmu se hlaste u p. Krejčové.
Dne 9. ledna 2016 od 17.00 hod. Výroční valná hromada SDH Boharyně v hospodě U Jezírka v
Boharyni.
Dne 23. ledna 2016 od 20.00 hod. ples SDH Boharyně v hospodě U Jezírka v Boharyni.
Nadále probíhá každou první středu v měsíci sběr elektroodpadu a starého železa ve mlýně
v Boharyni.
Případné změny v termínech budou včas oznámeny.
Děkujeme za Vaši přízeň a srdečně Vás zveme na akce, na kterých se hasiči podílejí.
SDH Boharyně
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TJ Bystřice Boharyně
V polovině června 2015 ukončilo mužstvo TJ Bystřice Boharyně sezonu 2014 - 2015. Dvě remízy v
závěru soutěže zapříčinily to, že jsme neudrželi umístění na stupních vítězů. Skončili jsme na
čtvrtém místě, když od třetí příčky nás dělil pouhý jeden bod. Po krátké přestávce začala příprava
na další sezonu. Jako každý rok byla příprava i samotný začátek sezony značně ovlivněna
dobíhajícími dovolenými a prázdninami. Navíc se nám hned v úvodu zranilo několik hráčů, a tak
jsme museli značně improvizovat v sestavě mužstva. To se projevilo i na některých výsledcích.
Přesto zatím nemusíme být úplně zklamaní, neboť dvě kola před koncem podzimní části jsme na
páté příčce.
Doufám, že závěr sezony příliš nepokazíme a přezimujeme s dostatečným bodovým odstupem od
sestupových příček.
Podzimní výsledky:.
Hoříněves - Boharyně
Boharyně - Cerekvice
Kosičky B - Boharyně
Roudnice B - Boharyně
Boharyně - Prasek
Ohnišťany- Boharyně

2:0
5:0
1:2
3:1
4:0
4:2

Boharyně - Lokomotiva HK
Nový HK - Boharyně
Boharyně -Neděliště
Starý Bydžov - Boharyně
Boharyně - Syrovátka
Malšova Lhota - Boharyně

3:0
2:1
4:0
1:0
0:2
1:3

TJ Bystřice děkuje všem fanouškům a příznivcům za podporu na všech utkáních a přeje klidné
prožití konce roku a hodně zdraví a spokojenosti v roce nadcházejícím.
Připravujeme: 5.12.2015 Mikulášská nadílka pro děti
16.1.1016 Valná hromada TJ
13.2.2016 Rockový bál
Výbor TJ BYSTŘICE Boharyně

Foto: Michálek Lukáš
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Co nového v MTH ?
Jak jsme již v minulých číslech obecního zpravodaje informovali, v Nové Vsi u Týniště n./O. se
dvakrát ročně pořádají motocrossové závody. V měsíci září to byl již 25.ročník
NOVÁVESRINGu.
Náš motokrosový dorost se opět zúčastnil (5 dětí ve dvou kategoriích) a opět obsadil i pozice na
„bedně“.

Kategorie „Čína děti do 10 let“
Šárka Mlatečková 3. místo „ na
bedně“
Tereza Hrdinová
5. místo
Jana Kučerová
8. místo
Kategorie „KTM děti do 10 let“
Miroslav Kučera
bedně“
Vojtěch Jirman

2.místo „ na
4.místo

Z motocrossových kuloárů….
Míra Kučera se účastnil MOTOCROSSOVÉHO
seriálu východočeského kraje NOVASHARONCUP,
kde celkově obsadil 3.místo.
Dále se účastnil krajského přeboru SMS
PARDUBICE, kde se celkově umístil na 5.místě. Tyto
výsledky jsou povzbuzující pro další práci v
nadcházející sezoně.

Pokud sněhové podmínky letošní zimy dovolí,
rádi bychom vyzkoušeli motoskijoring (jízda na
lyžích tažených terénní motorkou).

