KVĚTEN 2017
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Obecního zpravodaje opět najdete řadu informací o tom, co se v naší obci událo
v uplynulém období a rovněž co se chystá na následující měsíce.
Rozpočet obce na rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce jako schodkový s plánovanými
příjmy 6.818.000 Kč a plánovanými výdaji 7.550.800 Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán
ze zůstatku finančních prostředků minulých let, tj. budou použity finanční prostředky na
běžných účtech u bank. Na běžném účtu u České spořitelny měla obec k 31.12.2016 celkem
6.250.995,68 Kč a na účtu u ČNB 146.501,72 Kč. V loňském roce hospodařila obec
s celkovými příjmy 8.963.604,50 Kč, celkové výdaje činily 6.257.435,53 Kč.
Počátkem roku byl schválen nový územní plán. Občané se s ním mohou seznámit na Obecním
úřadě. V elektronické podobě je zveřejněn na webových stránkách obce. Na pořízení
územního plánu jsme obdrželi dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Pro letošní rok plánujeme opět řadu stavebních akcí. Především to bude výstavba chodníku od
budovy základní školy ke hřbitovu. Na tuto akci obec obdržela dotaci ve výši 600.000 Kč
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Dále bude provedena oprava fasády
hasičské zbrojnice v Boharyni, postupně se budou opravovat chodníky v Boharyni a Trnavě,
budou pokračovat opravy v objektu obecní hospody a prodejny potravin v Boharyni., bude
provedena oprava a výměna topného systému v budově ZŠ v Boharyni.
Obec od letošního roku změnila systém sběru plastů. Od svozové firmy pronajala žluté
popelnice, které byly zapůjčeny občanům. Na svozových místech pak byl omezen počet
velkých kontejnerů na plasty. Pokud by měl ještě někdo z občanů zájem o zapůjčení žlutých
popelnic, pak je třeba se přihlásit na Obecním úřadu. Nádoby budou připraveny k převzetí
koncem měsíce června 2017.
Rovněž budeme pokračovat ve sběru rostlinného odpadu. V jednotlivých obcích jsou opět
přistaveny velké kontejnery, do kterých občané můžou ukládat především trávu a další
rostlinný odpad ze svých zahrádek. K dispozici je ještě několik kompostérů. Případní zájemci
se mohou přihlásit na Obecním úřadu. Na kompostéry obec získala dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj a každoročně musí vykazovat množství zpracovaného odpadu. Občanům
proto byly počátkem roku předány dotazníky k vykázání množství zpracovaného rostlinného
materiálu. Bohužel ne všichni oslovení dotazník vyplnili a vrátili na obecní úřad.
Ve spolupráci s místními spolky pro Vás opětovně připravujeme na léto řadu kulturních a
sportovních akcí. Ale o tom už dále.
Přeji Vám pěkné počtení.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Stavební akce v roce 2017
V letošním roce bude obec realizovat několik stavebních akcí. Tou největší je výstavba
chodníku v Boharyni od školy ke hřbitovu. Bude vybudován nový chodník, sjezdy
k přilehlým domům po obou stranách komunikace a parkoviště u hřiště a hřbitova, bude
prodlouženo veřejné osvětlení. Realizace bude probíhat v měsících květnu a červnu. V této
době bude omezeno parkování vozidel v prostoru stavby. Parkování bude částečně možné
v areálu za hřbitovem.
Obec dále připravuje na období květen až červen opravy částí chodníků, které jsou
v havarijním stavu, a to v obcích Trnava a Boharyně. Zde budou osazeny nové obrubníky a
položena převážně nová dlažba. Některé opravy již byly započaty.
V budově základní školy bude provedena výměna topného systému, který je již zastaralý a
energeticky velmi náročný.
Na podzim dostane nový kabát i hasičská zbrojnice v Boharyni.
Obecní zastupitelstvo se také začalo zabývat výstavbou nové kanalizace a ČOV v obcích
Boharyně a Homyle. Občanům byly poskytnuty prvotní informace na setkání dne 30.3. 2017.
V současné době probíhá v Homyli a v Boharyni průzkum u veřejnosti ohledně zájmu o
napojení se na novou kanalizaci. V případě úspěšné žádosti o dotaci se předpokládá zahájení
realizace v roce 2020. Doba výstavby se odhaduje cca na dva roky. Orientační náklady
stavby se pohybují okolo 40 mil. Kč. Bližší informace k této připravované investici lze získat
na Obecním úřadě v Boharyni.
Vítězslav Havlíček, místostarosta

