Listopad 2016
Vážení spoluobčané,
máme zde opět podzim a letošní rok je téměř u konce. Přinášíme Vám další číslo Obecního
zpravodaje, ve kterém rekapitulujeme uplynulé období a informujeme o dění v obci.
I v letošním roce Obecní úřad Boharyně pokračoval v údržbě obecního majetku. Byla opravena
elektroinstalace, komín a střecha obecní hospody v Boharyni (celkové náklady 936.417 Kč), do
konce roku bude ještě opravena střecha nad sálem. Na dětské hřiště v Boharyni byly doplněny nové
hrací prvky (náklady 155.219 Kč). Dále byly odstraněny schody u obecního domku ve Zvíkově a
byl zbudován nový bezbariérový přístup (náklady 127.625 Kč). V Trnavě byl odbahněn rybník
„Křepelák“ (náklady 367.060 Kč), bylo prodlouženo veřejné osvětlení směrem k Boharyni (náklady
86.211,14 Kč), byl opraven křížek na návsi (náklady 84.750 Kč), byla provedena oprava
komunikace u statku (náklady 14.520 Kč) a byly doplněny hrací prvky na dětském hřišti (náklady
71.793 Kč). Na křižovatce v Homyli byl opraven křížek a zvonička (náklady celkem 126.608 Kč).
Členové Mysliveckého sdružení „Bystřice“ Boharyně vysadili nové stromky na Budíně, rovněž
byla provedena výsadba stromků „Na Kopanině“ jako náhrada za vykácené suché smrky, které byly
napadeny kůrovcem. V průběhu roku probíhaly práce na zpracování projektu a získání stavebního
povolení na výstavbu chodníku od budovy školy ke hřbitovu v Boharyni.
V souvislosti s novou právní úpravou nakládání s odpady byl zaveden systém sběru rostlinného
odpadu. Na začátek příštího roku připravujeme nový způsob sběru plastů do popelnic, které budou
zapůjčeny občanům. Tato opatření by měla přispět ke zvýšení podílu vytříděných odpadů a snížení
množství netříděného odpadu odváženého k likvidaci na skládky.
Finišují práce na novém územním plánu obce. Návrh pro veřejné projednání bude předán obci v
listopadu 2016. Byly zapracovány připomínky a návrhy občanů i příslušných úřadů a institucí.
Veřejné projednání s občany proběhne v měsíci lednu 2017. S návrhem nového územního plánu
obce se bude možné seznámit buď na Obecním úřadu v Boharyni nebo na Magistrátu města Hradec
Králové.
Ve spolupráci s místními spolky se uskutečnily tradiční akce pro děti i dospělé – dětský karneval,
cyklovýlet, dětský den, rozloučení s prázdninami. Uspořádali jsme dva výlety na muzikály do Prahy
- Sibyla královna ze Sáby a Alenka v kraji zázraků, ve sportovním areálu v Boharyni se představili
ochotníci z Nechanic s divadelním představením Drcla loktem vo kredenc. Do konce roku ještě
chystáme rozsvícení vánočního stromu, mikulášskou nadílku a předvánoční setkání se seniory.
Letošní rok uběhl jako voda, i když té opět moc nebylo. Do roku dalšího bych Vám i Vašim
blízkým chtěla popřát vše nejlepší, především hodně zdraví.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Oznámení
Obecního úřadu Boharyně
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů v roce 2017
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle
pondělí
středa
Trnava
středa
Zvíkov, Budín
středa

20. 2.2017
22. 2.2017

08.00 – 17.00
17.00 – 20.00

Obecní úřad

27.2.2017

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

27.2.2017

19.15 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Výše poplatku činí 400 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci nebo na objekt využívaný k rekreaci.
Poplatek za psa činí 100 Kč.
Poplatky je možné uhradit rovněž bezhotovostně na bankovní účet obce č. 1080780389/0800,
variabilní symbol = číslo popisné domu, zpráva pro příjemce = obec. Při bezhotovostní platbě je
známka na popelnici k vyzvednutí na OÚ.
Zpracovala : Bc. Šárka Michálková

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, které se uskuteční v sobotu 26.11.2016 od
16,30 hod. ve sportovním areálu v Boharyni. Pro děti bude připraveno zdobení vánočního stromu a
perníčků, pro dospělé soutěž o nejlepší vánoční nápoj, pro malé i velké občerstvení.