S nadcházejícím rokem 2016
přejeme hodně štěstí a zdraví
našim spoluobčanům…
A spoustu medailí jezdcům MTH
teamu.
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ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ
Český zahrádkářský svaz
V sobotu 26. září jsme se vydali na výlet do Prahy, kde jsme navštívili zahradnictví Chládek, které
se specializuje zejména na prodej rostlin, a to pokojových i venkovních, tuzemských i cizokrajných.
Dále jsme zde mohli zakoupit různé zahradnické potřeby či dekorační předměty. V areálu
zahradnictví se nachází i restaurace. Po obědě jsme zamířili do zahradního centra Parkon v Libici
nad Cidlinou, prohlídku a nákupy v tomto zahradnictví nám zpříjemnilo právě probíhající
Svatováclavské vinobraní. Poslední zastávkou našeho výletu byl Chlumec nad Cidlinou a tamní
zahradní centrum Karlova Koruna, někteří z nás zakončili náš výlet procházkou v zámeckém parku.
Nám všem se výlet líbil a těšíme se na další akce našeho spolku.
Náš svaz se mimo jiné také podílí na úpravě veřejného prostranství, například v říjnu se někteří
z nás zúčastnili brigády na čerstvě opraveném hřbitově v Boharyni, kde jsme se postarali o opuštěné
hroby bývalých kněží, kteří působili v Boharyni. Všem zúčastněným děkujeme.
Výbor ČZS Boharyně

Jezdecký klub Boharyně

V sobotu dne 3. 10.2015 se uskutečnila již šestá Hubertova jízda, kterou pořádá Jezdecký klub
Boharyně.
První říjnová sobota nás přivítala chladným počasím, ale modrou oblohou, která slibovala krásný
den. A tak jezdci, kteří přijeli určitě nelitovali.
Celkem přijelo 36 jezdců, kteří se rozdělili do dvou lotů a také dorazili vozatajci se svým
spřežením, kterých bylo sedm.
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Celou Hubertovu jízdu vedla jako každý rok Monika Kykalová na koni Arša. První skokový lot
vedla Věra Borecká na koni Amy a neskokový Ludvík Kubišta. Spřežení hubertovou jízdou provedl
Pavel Groul s Jackem a Jolanou.
Jezdci absolvovali cca 10-ti kilometrovou trasu, kde na ně čekalo přibližně dvacet skoků. Celá trasa
vedla rozmanitým terénem, i neskokový lot překonával různé překážky.
V letošním roce se nám rozrostl počet nejmladších jezdců, kteří byli čtyři a bez problémů zvládli
celou trasu a na závěr byli odměněni velkou čokoládou.
Jako každoročně pro jezdce i diváky připravil skvělé občerstvení Radek Kolář.
Sobotní večer byl zakončen Hubertovým soudem, který odsoudil všechny hříšníky.
Závody
V letošním roce nás reprezentovala Monika Pospíšilová se svým pony spřežení Sára, Ges a Sibela.
Celkem se zúčastnila 9 závodů a nasbírala pět prvních míst, dvě druhá a dvě třetí. Na Mistrovství
České republiky obsadila skvělé druhé místo. První jí uniklo o pár setin bodů.
V parkurových soutěžích nás reprezentovala Monika Kykalová s Aršou, Věra Borecká s Amy a
Monika Píšová. I tyto jezdkyně nás reprezentovaly úspěšně a posbíraly několik velmi pěkných
umístění.

Foto: Kykalova Iveta
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SDH Trnava