Informace Obecního úřadu
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr se uskuteční v sobotu 27.5.2017 v těchto časech:
8,30 – 9,00
Homyle křižovatka
9,10 – 9,40
Boharyně hasič.zbrojnice
9,50 – 10,20
Zvíkov křižovatka
10,30 – 11,00
Budín náves
11,10 – 11,40
Trnava prodejna potravin
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, lepidla, pryskyřice, ředila, rozpouštědla, kyseliny,
fotochemikálie, nepoužitelná léčiva, detergenty, pesticidy a postřiky, oleje, znečištěné oděvy,
hadry a pracovní ochranné pomůcky, kosmetika, chladicí kapaliny a nemrznoucí směsi
Do nebezpečného odpadu nepatří: pneumatiky, stavební odpady, objemné odpady a kovový
šrot, atd.
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Společenská rubrika
Vítání občánků

Na Obecním úřadu v Boharyni jsme 8. dubna 2017 přivítali mezi občany naší obce 6 dětí:
Natálku Matouškovou
Sarah Pacákovou
Terezku Petrovickou

Tobiáše Huňáčka
Matyáše Kocha
Sebastiána Kvasila

Foto: Kamila Farková
Všem dětem přejeme hodně zdraví a šťastné a spokojené dětství.
JUDr. Věra Macháčková
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Životní jubilea

V letošním roce slaví významné životní výročí tito občané naší obce:
Adlafová Alena
Bartoníčková Zdenka
Bitvar Václav
Bludský Zdislav
Brendl Josef
Brett František
Daněk Josef
Dítě Zdeněk
Dítětová Blažena
Holá Dagmar
Jaroměřská Eva
Kadeřávková Stela
Koch Jaroslav

Vašinová Libuše
Vítková Milada
Kubišta Ludvík
Ledvinková Jiřina
Macháček Josef
Melichar Miroslav
Rosenkranc Stanislav
Samková Eva
Synek Milan
Šanda Václav
Válek Josef
Vančura František

Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.
Jubilanty srdečně zveme na společné setkání, které se uskuteční 8.6.2017 od 15,00 hod. ve
společenském zařízení na hřišti v Boharyni. Pro všechny bude připraven dárek a malé
občerstvení. Na žádost Obecní úřad zajistí dopravu.

Knihovna Boharyně

Knihovna Boharyně zve čtenáře
Opětovně zvu k návštěvě stávající, ale hlavně nové zájemce o četbu knih či časopisů. Vždyť
chvíle strávené u hezkého textu nemusí být promarněné či zbytečné. A naše knihovna má jistě
co nabídnout. Ať už to jsou svazky a časopisy naše, nebo knihy z výměnného fondu, které
jsou několikrát ročně obnovovány. Počet titulů se rozrůstá i díky darům knih a časopisů z řad
našich spoluobčanů. Těm všem patří velké poděkování. Knihovnu můžete navštívit každé
pondělí od 18.OO do 19. OO a středu od 18.OO do 20.OO hodin. Na návštěvu se těší
knihovnice Alena Vítková
Otevírací doba v letním čase: pondělí 18.00 – 19.00 hod., středa 18.00 – 20.00 hod.
Knihovnice Alena Vítková
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Tradiční setkání seniorů
Před vánočními svátky 15.12.2016 se uskutečnilo již tradiční setkání seniorů v obecní
hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Nejdříve proběhla beseda k aktuálnímu dění v obci.
Následovalo občerstvení a kulturní program. Vystoupila skupina Countrybaby z Chlumce nad
Cidlinou, která předvedla několik country tanců. Zájemci se mohli zapojit a některé tance se
naučit.
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JUDr. Věra Macháčková
starostka

