Září 2018

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další číslo Obecního zpravodaje. Chtěli bychom Vám opět přinést shrnutí toho,
co se v obci událo od počátku letošního roku a co se ještě chystá. Najdete zde příspěvky nejen
jednotlivých spolků, ale i informace obecního úřadu.
Nacházíme se v období před komunálními volbami, kdy budete volit nové zastupitele obce.
V letošních volbách se o mandát zastupitele uchází celkem 44 kandidátů ve 4 volebních stranách.
Máte tedy z čeho vybírat. Byla bych ráda, kdybyste k volbě přistoupili zodpovědně. Pokud se
rozhodnete dát svůj hlas zastupitelům, kteří obhajují svůj mandát, pak bych doporučila zajímat se
o to, jak pracovali v končícím volebním období, co pro obec udělali, co prosadili, jak byli aktivní.
Jestliže se rozhodnete volit nové tváře, pak se zajímejte, jaké mají představy o práci pro obec, o co
se zajímají, případně co hodlají v obci prosadit či změnit. Je třeba si uvědomit, že práce zastupitele
je velmi zodpovědná, neboť rozhoduje o zásadních záležitostech v obci, jejím rozvoji, o obecním
majetku, jak a na co budou vynaloženy finanční prostředky obce.
Práce v zastupitelstvu obce kopíruje částečně činnost parlamentu. Jestliže se pozastavujeme nad
tím, že někteří poslanci jsou pasivní, pobírají odměny i když do parlamentu nedocházejí, pak vězte,
že obdobná situace je i v našem zastupitelstvu. Tak např. v končícím volebním období se
uskutečnilo celkem 50 zasedání zastupitelstva. Někteří zastupitelé mají účast téměř 100 % (1
zastupitel 50 a 4 zastupitelé 49 účastí), u dalších zastupitelů byla účast v rozmezí 44 – 26. Máme
ale i zastupitele, který se za 4 roky zúčastnil pouze 10 zasedání zastupitelstva, v letošním roce 1x.
Odměna, která samozřejmě je s poslancem nesrovnatelná, musí být zastupiteli vyplácena každý
měsíc.
Přeji Vám při výběru nových zastupitelů do obecního zastupitelstva šťastnou ruku.

JUDr. Věra Macháčková
starostka

1

Stavební akce v roce 2018
Vyčistění rybníku „Žid“ v Trnavě
Realizací této stavby bylo docíleno zkvalitnění stavu vodních ploch v obci Trnava. Rybník je
součástí soustavy tří vodních nádrží, která umožňuje zadržování povrchových vod v obci, což
nemalou měrou přispívá ke zkvalitnění stavu životního prostředí.
Celkové náklady činily 1.125.102,40 Kč. Na akci obec dostala dotaci
od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova - Obnova a technické zajištění stávajících
vodních nádrží ve výši 160 000,- Kč. Stavbu provedla firma ZVČ, s.r.o., Hradec Králové.

Vyčištění pomníku obětem I. světové války v Boharyni
Na jaře letošního roku byly provedeny restaurátorské práce na pomníku obětem I. světové války
v Boharyni. Pomník byl očištěn, ošetřen, byl proveden ochranný nátěr a obnoven text na pomníku.
Restaurátorské práce zrealizovala MgA. Kateřina Čiháková Myšková z Chlumce nad Cidlinou.
Celkové náklady činily 20.700,- Kč.

2

Veřejné osvětlení ve Zvíkově - rozšíření
Cílem této akce je nasvětlení příjezdové komunikace v obci Zvíkov ve směru od Boharyně.
Realizace bude provedena v měsíci září 2018. Práce bude provádět firma FILUP - elektro, s.r.o.,
Bydžovská Lhotka. Předpokládané náklady budou činit cca 94.000,- Kč.

Oprava komunikace v Trnavě
V obci Trnava byla provedena oprava komunikace směrem na Puchlovice, zejména v místě kolem
bývalého statku. Náklady na opravu činily celkem 47.795 Kč. Práce provedla firma G&G –
STAV, s.r.o., Starý Bydžov.

Oprava komunikace č.11C - Budín
V měsíci srpnu byla provedena oprava povrchu komunikace od křižovatky ve Zvíkově směrem na
Budín až k bývalé hájence. Věříme, že nový povrch zlepší podmínky pro přepravu především
občanů Budína ale i cykloturistů, houbařů aj. Náklady na opravu komunikace činí 990.293,- Kč,
další náklady na úpravy vjezdů a sjezdů, částečné rozšíření komunikace, úpravu povrchu z důvodu
odvodu vod, úpravu krajnic budou činit cca 400.000,- Kč. Na akci obec dostala dotaci od
Ministerstva pro místí rozvoj ČR z Programu - Podpora rozvoje regionů ve výši 495.146,- Kč.
Stavbu provedla firma APT – CZ, Homyle.