SRAZ TRNAV - 26.6.-27.6.2015

V letošním roce jsme se zúčastnili srazu Trnav České i Slovenské republiky, který se tentokrát konal
v Trnavě u Zlína. Trnava u Zlína měla zároveň 110.výročí od založení SDH. Setkání se zúčastnilo celkem 5
Trnav, a to: Trnava u Třebíče, Trnava u Hradce Králové, Trnava u Zlína, město Trnava a Trnava pri Laborci.
Začátek oslav proběhl již v pátek slavnostní hromadnou schůzí Trnav. Večer byl ukončen večeří s
posezením. Sobota ráno začala slavnostním průvodem od obecního úřadu . Po slavnostním nástupu družstev
se začalo soutěžit. Nejprve byly na řadě štafety 8x50m ve dvou pokusech, pak následovaly požární útoky,
také dva pokusy.
Během sportovního klání byla na hřišti připravena řada vystoupení. Hasiči ze Zlína a Slušovic nám ukázali
vyprošťování z osobního auta a poté zásah u hořícího automobilu.
Po vyhlášení sportovního klání následovala mše svatá v místním kostele se slavnostním svěcením praporu.
Sobotní náročný den byl zakončen taneční zábavou .
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SDH Trnava + Myslivecký spolek Zvíkov
V sobotu dne 22.8.2015 se uskutečnilo přátelské setkání členů a rodinných příslušníků
SDH Trnava a Mysliveckého spolku Zvíkov. Vyšlo nám krásné slunečné počasí a k občerstvení
bylo zajištěno pečené divoké prase. Vše proběhlo v srdečné a přátelské atmosféře.

Posvícenecké posezení v Trnavě
V kulturním zařízení v Trnavě proběhlo dne 23.10.2015 od 18.00 hod. již tradiční posvícenské
posezení s hudbou a občerstvením ve formě grilovaných žeber. Účast byla hojná a celá akce se
velmi vydařila. Již se těšíme na další posvícení v Trnavě. ☺

Zajímavosti z obce

Občanka naší obce mistryní a vícemistryní světa

Veronika Krejčová z Homyle je členkou hradecké taneční
skupiny Cheeky Cheerky. Tato taneční skupina je velmi úspěšná
ve sportu zvaném „Cheerleading“. Veronika se společně
s týmem nejstarších děvčat v kategorii senior (15 a více let)
zúčastnila koncem srpna 2015 mistrovství světa v Praze, kde
bojovaly týmy z jedenácti států. Nejúspěšnějším týmem
hradecké skupiny se stala právě nejstarší děvčata, která
vybojovala nejcennější titul pro mistryně světa pro rok 2015
v soutěžní disciplíně pom pom defilé, a v soutěžní disciplíně
pom pom stage s choreografií „Svět hraček“ obdržela za druhé
místo titul vícemistryň světa.
Veroniko, děkujeme a jsme na Tebe pyšní ☺
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Pravidelné setkávání aktivních občanů
Na jaře letošního roku jsem vyzvala aktivní občany na procházku okolím obce spojenou
s návštěvou multifunkčního domu v Kunčicích. Akce se vydařila, a tak jsme se s účastníky dohodli
na dalším setkávání, a to každou první středu v měsíci od 14,00 hod. v hasičské zbrojnici
v Boharyni. Začali jsme se tedy pravidelně scházet a plánovat, co dál. Bohužel počasí v létě
venkovním aktivitám moc nepřálo. Až v září jsme podnikli další výlet, tentokrát na kolech, někteří
autobusem do obce Roudnice. Nejprve jsme navštívili zahradní centrum a prohlédli si aktuální
nabídku květin a dřevin. Potom jsme poseděli s místními seniory na obecním úřadě. Seznámili nás
se svými aktivitami, prohlédli jsme si rovněž místní knihovnu a výstavku z činnosti spolků.
V měsíci říjnu jsme podnikli opět výlet na kolech, tentokrát do Nechanic. Jeli jsme málo známou
cestou ze Zvíkova přes les kolem statku „Stejskal“ a bývalých jatek. V Nechanicích jsme se
zastavili na malé občerstvení v restauraci „U Ságnerů“.
V listopadu jsme podnikli krátkou procházku Na kopaninu a pak jsme se zahřáli u kávy a čaje
v hasičské zbrojnici.
Věřím, že v těchto setkáních budeme pokračovat. V případě příznivého počasí se zaměříme na
aktivní poznávání okolí obce. Jinak se budeme opětovně scházet každou první středu v měsíci
v hasičské zbrojnici v Boharyni. Na zimní období se připravuje např. kurz trénování paměti.
Hlavním přínosem by ale mělo být vzájemné setkávání lidí, kteří nechtějí jenom sedět doma, ale
potkat se s dalšími občany obce, něco nového poznat nebo se naučit. Přijďte mezi nás.