Český zahrádkářský svaz

Rok 2017 je pro zahrádkáře v Boharyni významný tím, že uplynulo 60 let od založení místní
organizace. Zahrádkáři se sdružují celkem v 2.660 organizacích v počtu téměř 160.000 členů.
Budeme si připomínat významné osobnosti, které se zasloužili o činnost zahrádkářů v obci
Boharyně a okolí. Za všechny jmenujme předsedu Václava Česáka, který se spolu s výborem
zasloužil o vydání kroniky obce Boharyně a okolí pod názvem „Děje a paměti obce
Boharyně (Bohárny v Nechanicku) a k ní přifařených obcí Homile, Zvíkova, Budína a
Buchlovic“ podle rukopisu rodáka a učitele ve škole v Boharyni Bohumila Jahelky, které
sepsal v roce 1896 v Hořicích. Všem, kteří stáli a stojí v čele zahrádkářů, patří uznání za
odvedenou práci. Těm, kteří již nejsou mezi námi, čest jejich památce.
Několik vět k současnosti. 5. března 2017 jsme na valné hromadě hodnotili práci a činnost
spolku za rok 2016 a plánovali činnost v roce letošním. V květnu 2016 jsme navštívili výstavu
v Kroměříži. Účastníci zájezdu byli spokojeni , byla nádherná. V létě 5. června jsme se sešli
na hřišti v Boharyni ke společnému posezení. K tanci a poslechu zahrál na harmoniku pan
Volejník z Kosiček. 1. října jsme jeli na Veselý kopec, kde probíhal „bramborový den“.
Cestou zpět jsme se zastavili v zahradním centru v Černé za Bory.
Konec valné hromady tradičně patřil panu ing. Maclovi z Hradec Králové, který nám promítl
obrázky z putování za krásami jižní Moravy.
Poděkování patří všem, kteří se účastní brigád při zvelebování životního prostředí a
památných míst v našich obcích a též Obecnímu úřadu Boharyně za spolupráci a pomoc.
Všem přejeme zdraví a mnoho radosti a úspěchů při pěstování ovoce, zeleniny a květin.
Za zahrádkáře v Boharyni Jaroslav Hrdina
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TJ Bystřice Boharyně
Členská základna TJ Bystřice Boharyně se v polovině ledna 2017 sešla na výroční schůzi, aby
zde zhodnotila výsledky činnosti spolku v uplynulém roce a zároveň nastínila plány pro rok
následující.
Hodnocení roku 2016 vyznělo pozitivně, neboť mužstvo postoupilo do Okresního přeboru a
šesté místo po první polovině nové sezony lze považovat za úspěch. Plán pro rok 2017 je
proto jasný. Zachovat v Boharyni Okresní přebor. Je to plán reálný, i když víme, že to
jednoduché nebude.
Koncem února uspořádala TJ v místní hospodě Rockový bál. Po několika letech, kdy byla
účast slabší, vládla letos spokojenost. Plný sál spokojených účastníků se bavil při rockové
klasice skupiny Forsáž a navíc si ti šťastnější odnesli některou z cen bohaté tomboly.
Po dvouměsíční zimní přípravě, která proběhla v domácích podmínkách za využití hřiště s
umělým povrchem, zahájilo mužstvo druhou polovinu sezony. Bohužel se kádr potýká s
nedostatkem hráčů, zaviněným zraněními a pracovním vytížením. Navíc v zimním období
odešel brankář Soldán zpět do Kunčic, a tak musí v brance nastupovat hráč z pole Martin
Flegr. Přesto je mužstvo odhodláno bojovat o každý bod, který zajistí setrvání v Okresním
přeboru. Potěšující je, že i když se nám moc nedaří, zájem o fotbal ze strany fanoušků
přetrvává. Děkujeme a zveme na fotbal a ostatní akce do sportovního areálu v Boharyni.
Výbor TJ Bystřice Boharyně
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SDH Boharyně

Sběr elektroodpadu ve mlýně v Boharyni probíhá každou první středu v měsíci v době od
17,00 hod. do 18,00 hod. Rovněž je sbírán železný šrot a papír.