Vánoční posezení pro seniory

Tradiční předvánoční setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 14,30 hodin
v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Pro příjemnou zábavu je připraven kulturní program.
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Knihovna Boharyně

Knihovna Boharyně je otevřena pro čtenáře každé pondělí a středu v zimním půjčovním čase. Stále
nabízíme několik tisíc knih vlastních i půjčených z putovního souboru, který je obměňován
několikrát do roka. Odebíráme tři periodika - Rybářství, Epochu a 21. století. Chtěla bych i touto
cestou poděkovat některým čtenářům, jmenovitě paní Tomášové a paní Podrazilové, které přinesly
do knihovny řadu knih k dalšímu používání našimi čtenáři.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Alena Vítková.

TJ Bystřice Boharyně

TJ BYSTŘICE BOHARYNĚ opět v okresním přeboru
Fotbalové mužstvo TJ Bystřice Boharyně v létě ukončilo sezónu 2015 - 2016 na krásném třetím
místě III. třídy. Velikým překvapením bylo, že toto umístění zajistilo Boharyňským postup do
okresního přeboru. A tak po dlouhých 32 letech navázalo na úspěchy svých předchůdců. O tento
úspěch se zasloužili tito hráči: M. Peterko, P. Krejčí, J. Rensa, J. Steinfeld, M. Valášek, R.Široký,
M. Flegr, O. Pšenička, J. Pavlíček, P. Samek, L.Volf, J. Adlaf, P. Málek, J. Melichar,T. Trýzna,
K. Mrázek, R. Adlaf, A. Sentivan, P.Chocenský, T. Farka, L. Rejmánek. Brankář Martin Peterko
byl oceněn OFS Hradec Králové za největší počet vychytaných nul.
V polovině srpna jsme zahájili novou sezónu. Zpočátku se nám dařilo dobře a dlouho jsme se
pohybovali v horních patrech tabulky. V závěru podzimu už naše výkony nebyly optimální, a tak
nás série čtyř porážek posunula až na osmou příčku vyrovnané tabulky okresního přeboru.
Děkujeme našim fanouškům za podporu a doufáme v jejich přízeň i v dalších nelehkých bojích o
body v okresním přeboru.
Kromě fotbalu bychom rádi pozvali občany na prosincovou Mikulášskou nadílku pro děti a v únoru
2017 na Rockový bál.
Přejeme všem svým členům a
štěstí v roce 2017.

všem občanům pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a

Výbor TJ Bystřice Boharyně
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SDH Boharyně
Sbor dobrovolných hasičů Boharyně se v letošním roce opět podílel na pořádání několika akcí, a to
např. dětského dne a rozloučení s prázdninami. Jak je vidět na následujících obrázcích, děti si obě
akce velmi užily.

Dětský den

Rozloučení s prázdninami
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Umíte ten nejlepší vánoční punč nebo vaječný koňak?

Neváhejte a zúčastněte se letošní soutěže ve
výrobě vánočních nápojů, která se bude konat
v rámci rozsvícení vánočního stromu v sobotu
26. 11. 2016. Zúčastnit se může každý, kdo
přinese vlastnoručně vyrobený nápoj. Pro
všechny soutěžící jsou připraveny hezké ceny.
Foto: ilustrační

Vánoční tvoření
V letošním roce opět chystáme vánoční tvoření,
na které zveme všechny, kteří by si chtěli
vytvořit originální vánoční dekoraci s lektorkou
a floristkou Kateřinou Novákovou. Akce se
bude konat v hasičské zbrojnici v Boharyni
sobotu 3. 12. 2016 od 13,00 hodin.
Bližší informace budou ještě upřesněny
prostřednictvím vývěsek, webu obce a místního
rozhlasu.
Těšíme se na Vás.

Foto: loňské tvoření na téma „netradiční balení
dárků“

Dále Vás srdečně zveme na Hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 21. 1. 2017 od 20,00 hodin
v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Přijďte si zpříjemnit dlouhé zimní večery a pobavit se se
svými přáteli a sousedy.
Každou první středu v měsíci, od 17,00 hodin zajišťujeme ve mlýně v Boharyni sběr starého železa,
papíru a elektroodpadu.
Za SDH Boharyně Šárka Michálková
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ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

V pátek 6.5.2016 byl pro členy uspořádán zájezd do Kroměříže. Navštívili jsme zámek a krásné
květné zahrady. Byl to pěkný celodenní zážitek.
Již tradiční posezení na hřišti se uskutečnilo 5.7.2016. Za velké účasti většiny členů probíhalo
v dobré pohodě, ke které přispěl i pan Volejník s harmonikou.
V sobotu 1.10.2016 se členové ČZS zúčastnili zájezdu na Veselý kopec u Hlinska, kde se konaly
bramborové slavnosti. Každý mohl ochutnat dobroty z brambor. Přálo nám i pěkné počasí. Na
zpáteční cestě jsme navštívili zahradnictví v Černé za Bory. Prohlédli jsme výpěstky a někteří
členové si zakoupili květiny a keře do svých zahrádek.
K náplni ČZS patří i péče o památná místa a hroby bývalých učitelů a farářů na hřbitově
v Boharyni. Všem, kteří se podílejí na vytváření pěkného prostředí, patří dík.
Za ČZS v Boharyni Marie Samková