JUDr. Věra Macháčková
starostka
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Dotace na výměnu zastaralých zdrojů
vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována
fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje
z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva za:
• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
• instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
• „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava
fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí
výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
• 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),
• 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK),
Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město
nad Metují, Nový Bydžov.
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Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého
k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím
prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové
dotace“.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Výběr z usnesení zastupitelstva obce Boharyně květen – říjen 2015
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a zveřejněno
na internetových stránkách obce.

1. zasedání zastupitelstva č. 8 dne 13.5.2015
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo oslovit firmu FILUP a projednat s ní upřesnění rozsahu dodávky (dle cenové nabídky
firmy FILUP – elektro, spol. s r.o., Bydžovská Lhotka ze dne 26.3.2015)
- rozhodlo zadat provedení opravy hřbitovní zdi a márnice na hřbitově v Boharyni firmě STAVOS
Nechanice, s.r.o., IČ 27482391 dle cenové nabídky ze dne 11.5.2015.
- rozhodlo prověřit možnosti získání dotací na výstavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
v Boharyni a dále výši nákladů na jeho vybudování
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- zastupitelé budou hledat projektanta na zpracování projektu na zateplení objektu základní školy
v Boharyni, nové fasády a rekonstrukce topného systému
- rozhodlo o tom, že ředitelka ZŠ a MŠ předloží požadované doklady na základě Protokolu o
výsledku finanční kontroly do 20.5.2015 na Obecní úřad v Boharyni
- rozhodlo i nadále spolupracovat při sběru použitého textilu s Diakonií Broumov
- zastupitelstvo schválilo nákup vysavače pro ZŠ Boharyně, nákup zajistí ZŠ, cena do 4.000 Kč
- vzalo na vědomí informaci o setkání Trnav, tentokrát v Trnavě u Zlína ve dnech 25.6. – 28.6.2015

2. zasedání zastupitelstva č. 9 dne 10.6.2015
Zastupitelstvo obce :
- schválilo provedení opravy veřejného osvětlení v obci Boharyně firmou FILUP elektro, s.r.o.,
Bydžovská Lhotka dle nabídky ze dne 9.6.2015
- rozhodlo zrušit vypsané výběrové řízení na opravu křížků a zvoniček v Homyli a v Trnavě a
vypsat nové výběrové řízení, a to pouze na opravu křížků v Homyli a v Trnavě
- schválilo podání žádosti o dotaci MMR ČR - na opravu křížků v Homyli a Trnavě dle návrhu
- uložilo stavebnímu výboru připravit podmínky pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Boharyni
- vzalo na vědomí informaci o možnostech získání dotace na opravu fasády, zateplení a opravu
topného systému v budově ZŠ, vyhledání projektanta, který by zpracoval návrh včetně rozpočtu
- rozhodlo prověřit nabídky od dodavatelů traktoru KUBOTA a požádat o zaslání cenové nabídky
- schválilo Povodňový plán obce Boharyně zpracovaný VOP Dolní Bousov, s. r.o. 10.2.2015
- neschválilo účetní závěrku ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2014
- uzavřelo projednání závěrečného účtu Obce Boharyně za rok 2014 vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- neschválilo poskytnutí příspěvku na plat vychovatelky ŠD za 1. čtvrtletí 2015
- vzalo na vědomí výsledky kontroly provedené kontrolním výborem
- vzalo na vědomí inf. o zahájení územ. řízení – „Stáj pro dojnice s dojírnou – středisko Boharyně“