Myslivecké sdružení „Bystřice“
Zvíkov

V tomto čísle zpravodaje bych se rád vrátil k letošní zimě, která byla pro volně žijící zvěř
velmi těžká. Díky pravidelné péči myslivců se i přes tuto nepřízeň počasí podařilo
minimalizovat úhyn zvěře a udržet relativně vysoké stavy drobné zvěře - zejména zajíců a
bažantů.
Po ukončení lovecké sezony jsme v lednu začali pracovat na revitalizaci remízu Na Březině.
Bylo vykáceno téměř padesát stromů napadených kůrovcem, celý prostor byl vyčištěn od
náletových dřevin, podařilo se vysázet téměř pět set nových stromů (hlavně stromů listnatých
a borovic). K dokončení celé revitalizace je zapotřebí celý remíz oplotit, což máme v plánu
během následujících týdnů. Všem zúčastněným myslivcům patří poděkování.
Během letních měsíců nás čekají hlavně opravy seníků a posedů včetně údržby naší Myslivny.
Rádi bychom Vás také pozvali na Dětský den do Boharyně, kde každoročně připravujeme pro
malé i velké příznivce přírody soutěže a hry.
Vratislav Klapka
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Zajímavosti z obcí
Dětský maškarní ples v Boharyni
V sobotu 4. března 2017 se konal v obecní hospodě „U Jezírka“ maškarní ples pro děti. Pro
děti byly připraveny různé soutěže. Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší masky.
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Pálení čarodějnic 2017
v Boharyni
Soutěž o „nejkrásnější“ čarodějnici.

Foto Marie Čížková
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v Trnavě
V podvečer 30. dubna jsme se opět sešli v hojném počtu u hospůdky, kde jsme si již tradičně
opekli výborné špekáčky, párky a klobásy z místního řeznictví. Děti si vyrobily čarodějnici a
všichni jsme se společně vydali v průvodu k místu pálení ohně. Přestože bylo chladné počasí,
akce se vydařila.

Iveta Kmoníčková

11

Přijďte mezi nás ………
Opětovně bych chtěla pozvat aktivní občany na pravidelná středeční setkání. Scházíme se
každou první středu v měsíci od 13,30 hod. v hasičské zbrojnici v Boharyni. V letošním roce
jsme se věnovali ruční tvorbě. Pracovnice z domova seniorů - Domov Libuše v Kratonohách
nás naučila vytvářet krásná přáníčka z odložených sáčků na čaj. S paní Jaroslavou Gallovou
jsme vyráběli ze starých kalendářů taštičky na dárky. Před Velikonocemi jsme zhotovili
velikonoční dekorace především z přírodních materiálů. Pokud bude příznivé počasí, pak
bychom v letních měsících opět chtěli vyrazit pěšky nebo na kole poznávat okolí naší obce.
Budeme se těšit, že rozšíříte naše řady.
JUDr. Věra
Macháčková
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Životní prostředí v obci a okolí
Nedílnou součástí činnosti obecního úřadu je i péče o zeleň v obci a jejím okolí.
Obec vlastní celkem cca 43 ha lesů ve Zvíkově a v Trnavě. Hospodaření v nich se řídí lesním
hospodářským plánem, který na období 10 let vypracovává pro obec Magistrát města Hradec
Králové a který je pro obec závazný. Odbornou správu pro obec zajišťuje podnik Lesy ČR, st.
p. a hospodářskou činnost lesní hospodář p. Libor Sehnoutek.
Obec dále obhospodařuje několik remízků. V minulém roce hlavně vlivem sucha a výskytu
kůrovce bylo nutné vykácet suché stromy především smrky. Náhradou byly vysázeny stromy
odolné proti suchu a kůrovci.
Obec průběžně zajišťuje na svém území kácení suchých a poškozených stromů. Je to
především z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tak tomu bylo i v minulém roce,
kdy ve sportovním areálu v Boharyni byly ve spolupráci se členy TJ Bystřice Boharyně a
SDH Boharyně vykáceny suché břízy. V Trnavě u kulturního zařízení byly odstraněny břízy,
které byly již přerostlé a poškozené hnilobou a hrozil jejich pád na nedaleký objekt, popř.
dětské hřiště.
Obec nejen kácí suché a nemocné stromy, ale náhradou vysazuje stromy nové. Ve
sportovním areálu v Boharyni byly vysazeny břízy, ve spolupráci se členy TJ Boharyně byla
provedena nová výsadba tújí mezi víceúčelovým hřiště a hřbitovem. V Trnavě u kulturního
zařízení na místo původních bříz, byly zasazeny lípy. Dále byl osázen pomník na křižovatce
v Homyli, další výsadba stromů byla provedena na sídlišti rodinných domků v Homyli.
Obec se zapojila do projektu Mikroregionu Nechanicko nazvaném Zeleň v Mikroregionu
s obnovou bývalé třešňovky v Trnavě. V současné době je zpracováván projekt a žádost o
dotaci z programu Ministerstva životního prostředí. Cílem je vysázení nových ovocných
stromů, především třešní kolem polní cesty na místo starých a suchých stromů. Realizace
s předpokládá v roce 2018.
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Třešňovka v Trnavě
JUDr. Věra Macháčková