6

Jezdecký klub Boharyně

Hubertova jízda Jezdeckého klubu Boharyně.
V sobotu dne 1. 10. 2016 se uskutečnila 7. Hubertova jízda Jezdeckého klubu Boharyně.
Za teplého a slunečného podzimního dne se sešlo na louce mezi Boharyní a Homylí na 21
sedlových koní a 7 spřežení.
Jezdci byli rozděleni do dvou lotů. Před všemi jezdci jela liška Věra Borecká na koni Princ Boy.
První skokový lot vedla Monika Píšová na klisně Flér a druhý neskokový Monika Kykalová na
Amy. Kočáry provedl celým Hubertem Pavel Groul se svým černým spřežením.
V jedenáct hodin byla zahájena Hubertova jízda. Za velké divácké podpory našich spoluobčanů i
příznivců koní zavedla liška skokový lot na několik skoků na lukách mezi Boharyní a Homylí. Po té
se všichni jezdci, vozatajci i auta s diváky vydali na trasu jízdy, která přibližně měřila 15 km.
Skokoví jezdci a koně absolvovali na desítku skoků ať na lukách nebo v okolních lesích.
Trasa vedla na louky ke Kunčicím, pak do lesa k Hrádku a přes Radostov na polední přestávku na
louku nad Radostovem, kde skvělé občerstvení jako každý rok zajistil Radek Kolář.
Po pauze všichni účastníci jeli přes homylský les směrem na Roudnici a zpět po lukách do
Boharyně.
Na závěr Hubertovy jízdy všichni jezdci hledali liščí ohon, který byl ukryt na louce. Vítězka
obdržela balíček a zároveň všichni účastníci dostali pamlsky pro koně.
Večer se uskutečnilo posezení v hospodě U jezírka, kde k tanci a poslechu hrála hudba Pohoda a
hříšníky celého dne odsoudil Hubertovský soud.
Jezdecký klub děkuje za pomoc s organizací jízdy Obecnímu úřadu Boharyně paní starostce JUDr.
V. Macháčkové, panu ing. J. Machníkovi a ZS Kratonohy, a.s. za možnost využít jejich pozemků
na postavení skoků a vedení trasy.

Text i foto Iveta Kykalová

7

SDH Trnava

SRAZ TRNAV 1.-3.7.2016

Tradičně jako každý rok se konal sraz Trnav České i Slovenské republiky. V letošním roce jsme byli zváni
do Města Trnavy na Slovensku. Zúčastnili jsme se v hojném počtu a nepodcenili jsme ani přípravy na tuto
akci : sehnali jsme upomínkové předměty pro ostatní družstva a pro muže jsme pořídili nová trička, která
měla velký úspěch .

Setkání se zúčastnilo celkem 5 Trnav a to: Město Trnava , Trnava u Třebíče, Trnava u Hradce Králové,
Trnava u Zlína a Trnava pri Laborci.
V sobotu po slavnostním nástupu družstev se začalo soutěžit. Nejprve byly požární útoky ve dvou pokusech
a poté štafety 8x50m také ve dvou pokusech. Po vyhlášení sportovního klání následoval oběd.
V odpoledních hodinách proběhlo svěcení praporu v Katedrále svatého Jana Křtitele. Sobotní náročný den
byl zakončen taneční zábavou. V neděli jsme byli pozváni na prohlídku nového národního fotbalového
stadionu.
Velké poděkování za letošní ročník srazu Trnav patří Městu Trnava za uspořádání, organizaci, občerstvení a
bohatý program.