3. zasedání zastupitelstva č. 10 dne 29.6.2015
Zastupitelstvo obce :
- schválilo zakoupení traktoru Kubota M9960 CAB od dodavatele
Zemědělského družstva
Všestary, IČ 00124087 ( VITALTECH Rozběřice) za nabízenou cenu 1.330.368 Kč
- vzalo na vědomí informaci o zahájení prací na opravě hřbitovní zdi u hřbitova v Boharyni a
provedení opravy plotu kolem zahrady MŠ a laviček a stolu
4. zasedání zastupitelstva č. 11 dne 8.7.2015
Zastupitelstvo obce:
- schválilo poskytnutí příspěvku p. xxxxx ve výši 7.000 Kč na zřízení vjezdu k RD čp. 50 v Trnavě
- schválilo poskytnutí příspěvku manž. xxx ve výši 7.000 Kč na zřízení vjezdu k RD čp 51 v Trnavě
- neschválilo proplacení 1 hodiny ŠD denně za 1. čtvrtletí 2015
- neschválilo uhrazení doplatku platu vychovatelky ŠD dle požadavku p. řed. ZŠ, MŠ Boharyně
- uložilo kontrolnímu výboru prověřit usnesení zastupitelstva obce, zda bylo konkrétně schváleno
proplacení 1 hodiny ŠD denně, zprávu předložit na příštím zasedání zastupitelstva obce
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- schválilo uzavření kupní smlouvy č. 200/2015 s dodavatelem Zemědělské družstvo Všestary, IČ
00124087 ( VITALTECH Rozběřice) dle cenové nabídky ze dne 12.6.2015
- schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou Filup – elektro, spol. s r.o. Bydžovská Lhotka na akci
„Oprava veřejného osvětlení v obci Boharyně“ dle předloženého návrhu
- uložilo stavebnímu výboru připravit podklady pro vypsání nového výběrového řízení na křížky
v Homyli a v Trnavě. Termín do 10.8.2015
- schválilo zadat provedení renovace parket v kulturním zařízení v Trnavě firmě Strnad podlahy,
dveře, s.r.o., Rohovládová Bělá dle cenové nabídky ze dne 22.6.2015
- schválilo předložený návrh zadání poptávkového řízení a obeslání vybraných firem na výstavbu
víceúčelového hřiště v Boharyni
- rozhodlo pozvat zástupce firmy Profesionálové na srpnové zasedání zastupitelstva obce, aby
vysvětlil zastupitelům podmínky případné dotace na realizaci částečného zateplení objektu
základní školy, nové fasády, opravy topného systému, včetně cenové nabídky na zajištění
podkladů pro podání žádosti
- vzalo na vědomí informaci o obdržení registračního listu SFŽP a rozhodnutí na akci Likvidace
rostlinného odpadu
- schválilo zadat poptávkové řízení na dodávku nosiče kontejnerů za traktor, kontejneru,
štěpkovače za traktor a 100 ks kompostérů dle předloženého návrhu, doplněného o výše
uvedené připomínky.
- schválilo protokol o schvalování účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2014 a zápis o
neschválení účetní závěrky dle předloženého návrhu.
- vzalo na vědomí informaci o výsledku finanční kontroly provedené finančním výborem
- schválilo záměr prodat část pozemku parc. č. 106/9 v kat. úz. Trnava o výměře cca 1000 m2 pro
výstavbu rodinného domku za kupní cenu 220 Kč/m2
- schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2006175/VB/01 Boharyně, p.č.
222/1 Pešek – přípojka kNN s ČEZ Distribuce, a.s. dle návrhu

5. zasedání zastupitelstva č. 12 dne 29.7.2015
Zastupitelstvo obce :
- rozhodlo zadat dodávku traktorového nosiče kontejnerů, velkoobjemového kontejneru, štěpkovače
a 100 ks domácích kompostérů firmě Jaroslav Pavlíček, Boharyně čp. 67, IČ 47494425
- rozhodlo, aby JUDr. Macháčková jednala s pojišťovnami o předložení nabídek na uzavření
povinného ručení traktoru a zjistila možnosti pojištění zejména pro případ krádeže a poškození.
- schválilo uhradit náklady na materiál na nátěr obložení a položení dlažby kolem kamen v kult.
zařízení v Trnavě, p. Kmoníčková upřesní na příštím zasedání zastupitelstva výši nákladů