Víceúčelové hřiště v Boharyni
Ve sportovním areálu v Boharyni je občanům k dispozici víceúčelové hřiště. Je možné zde
provozovat řadu sportů - např. tenis, malou kopanou, volejbal, basketbal apod. Zejména
v letním období je zařízení hojně využíváno dětmi i dospělými. V zimním období zde trénují
především fotbalisté. Provoz na hřišti se řídí Provozním řádem, který je umístěn na stránkách
obce nebo u vstupu na hřiště. Rezervaci lze provést dopředu prostřednictvím rezervačního
systému na webových stránkách obce, popř. domluvit s p. V. Havlíčkem na tel. č.
724045779. Děti do 15 let a senioři nad 60 let mají vstup zdarma. Pro ostatní platí ceník,
který je součástí provozního řádu hřiště.
Vítězslav Havlíček

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Úplná znění usnesení zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Boharyni a
zveřejňována na internetových stránkách obce.
1. zasedání zastupitelstva č. 28 dne 9.11.2016
Zastupitelstvo obce:
- schválilo převod částek 4.000 Kč z položky el. energie na položku praní prádla a 2.000 Kč
z pol ost. služby na praní prádla v rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2016
- schválilo změnu systému sběru plastů v obci (snížení počtu kontejnerů na 8 a pronájem
popelnic pro občany)
- rozhodlo, že nemá námitek k udělení licence veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
AP Tour – dopravní spol. s r.o
- schválilo poskytnutí částky 8.000 Kč Knihovně města Hradec Králové jako dotaci na nákup
knih do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb v roce 2017
- rozhodlo o dotaci na veřejnou linkovou dopravu do Zvíkova v roce 2017
- schválilo vybudování lednice v prodejně masa a masných výrobků v Trnavě
2. zasedání zastupitelstva č. 29 dne 14.12.2016
zastupitelstvo obce :
- rozhodlo vyzvat ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně k předložení příslušných dokladů a
k osobnímu projednání žádosti o dotaci obědů 07-09/2016.
- rozhodlo vyzvat ředitelku ZŠ, MŠ Boharyně k upřesnění požadavku na dofinancování
dovozu obědů do konce roku 2016
- rozhodlo poskytnout dotaci ve výši 5.000 Kč Hospicu Červený Kostelec
- rozhodlo, že do rozpočtu ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2017 nebude zařazena částka 4.500 Kč
na plavání
- schválilo rozpočet ZŠ, MŠ Boharyně na rok 2017 s celkovými náklady 423.000 Kč,
celkovými výnosy 423.000 Kč, z toho přísp. zřizovatele na provoz 318.900 Kč a příspěvek
na obědy 50.000 Kč . Celkové náklady obce na ZŠ, MŠ Boharyně 713.400 Kč.
- schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový s celkovými příjmy 6.818.000 Kč,
celkovými výdaji 7.550.800 Kč, výše schodku 732.800 Kč. Schodek bude vyrovnán ze
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zůstatku finančních prostředků předcházejících let.
- schválilo Pravidla zřizovatele ZŠ, MŠ Boharyně podle předloženého návrhu