Text i foto Miloslav Kašpar
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Myslivecké sdružení ,, Bystřice“
Boharyně
V letošním roce jsme se dvakrát zúčastnili plánovaných akcí pro naše nejmenší, které se konaly na
místním hřišti. Nejprve koncem května dětského dne a závěrem prázdnin i ,,Šipkované,, Všechny
děti bych chtěl opravdu pochválit, protože na třech stanovištích ukázaly svoji soutěživost a
projevily upřímnou dětskou radost. Své znalosti děti prokázaly i při luštění křížovky, kde musely
poznat zvěř, žijící v lesích, a opravdu téměř všechny tajenku zvládly.
Mezi připravované akce, které stojí za zmínku, patří obnova remízu v polích mezi obcemi Boharyně
a Trnava. V březnu letošního roku jsme požádali majitelku pozemku paní Čermákovou, žijící ve
Vysoké nad Jizerou, o vykácení části remízu, který je napaden kůrovcem. Tento prostor chceme
z vlastních prostředků kompletně obnovit a vysázet zde nové listnaté stromy. Z mysliveckého
pohledu má tento remíz velký význam pro zvěř, která zde nachází přirozený kryt. Paní Čermáková
nám vše stvrdila svým podpisem, za což ji děkujeme. Plánované kácení začne letos v listopadu.
Měl bych ještě jednu drobnou prosbu ke všem, kteří právě přezouvají staré pneumatiky za nové a
nevědí kam s nimi, prosím, nevozte je do lesa ani do příkopů. Nejenom že nám všem hyzdí krajinu,
ale pokud je sami neodvezeme, tak zůstávají v přírodě i desítky let, a to určitě nechceme.
Před začátkem období společných honů bych ještě rád poděkoval dlouholetému členovi Eduardu
Frýdovi za pečlivé vedení kroniky našeho spolku. Pan Eduard Frýda se ve věku takřka 83 let
rozhodl, že vedení kroniky předá jiným členům spolku. Za roky strávené nad listy papíru mu za
všechny naše myslivce ještě jednou moc děkuji.
Za MS ,, Bystřice,, Boharyně Vráťa Klapka

Motocross team Homyle

Jsme na „bedně“ :o)
Dne 10.9.2016 jsme se s naším MTH týmem
motocrossu (MTH = Motocross team Homyle)
zúčastnili závodů v Nové Vsi (nedaleko Týniště
n/O.). Počasí nám přálo. Děti si konečně po
dlouhé době vyzkoušely jízdu na suchém terénu
(v uplynulých letech to bylo samé bláto). Za náš
tým se závodů zúčastnily jen Hrdinová Terka a
Mlatečková Šárka.
A „světe div se“ …. resp. my víme, že na to
máme… jsme „na bedně“. Motocrossové depo
zajásalo. Holkám gratulujeme a ať je sezóna i
v příštím roce úspěšná.
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Výsledková listina v kategorii - Děti čína
Pořadí

Jméno

St. číslo

Věk

Bydliště

1

1

Šárka Mlatečková

64

10

Všestary

1

2

Jakub Bažant

2

9

Koudelka

3

Tereza Hrdinová

18

9

Homyle

2

3

4

1

1

2

5

4

2

1

3

2

5

3

A co náš další člen MTH Míra Kučera ml.???
Míra startoval v sezoně 2016 za MX Team
REGION Racing Team.
Pod tímto týmem se i účastnil MMČR Juniorů (
Mezinárodního mistrovství České republiky) a
Krajského přeboru, ve volných termínech i
ostatních motocross seriálů. V MMČR Juniorů
se účastnilo v průměru 20 - 35 jezdců (nejenom z
České republiky). V tomto seriálu se podařilo
obsadit celkově 6.místo, v Krajském přeboru
Východních Čech obsadil celkově 3.místo.
Byla to závěrečná sezóna v „kubatuře“ 50ccm a
celkem se dle umístění vydařila.
Nyní Míru čeká přechod do vyšší „kubatury“,
a to je 65ccm, tam bude v následující sezóně
nabírat nové zkušenosti.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve vyšší „kubatuře“!!!

Přijďte si i vy zajezdit se svými dětmi v roce příštím. Trať je určena především pro děti z
naší obce a nejbližšího okolí.
Pravidla užívání a návštěv trati pro minimotocross a bicross jsou odsouhlasena vedením obecního
úřadu a umístěna na viditelném místě trati.
!!!UPOZORŇUJEME, ŽE TRAŤ NENÍ SKLÁDKOU PRO DOMOVNÍ ODPAD ANI VYJETÉ PNEU !!!

11. listopad – Významný den – Den válečných veteránů
Na posledním setkání aktivních občanů (vždy 1.
středu v měsíci v hasičské zbrojnici) ženy
vyhotovily
věnce, které byly položeny
k památníkům v obci u příležitosti 11. listopadu,
který je slaven jako Den válečných veteránů.