6. zasedání zastupitelstva č. 13 dne 12.8.2015
Zastupitelstvo obce:
- neschválilo prodej částí pozemků parc. č. 349/2 a 349/5 v kat. úz. Boharyně dle předloženého
návrhu, na příštím zasedání projedná možnost směny pozemků za jiný pozemek v obci vhodný
pro výstavbu RD, popř. návrh jiného řešení
- rozhodlo, že firma Profesionálové zpracuje pro obec návrh cenové nabídky na zpracování
tepelného auditu a návrhu řešení úprav v objektu
- schválilo provedení opravy márnice v rozsahu - osazení nových rámů oken a výplní, oprava dveří,
oprava vnitřních omítek a stropu a položení skruže u studně. Požádat stavební firmu o
zpracování cenové nabídky.
- schválilo přijetí dotace od MMR na opravu křížků v Homyli a Trnavě
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- schválilo vypsání poptávkového řízení na opravu křížků v Homyli a Trnavě dle předneseného
návrhu
- schválilo výši nákladů 5.000 Kč na nátěr obložení a položení nové dlažby pod kamna v kulturním
zařízení v Trnavě. Nákup speciální rohožky bude řešen na příštím zasedání zastupitelstva obce
po prověření ceny.
- rozhodlo na základě výběrového řízení zadat zpracování Územního plánu obce Boharyně firmě
Ing. Eduard Žaluda, projekt. kancelář, Praha, IČ 73580872 za částku 147.620 Kč
- rozhodlo na základě výběrového řízení zadat výstavbu víceúčelového hřiště ve sportovním areálu
v Boharyni firmě JOKAS, Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov, IČ 25930168 za
1.858.819 Kč. Do smlouvy o dílo zapracovat konkrétně provedení hutnících zkoušek dle
zadávacích podmínek a projednat s firmou výběr subdodavatele povrhu hřiště.
- uložilo stavebnímu výboru posoudit návrh smlouvy o dílo s firmou JOKAS ohledně zapracování
provedení hutnících zkoušek a výběru subdodavatele povrhu hřiště.
- schválilo uzavření kupní smlouvy s firmou Jaroslav Pavlíček, Boharyně na dodávku nosiče
kontejneru, kontejneru, štěpkovače za traktor a 100 ks domácích kompostérů
- neschválilo uzavření Smlouvy o svozu bioodpadu a kompostování od firmy M.F. Svobodné
Dvory, spol. s r.o.
- pověřilo JUDr. Macháčkovou zajištěním stanoviska SMO k návrhu Smlouvy o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p.
- rozhodlo zaplatit ZŠ, MŠ Boharyně na doplatek platu vychovatelky ŠD Boharyně za 1. čtvrtletí
2015 částku 11.472,92 Kč a za 2. čtvrtletí 2015 částku 11.454,68 Kč, tj. celkem 22.927,60 Kč.
- rozhodlo, že Obec Boharyně jako zřizovatel ZŠ, MŠ Boharyně nebude ve školním roce 2015/2016
požadovat prodloužení školní družiny a nebude doplácet žádné finanční prostředky na plat
vychovatelky ŠD. Provoz ŠD bude zajištěn pouze po dobu odpovídající normativnímu úvazku
vychovatelky ŠD, který stanoví krajský úřad,
- schválilo požadavek JUDr. Macháčkové na poskytnutí informací a dokladů o zajištění provozu
ZŠ, MŠ Boharyně ve školním roce 2015/2016 a plnění povinností uložených školským zákonem
dle předloženého návrhu
- rozhodlo, že finanční kontrola bude probíhat ve ZŠ, MŠ Boharyně 2x ročně, a to vždy k 30.6. a
k 31.12. Pověřilo k výkonu finanční kontroly k 30.6.2015 JUDr. Macháčkovou jako vedoucí
kontrolní skupiny a členy L. Kolářovou, účetní obce, I. Kmoníčkovou, členku finančního
výboru, M. Pilaře, člena kontrolního výboru. Zahájení finanční kontroly k 30.6.2015 bude
2.9.2015 v 17,00 hod. na obecním úřadě. Mgr. Medkové se ukládá předložit v tomto termínu
doklady požadované v Oznámení o zahájení kontroly.
- zvolilo p. Alenu Tomášovou členkou stavebního výboru
- zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o opravě závad na veřejném rozhlase a
připomínkách k funkčnosti rozhlasu, zejména chybějícímu hlásiči na budově obecního úřadu