3. zasedání zastupitelstva č. 30 dne 11.1.2017
zastupitelstvo obce :
- schválilo předložený návrh smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih Knihovně města
Hradec Králové
- schválilo úpravu odměn neuvolněných zastupitelů dle předloženého návrhu
4. zasedání zastupitelstva č. 31 dne 8.2.2017
- Zastupitelstvo obce:
- schválilo provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2017 a zprávu hlavní invent. komise
- rozhodlo podat žádost o dotaci z programu Ministerstva zemědělství ČR na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků na opravu fasády hasičské zbrojnice v Boharyni
- rozhodlo podat žádost o dotaci z OPŽP – zeleň v extravilánu obce prostřednictvím
Mikroregionu Nechanicko na obnovu alejí „Třešňovka“ a „Bendačka“ v Trnavě
- 5. zasedání zastupitelstva č. 32 dne 8.3.2017
Zastupitelstvo obce :
- schválilo Územní plán obce Boharyně
- schválilo poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč TJ Bystřice Boharyně na výdaje spojené se
sportovní činností klubu
- schválilo uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu s Obcí Libčany pro
zajištění povinné školní docházky pro druhý stupeň ZŠ
6 . zasedání zastupitelstva č. 21 dne 12.4.2016
Zastupitelstvo obce:
- souhlasilo se směnou části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 209/1 ost. komunikace
v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí o výměře cca 30 m2 za část pozemku parc. č. stp. 48 stavební
parc. v kat. úz. Zvíkov nad Bystřicí o výměře cca 15 m2, rozdíl ve výměře vyrovnat finančně
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Boharyně č. 1/2017, kterou se stanoví část
školského obvodu základní školy
- schválilo termín a místo zápisu do MŠ Boharyně dle návrhu ředitelky ZŠ, MŠ Boharyně
- konstatovalo, že z důvodu nepřítomnosti ředitelky MŠ Boharyně Mgr. Yvety Medkové na
zasedání zastupitelstva nebylo možné projednat dobu přerušení provozu MŠ Boharyně
v měsících červenec a srpen 2017
- rozhodlo zadat výstavbu chodníku v Boharyni od školy ke hřbitovu firmě Stavo &Sachs
Kukleny, s.r.o. Hradec Králové,
- rozhodlo zadat opravu chodníků v Boharyni a Trnavě firmě STAVOS NECHANICE, s.r.o.,
- rozhodlo zadat provedení opravy fasády hasičské zbrojnice v Boharyni firmě JOKAS, s.r.o.,
Bydžovská Lhotka,
- rozhodlo realizovat opravu topného systému dle nabídky firmy REAL GAS HK, s.r.o.,
Kratonohy, dle cenové nabídky.
- schválilo navýšení rozpočtu obce v položce výdajů 3113 Základní školy, 5171 výdaje na
zajišťování opravy a údržby o 260.000 Kč - oprava topného systému v ZŠ, MŠ Boharyně
- rozhodlo, že průzkum zájmu občanů o výstavbu kanalizace a ČOV v obcích Boharyně
Homyle a připojení se na tuto kanalizace bude proveden dotazníkovou formou
- rozhodlo požadavky na úpravu podmínek nájemní smlouvy a poskytnutí příspěvku na
provozní náklady ve výši 100.000 Kč spol. Hruška, s.r.o. odmítnout
- rozhodlo uhradit příspěvek na obědy ZŠ, MŠ Boharyně za I. Q 2017 ve výši 19.718 Kč
Zpracovala: JUDr. V. Macháčková
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Kalendář akcí - přehled
27.5.2017
4.6. 2017
8.6.2017
10.6.2017
2.9.2017
Kdy – bude upřesněno

Sběr nebezpečného odpadu
Dětský den
Setkání jubilantů
Cyklovýlet
Zakončení prázdnin
Divadelní představení

Obvyklá stanoviště a časy
Sportovní areál v Boharyni
Sportovní areál v Boharyni
Před budovou ZŠ v Boharyni
Sportovní areál v Boharyni
Sportovní areál v Boharyni

13,30 hod.
15,00 hod.
10,00 hod.
13,30 hod.

Úřední hodiny Obecního úřadu Boharyně
Pondělí
Středa

08.00 – 17.00
18.00 – 20.00

Výdejní doba oznámených zásilek – v budově Obecního úřadu Boharyně, čp. 53
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

V případě potřeby je možné se domluvit na jiném čase, tel. 495 444 126.
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
Přejeme dny plné slunce, příjemnou dovolenou a dětem „dlouhé“ prázdniny se spoustou
zážitků.
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Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Boharyně zpravidla 2x ročně pro občany obce. Registrováno u
Ministerstva kultury ČR pod ev.č. MK ČR E 21643.
Zpracovaly: JUDr. Věra Macháčková a autoři jednotlivých příspěvků. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá
autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 31.10. 2017. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty.
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