Text i foto V. Macháčková
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Informace o ZŠ, MŠ Boharyně
V obci máme školu a školku, přesněji obec je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy
v Boharyni. Protože se v poslední době objevila zejména mezi rodiči řada dezinformací a
nepravdivých údajů, chtěla bych to tímto napravit a seznámit Vás se systémem fungování a zejména
financování školy.
Obec zřídila školu jako svou příspěvkovou organizaci zřizovací listinou v roce 2002 a k výkonu její
činnosti jí poskytla bezplatně obecní majetek – budovy, zařízení atd. Jedná se o tzv. majetek
svěřený. Dále škola hospodaří s majetkem, který pořídila z příspěvků a dotací od zřizovatele, ale i
jiných subjektů, rodičů atd. Vždy však škola nabývá majetek pro svého zřizovatele, tedy obec (§ 27
Zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění).
Při své činnosti se škola řídí především zřizovací listinou, školským zákonem, zákonem o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů atd.
Financování školy je zajišťováno z několika zdrojů. Od krajského úřadu škola dostává peníze na
platy zaměstnanců, a to jak pedagogů, tak ostatních zaměstnanců, včetně dohod o provedení práce
a dále tzv. ONIV – jedná se o finanční prostředky určené zejména na nákup učebních pomůcek, na
úhradu školení, atd. Dalšími příjmy školy jsou především
příspěvek obce na provoz školy,
školné, nájemné za pronájem bytu, dary a dotace od jiných subjektů, sběr starého papíru apod.
Obec jako zřizovatel školy dostává v rámci jednotlivých daní od státu příspěvek, který se vypočte
podle pravidel daných zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. č. 272/2016
Sb. Konkrétní částku obec nezná a ani jí není nikým sdělována. Svaz města a obcí uvádí , že se
jedná o cca 8.000 Kč na jednoho žáka ZŠ nebo dítě MŠ. Tato částka se každoročně mění
v závislosti na plnění státního rozpočtu a úspěšnosti výběru daní státem.
Přehled výnosů a nákladů ZŠ, MŠ Boharyně bez dotace státu na platy a ONIV a dotace EU:
2013
2014
2015
k 30.9.2016
Výnosy celkem
1 001 857
894 201
735 990
531 196
- z toho příspěvek zřizovatele na provoz
459 255
504 610
465 400
388 500
- příspěvek zřizovatele na obědy
50 383
46 428
64 476
14 838
- příspěvek zřizovatele na platy
289 554
150 904
30 709
0
- nájemné
29 735
29 496
29 503
22 712
- sběr papíru
4 482
6 120
4 536
2 160
- ost. příjmy
20 067
9 126
8 637
9 317
- čerpání fondů
25 854
15 697
5 326
0
- školné
61 364
63 360
60 867
37 751
- svačinky
61 163
68 460
66 536
52 918
Náklady celkem
Hospodářský výsledek (zisk)
Stav rezervního fondu tvořený ze
zlepšeného výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření předchozích
účet. období (nerozdělený do fondů)
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení (nerozdělený do fondů)

991 689

879 705

628 959

424 840

10 168
18 998

14 496
13 569

107 031
8 244

106 356
8 244

0

0

14 496

14 496

0

0

0

107 031
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Výše státní dotace na platy a ONIV od krajského úřadu:
2013
2014
2015
Výnosy v Kč
1 679 400 1 805 635 2 091 851
Náklady v Kč
1 679 400 1 805 635
2091 851

K 30.9.2016
1 565 907
1 565 907

K 30.9.2016 obdržela škola od zřizovatele na běžný účet částku 97.125 Kč – doplatek příspěvku na
provoz a dne 12.10.2016 částku 42.240. Kč – navýšení částky na plyn do 31.12.2016.
V poslední době se rozvířila diskuze kolem nedostatku finančních prostředků na praní prádla.
Ředitelka zaslala obci žádost o navýšení rozpočtu o 6.000 Kč do konce roku 2016 bez jakéhokoli
zdůvodnění. Současně informovala rodiče, že nemá peníze na zaplacení faktury za měsíc září
a vyzvala je k poskytnutí příspěvku. Zřizovatel požádal ředitelku, aby zdůvodnila svou žádost, proč
došlo k navýšení částky za praní prádla a kalkulaci částky 6.000 Kč. K tomu ředitelka školy sdělila,
že v roce 2016 byla nucena zajistit výměnu lůžkovin v MŠ dle aktuální potřeby ihned především
z důvodu zvýšené nemocnosti dětí, výskytem vší v MŠ, akutní nevolností dětí atd. V rozpočtu na
rok 2016 má škola schválenou částku 15 000 Kč dle skutečnosti k 31.12.2015. Zřizovatel souhlasil
s navýšením rozpočtu do 31.12.2016 na praní prádla přesunem finančních prostředků ve výši 6.000
Kč v rámci rozpočtu školy na rok 2016, tedy z položek, které nebudou do konce roku vyčerpány.
Přehled nákladů na praní prádla:
Náklady na praní prádla v Kč