6. zasedání zastupitelstva č. 14 dne 9.9.2015
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo nabídnout p. xxxxxxxxxxxx pro výstavbu nově vzniklý pozemek parc. č. 160/48 v kat.
úz. Zvíkov nad Bystřicí o výměře 1125 m2, event. zprostředkovat jednání s majiteli dalších
vytipovaných pozemků, na kterých je možné provést výstavbu rodinného domku
- schválilo záměr odprodat část pozemku parc. č. 106/9 v kat. úz. Trnava o výměře cca 1000 m2 za
200 Kč/m2 (viz přiložený náčrtek) s tím, že umístění rodinného domku je omezeno z důvodu
uložení hlavního vodovodního řadu na pozemku. Pozemek není možné oplotit celý, ale až cca 10
m od hranice parcely z důvodu zajištění volného přístupu k vodovodnímu řadu
- schválilo předložený rozpočet na opravu márnice, položení skruže u studny, položení odvodňovací
trubky kolem přední zdi hřbitova dle předloženého rozpočtu ze dne 26.8.2015 – částka 46.400
Kč bez DPH
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- rozhodlo opravu křížků a zvoniček v Homyli a Trnavě v letošním roce nerealizovat a přesunout
na další rok a opětovně požádat o dotaci
- rozhodlo přesunout problematiku zpracování energetického posouzení stavebních úprav objektu
ZŠ na rok 2016
- schválilo podání podnětu České školní inspekci k provedení kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně
- rozhodlo, že veřejnosprávní kontrola v ZŠ, MŠ Boharyně bude zahájena v úterý 15.9.2015
v 17,00 hod. v budově ZŠ v Boharyni. Kontroly se zúčastní JUDr. Macháčková, L. Kolářová, I.
Kmoníčková a M. Pilař
- konstatovalo, že Mgr. Medková nesplnila opatření, která jí byla uložená v zápise o neschválení
účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2014, a že trvá na splnění těchto opatření a stanoví
dodatečnou lhůtu do 30.9.2015
- rozhodlo nabídnout k prodeji nepotřebný majetek obce, který se dosud nepodařilo prodat
- schválilo uhradit na doplatek platu vychovatelky ŠD za měsíce 7 – 8/2015 částku 7.781,78 Kč
- schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Jezdeckému klubu Boharyně
- schválilo zakoupení a předání krmení pro psa v hodnotě 2.000 Kč p. xxxxxxxx jako náhradu za
zajištění lékařské péče a ošetřování nalezeného psa
- rozhodlo uplatnit prostřednictvím Mikroregionu Nechanicko požadavek na doplnění 1 hlásiče na
Obecní úřad v Boharyni na náklady dodavatele projektové dokumentace