2012
12 025

2013
13 461

2014
15 148

2015
14 160

K 30.9.2016
14 309

Vedení školy dlouhodobě se zřizovatelem nespolupracuje. Z důvodu neposkytnutí součinnosti při
provádění kontrol v ZŠ, MŠ Boharyně zřizovatelem a při schvalování účetních závěrek nebyly
dosud schváleny účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za roky 2014 a 2015. Nebyl tedy schválen ani
hospodářský výsledek za tyto roky a jeho převod do rezervního fondu. S finančními prostředky ve
výši 121.527 Kč škola nemůže do schválení účetních závěrek dle zákona č. 250/200 Sb. nakládat.
Jedná se o další zdroj financování, který by mohl být použit např. na dovybavení školní zahrady
hracími prvky a další vybavení ZŠ, MŠ. Bohužel p. ředitelka Mgr. Y. Medková neučinila žádné
kroky k tomu, aby účetní závěrky mohly být schváleny a finanční prostředky tak byly uvolněny.
Ředitelka školy je pravidelně zvána na zasedání zastupitelstva obce, avšak těchto jednání se
nezúčastňuje s tím, že není povinna se jednání zastupitelstva účastnit (a dle sdělení rodičů jí to
lékař ani nedoporučuje). Na většinu dotazů, výzev a žádostí zřizovatele vůbec nereaguje.
Komunikace probíhá převážně e-mailovou formou. Samozřejmě řadu provozních a zejména
koncepčních záležitostí není možné touto formou řešit.
V základní škole je momentálně 15 žáků, v mateřské škole je 23 dětí, z toho 6 předškoláků
(8 dětí z Boharyně, 2 z Dobřenic, 10 z Kunčic, 1 z Barchova, 1 z Babic, 1 z Hradce Králové). Mezi
pedagogy jsou 3, kteří nesplňují předepsané vzdělání.
Jak jsem uvedla již na začátku tohoto článku - máme v obci základní a mateřskou školu, avšak ta už
dávno neplní úlohu, kterou vždy obecní škola v obci měla. Názor na fungování „naší školy“ si
samozřejmě udělejte každý sám.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Výpisy ze zasedání zastupitelstva obce
Výběr z usnesení zastupitelstva obce Boharyně květen – říjen 2016
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boharyni a zveřejněno
na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 22 dne 11.5.2016
Zastupitelstvo obce:
- souhlasilo s návrhem p. Hellera, že zveřejní informaci o provozu okolních MŠ v měsících
červenec a srpen 2016 na nástěnce v MŠ a že ji rovněž zašle na obecní úřad
- rozhodlo, že již nebude projednávat proplacení výletů, které závisí na předložení řádných
daňových dokladů ředitelkou ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medkovou.
- schválilo přijetí dotace na pořízení ÚP obce od MMR ČR ve výši 96.800 Kč
- schválilo zakoupení trojhoupačky ( dvouhoupačka + hnízdo) na dětské hřiště do Trnavy.
- rozhodlo zadat provedení opravy zvoničky v Homyli p. Kedroňovi – zpracování kamene, Hořice
s tím, že budou ještě upřesněny některé položky z nabídky
- rozhodlo zadat provedení opravy elektroinstalace a stavebních úprav v objektu čp. 26 v Boharyni
(obecní hospoda a prodejna potravin) firmě Filup – elektro, spol. s.r.o. Bydžovská Lhotka dle
cenové nabídky ze dne 9.5.2016
- rozhodlo zadat opravu schodů před obecním domkem ve Zvíkově, včetně úpravy odvodu
dešťových vod z okapů firmě STAVOS Nechanice, s r.o. dle cenové nabídky ze dne 9.5.2016,.
2. zasedání zastupitelstva č. 23 dne 9.6.2016
zastupitelstvo obce :
- schválilo uhradit částku 14.838 Kč jako dotaci na obědy ZŠ, MŠ Boharyně za období 1 – 3/2016
- rozhodlo, že Protokol o výsledku FK za rok 2015 v ZŠ, MŠ Boharyně bude doplněn o odkaz na
přílohu – Zápis z dílčí FK za 1. pol. 2015 a po doplnění podpisů předán ředitelce ZŠ, MŠ
Boharyně, projednán v zastupitelstvu obce bude až po uplynutí lhůty pro podání námitek nebo v
případě, že budou podány námitky, až po jejich vyřízení.
- rozhodlo, že trvá usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.4.2016, že schvalování
účetní závěrky ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2015 se odkládá a bude projednáno po dokončení
finanční kontroly v ZŠ, MŠ Boharyně za rok 2015
- obce uzavřelo projednání závěrečného účtu Obce Boharyně za rok 2015 vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- rozhodlo vyzvat ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně k upřesnění žádosti o informaci, na co konkrétně
budou požadované fin. prostředky použity - převod financí 2.000 Kč z položky ost. služby do
položky cestovné
3. zasedání zastupitelstva č. 24 dne 13.7.2016
zastupitelstvo obce :
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkové přijmout opatření k nápravě nedostatků
zjištěných kontrolní skupinou při prověřování správnosti vyúčtování akce „Čas adventu a vánoc
v Boharyni“ dne 12.12.2015 viz Protokol z finanční kontroly ze dne 23.5.2016.
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkové přijmout opatření k nápravě nedostatků
zjištěných kontrolní skupinou při kontrole rozpočtových opatření viz Protokol z finanční
kontroly ze dne 23.5.2016.
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- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkové předložit doklady k výpočtu částky 5.225,974
Kč čerpané z dotace MŠM, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání ZŠ na DDP ze dne
31.10.2013 a předložit doklady k čerpání příspěvku zřizovatele na platy – částka 3.395 Kč ––
viz Protokol z finanční kontroly ze dne 23.5.2016.
- uložilo ředitelce ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkové přijmout opatření, aby bylo účtováno v souladu
s právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví
- pověřilo p. I. Kmoníčkovou zjistit, z jakých zdrojů byl financován kroužek „kuchtíci“ a na základě
jakého dokladu byla částka 10,- Kč zaúčtována do výnosů ZŠ, MŠ Boharyně
- pověřilo JUDr. V. Macháčkovou, starostku obce projednat připomínky k účetní závěrce ZŠ, MŠ
Boharyně za rok 2015 s firmou Cesorg, s.r.o. do příštího zasedání zastupitelstva obce
- rozhodlo vyzvat ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Medkovou k předložení dokladů, na základě
kterých byla výše požadovaného příspěvku na obědy za období 04 – 06/2016 vypočtena
- rozhodlo, že občané budou upozorněni formou letáčku ve vývěskách, hlášením veřejným
rozhlasem, v obecním zpravodaji na omezení používání zábavné pyrotechniky
- rozhodlo, že dřevo z pokácených bříz bude nabídnuto nejprve členům TJ Bystřice Boharyně a
SDH Boharyně, kteří se budou podílet na kácení a úklidu za částku 100 Kč/m3, pokud nebudou
mít zájem, pak bude nabídnuto dalším zájemcům.
4. zasedání zastupitelstva č. 25 dne 10.8.2016
Zastupitelstvo obce:
- schválilo zadat provedení prodloužení VO v Trnavě směrem na Boharyni vybrané firmě FILUP –
elektro, s.r.o., Bydžovská Lhotka čp. 14 dle cenové nabídky ze dne 10.8.2016
- schválilo provedení opravy výtluků na místní komunikaci v Trnavě u bývalého statku firmou SÚS
KHK, provozovna Nové Město nad Cidlinou, předběžné náklady cca 15.000 Kč
5. zasedání zastupitelstva č. 26 dne 14.9.2016
Zastupitelstvo obce :
- požaduje od ředitelky ZŠ a MŠ doložit kopii objednávky a faktury za obědy odebrané v období
04-06/2016, termín – do 7.10.2016
- uložilo ředitelce ZŠ a MŠ Boharyně předložit požadované vysvětlení k žádosti o převod financí
2.000 Kč z položky ost. služby do položky cestovné
- schválilo změnu systému sběru plastů dle předloženého návrhu
- schválilo provedení opravy střechy na objektu obecní hospody v Boharyni firmou Selecta spol.
s.r.o. dle předložené cenové
- schválilo vnitřní předpis systému péče obce o vlastní les do 50 ha dle předloženého návrhu
- rozhodlo zálohy na plyn ZŠ, MŠ Boharyně budou navýšeny dle skutečnosti, navýšení částky na
praní prádla musí ředitelka doložit konkrétními podklady
- rozhodlo, že po předání řádných účetních dokladů a požadovaných originálů dokladů bude
požadovaná částka proplacena – žádost o proplacení výletů žáků ZŠ Boharyně na Hvězdárnu do
Hradce Králové a do Prahy
- ukládá ředitelce ZŠ a MŠ, aby se dostavila na osobní jednání s paní starostkou na obecní úřad
Boharyně k projednání žádosti o dotaci od MŠMT a k předložení konkrétního projektu, na který
bude žádat o dotaci. Starostka případně rozhodne o dalším postupu.
6. zasedání zastupitelstva č. 27 dne 12.10.2016
Zastupitelstvo obce:
- vyzývá ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně k předložení docházky dětí a zaměstnanců pro ověření
správnosti výčtu výše příspěvku na obědy za období 4 – 6/2016
- rozhodlo, že projednání žádosti ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně o převod financí 2.000 Kč z položky
ost. služby do položky cestovné se odkládá a bude řešeno po předložení zdůvodnění žádosti
ředitelkou ZŠ, MŠ Boharyně.
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- vyzývá ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně Mgr. Y. Medkovou k předložení konkrétních podkladů, ze
kterých je možné zjistit důvody, které vedly ke zvýšení nákladů na praní prádla v MŠ Boharyně
v roce 2016 – faktury, počty praní, počty dětí atd.
- uložilo SDH Trnava upřesnit a doplnit svou žádost o pořízení garáže pro techniku SDH Trnava o
způsob provedení, stanovisko stavebního úřadu a jeho požadavky, popř. vyjádření majitelů sítí
(zejména ČEZ), náklady na projekt a předběžné náklady na realizaci
- rozhodlo vydat zákaz podomního a pochůzkového prodeje a schválilo Nařízení obce č. 1/2016 o
zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
- schválilo poskytnutí dotace JK Boharyně na sportovní činnost na rok 2016 ve výši 5.000 Kč,
pověřilo starostku uzavřením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
- schválilo prominutí nájemného za pronájem obecní hospody v Boharyni za období 7 – 9/2016
- rozhodlo, že zastupitelé si zjistí informace o EET, žádost p. R. Koláře bude projednána na příštím
zasedání zastupitelstva obce
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková

Předvánoční sbírka pro Diakonii Broumov
V měsíci prosinci se opět uskuteční sbírka použitého textilu pro Diakonii Broumov. Věci budou
přebírány v hasičské zbrojnici v Boharyni, a to v pátek 25.11.2016 od 18,00 do 19,00 hod. a
v sobotu 26.11.2016 od 9,00 do 10,00 hod.

Používání zábavné pyrotechniky
Na základě stížností obyvatel Obecní úřad Boharyně žádá občany, aby omezili používání zábavné
pyrotechniky zejména v nočních hodinách po 22,00 hod. a v období vánočních svátků a Nového
roku. Rakety, petardy, pumy, bouchací kuličky jsou nepříjemné nejen pro malé děti a staré lidi, ale
vyvolávají šok i u domácích mazlíčků, především psů. Myslete na ně při plánování ohňostrojů.

Zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce Boharyně na svém zasedání dne 12.10.2016 schválilo s účinností od 1.12.2016
zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci.
Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či
poskytování služeb provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů,
budov apod. bez předchozí objednávky.
Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb nebo nabízení prodeje
zboží či poskytování služeb na veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky,
přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo
postává na místě.
Nařízení se nevztahuje na prodej tisku prostřednictvím kamelotů, očkování domácích zvířat, akce
organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a nabízení služeb podle nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a
spotřebičů paliv.
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Kalendář akcí 2016 – 2017 - přehled
18.–21.11.2016
25.-26.11.2016
26.11.2016
3.12.2016
3.12.2016
15.12.2016
21.1.2017
Únor 2017
Březen 2017

Sběr velkoobjemového odpadu
Sběr věcí pro Diakonii
Broumov
Zahájení adventu – rozsvícení
vánočního stromu
Vánoční tvoření
Mikulášská nadílka
Předvánoční posezení se seniory
Hasičský ples
Rockový bál
Dětský karneval

Obvyklá stanoviště kontejnerů
Hasičská zbrojnice Boharyně
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

13,00 hod.
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

Bohatý stůl a výbornou rybu,
sváteční večer, co nemá chybu.
Hodně dárečků, co srdce pohladí,
rodinu, přátelé, co nikdy nezradí.
K bohatství krůček a ke štěstí krok,
nádherné Vánoce a šťastný Nový rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Boharyně zpravidla 2x ročně pro občany obce. Zpracovaly:
JUDr. Věra Macháčková a Bc. Šárka Michálková. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá
autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 30.4.2017. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty
na obci nebo na e-mailu: ouboharyne@volny.cz
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