7. zasedání zastupitelstva č. 15 dne 14.10.2015
Zastupitelstvo obce:
- rozhodlo, že části pozemků parc. č. 349/2 a 349/5 v kat. úz. Boharyně dle žádosti p. xxxxxxx
prodávat nebude
- schválilo návrh kupní smlouvy na odprodej části pozemku parc. č. 106/9 v kat. úz. Trnava p.
xxxxxxxxxxx za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy
- projednat s Mikroregionem Nechanicko termín, do kdy bude vyřešeno umístění dalšího hlásiče
- zastupitelé se seznámili s návrhem a cenovým odhadem stavebních prací na opravu objektu obecní
hospody a prodejny v Boharyni, zpracovaným ing. Václavem Hanušem
- schválilo kategorizaci standardů příspěvku na vjezdy pro občany dle předloženého návrhu
stavebního výboru, tj. příspěvek bude poskytnut na žádost občana na zřízení nebo opravu vjezdu
pouze na skutečné náklady na pořízení materiálu
vjezd cca 10 – 15 m2
příspěvek na materiál max. 5.000 Kč
vjezd + zatrubnění cca 10 – 15 m2
příspěvek na materiál max. 7.000 Kč
samostatný vjezd nebo zatrubnění cca 10 – 15 m2
příspěvek na materiál max. 10.000 Kč
ostatní případy budou posuzovány individuálně. Výše příspěvku bude stanovena po projednání
zastupitelstvem obce
- rozhodlo, že kompostéry budou předány občanům, kteří již požádali o jejich přidělení k
bezplatnému užívání (výpůjčky), občané potvrdí převzetí. Spolu s kompostérem bude předán
návod k sestavení a způsobu kompostování. Současně se občan zaváže, že vždy do 15.1. násl.
roku předá obci formou čestného prohlášení přehled o množství zpracovaného rostlinného
odpadu, množství vytvořeného kompostu a kde byl kompost použit (umístěn). Pravidla
štěpkování pro občany budou stanovena následně.
- vzalo na vědomí informaci o přípravě rozpočtu na rok 2016 s tím, že požadavky je třeba předat
na obecní úřad Boharyně nejpozději do 31.10.2015
- rozhodlo, že zápis z dílčí finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně za 1. pololetí 2015 bude
zastupitelům zaslán spolu s případ. námitkami Mgr. Medkové a násl. projednán na zasedání
zastupitelstva obce
- zastupitelstvo obce konstatovalo, že Mgr. Medková nesplnila povinnosti dané zákonem č.
220/2013 Sb. § 9, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě a rozhodlo řešit schvalování účetní
závěrky za rok 2014 až s projednáváním účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2015
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- vzalo na vědomí inf. o kontrole České školní inspekce v ZŠ, MŠ Boharyně ve dnech 6.– 8.10.2015
- neschválilo žádost p. Jiřího Lišky za školskou radu při ZŠ, MŠ Boharyně o prodloužení školní
družiny do 15,30 hod. ve školním roce 2015/2016 a dofinancování platu vychovatelky
- vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje
- schválilo poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost KHK pro rok 2016 ve stejné výši jako
v roce 2015
- schválilo záměr uzavřít dodatek k nájemní smlouvě číslo 1240 s nájemcem Agropodnik
Humburky, a.s. ohledně změny výše nájmu pozemků v kat. úz. Trnava parc. č. 194/33, 194/38,
202/30, 202/42 a 202/45, a to 3.000 Kč/ha za ornou půdu a 2.000 Kč/ha za louky, ostatní a dobu
trvání smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let.
- vzalo na vědomí informaci o poškození komunikace ve Zvíkově a provedení opravy

Informace o povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí, se nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených porostů nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako
plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň.
Kácení je možné provádět v době vegetačního klidu, tj. obvykle od 1.11. do 31.3.
Žádost o povolení ke kácení dřevin musí kromě jména, příjmení, data narození a bydliště žadatele
obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění
dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody.
Žádost podává občan na obecní úřad, v jehož katastru se dřeviny nacházejí. Vzor žádosti je
k dispozici na internetových stránkách obce.
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková

Předvánoční sbírka pro Diakonii Broumov
V měsíci prosinci se opět uskuteční sbírka použitého textilu pro Diakonii Broumov. O termínu
budete informováni prostřednictvím vývěsek, veřejného rozhlasu a internetových stránek obce.
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Kalendář akcí 2015 – 2016 - shrnutí
28.11.2015 Zahájení adventu – rozsvícení
vánočního stromu
5.12.2015 Vánoční tvoření na téma „Balení
dárků“
5.12.2015 Mikulášská nadílka
17.12.2015 Předvánoční posezení pro seniory
23.1.2016 Hasičský ples
13.2.2016 Rockový bál
Březen Dětský karneval
2016

Fotbalové hřiště Boharyně

16.30 hod.

Hasičská zbrojnice Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně
Hospoda „U Jezírka“Boharyně

15.00 hod.
14.30 hod.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.00 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

Hezké Vánoce, šťastný nový rok,
na stole ať voní grog.
Dobré pití na připití,
stromeček ať pěkně svítí.
Co nebylo tento rok,
ať splní se napřesrok.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 30.4.2016. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty
na obci nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz
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