Opravy v ZŠ Boharyně
V budově základní školy byly vyměněny vchodové dveře v zadní části směrem k MŠ a dále dveře
ke kotelně. Dveře dodala firma p. Tomáše Hrdého z Homyle. Celkové náklady včetně souvisejících
stavebních prací činily 44.745,- Kč.
Dále byl opraven hřebenáč uvolněný na střeše budovy a vyčištěny okapy. Práce provedl p. Martin
Hornych z Kunčic. Náklady činily 4.800,- Kč.
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Opravy a údržba obecního majetku
Byly provedeny další opravy a údržba obecního majetku, např. - do prodejny „Hruška“ v Boharyni byla instalována nová klimatizační jednotka výměnou za
nefungující, náklady 38.526,- Kč.
- ve sportovním areálu v Boharyni byla vyměněna cca 1/3 laviček před podiem, náklady činily
19.493,- Kč.
- v obecní hospodě „U jezírka“ v Boharyni bylo opraveno sociální zařízení nákladem 10.548,- Kč.
Zpracoval: Vítězslav Havlíček

Oznámení
obecního úřadu
Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů v roce 2019
Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle
středa
pondělí
Trnava
středa
Zvíkov, Budín
středa

13. 2. 2019
18. 2. 2019

18.00 – 20.00
08.00 – 11.00
14.00 – 17.00

Obecní úřad

20. 2. 2019

18.00 – 19.00

Kulturní zařízení

20. 2. 2019

19.15 – 20.00

Obecní domek Zvíkov

Výše poplatku činí 400 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za objekt s čp. nebo ev. č.
využívaný k rekreačním účelům. Poplatek za psa činí 100 Kč za rok (hradí se od tří měsíců věku
psa).
Preferujeme bezhotovostní úhradu 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 obecním úřadu.
Zpracovala : Bc. Šárka Michálková

Třídění, sběr a likvidace
odpadů v obci
Obecní úřad se stále zabývá otázkou zlepšování služeb v oblasti třídění, sběru a likvidace odpadů.
Bohužel stále však narážíme na nezodpovědné občany, kteří ukládají odpadky na místa a do nádob,
kam nepatří (např. pytle s plasty do kontejnerů na rostlinný odpad).
V každé obci máme sběrná místa na tříděný odpad – plasty, sklo. Občanům jsou předávány do
užívání žluté popelnice na plast, které má obec pronajaty od firmy Hradecké služby. V každé obci je
umístěn kontejner na rostlinný odpad, tj. trávu, listí, odpad ze zahrádek. Do těchto kontejnerů ale
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nepatří větve, dříví a zbytky stromů. Tento odpad je možné zavést na místa, která jsou
v jednotlivých obcích určena pro „pálení čarodějnic“, popř. využít obecního štěpkovače a zbytky
nadrtit a použít k topení, popř. na zahradě.
Sběr papíru organizuje několikrát ročně ZŠ, MŠ Boharyně a SDH Boharyně, rovněž je vybírán
každou první středu v měsíci od 17 do 18 hod. ve mlýně v Boharyni. V tomto termínu rovněž
provádí SDH Boharyně sběr elektroodpadu a železného šrotu.
V současné době je dohodnuto umístění kontejneru na textil u hasičské zbrojnice v Boharyni,
zřejmě v průběhu měsíce září.
Během roku je organizován sběr nebezpečného odpadu (obvykle v měsíci květnu). Tento odpad lze
rovněž uložit ve mlýně v Boharyni. Dále je prováděn sběr velkoobjemového odpadu. Nejbližší
termín bude 26.10.-28.10.2018. O umístění kontejnerů budou občané informování na internetových
stránkách obce, veřejným rozhlasem, na vývěskách v jednotlivých obcích.
Obec nezajišťuje sběr a likvidaci stavebního materiálu. Likvidaci odpadu ze stavby si musí zařídit
každý stavebník sám. Je třeba si uvědomit, že stavebník musí předložit doklad o likvidaci odpadu
stavebnímu úřadu např. při kolaudaci stavby.
Obec má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, s.r.o. o zajištění zpětného odpadu a využití
odpadů z obalů. Obec čtvrtletně vykazuje množství vytříděného odpadu. Na základě těchto
podkladů pak od společnosti EKO-KOM získává odměnu. Tak např. v minulém roce to byla částka
87.188 Kč. Tím se vrací částečně náklady na svoz, třídění a likvidaci odpadů, které za rok 2017
dosáhly částky 477.733 Kč.
Věřím, že v obci je dostatek možností pro ukládání a likvidaci odpadů a není nutné nechávat
odpadky na veřejných prostranstvích, po příkopech či v lese.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka

Informace o připravované výstavbě
kanalizace a ČOV v Boharyni
a Homyli

Stávající zastupitelstvo zahájilo přípravné práce spojené s výstavbou kanalizace v obcích Boharyně
a Homyle a čističky odpadních vod pro tyto obce. V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení. Je navržena trasa kanalizace a jednotlivých stavebních objektů a
bude zahájeno jednání s vlastníky dotčených pozemků. Samozřejmě je snahou, aby stavba probíhala
především po pozemcích ve vlastnictví obce, ale ne vždy je to možné.
Jedná se o akci, která bude náročná nejen na finanční prostředky, ale i po organizační stránce. Po
dobu výstavby bude značně omezen pohyb po obci. Nebude to jednoduché ani pro občany, kteří se
budou na novou kanalizaci připojovat. Věřím, ale že nové zastupitelstvo toto akci zvládne co
nejlépe - „bez ztráty kytičky“. Obec má schválenou dotaci na zpracování projektové dokumentace
v celkové výši 600.000,- Kč od Královéhradeckého kraje.
JUDr. Věra Macháčková
Starostka
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Obnova „třešňovky“ v Trnavě
Ve spolupráci s dalšími obcemi Mikroregionu Nechanicko se obec zapojila do projektu
„Revitalizace zeleně Mikroregionu Nechanicko“. Celkové náklady projektu činí 2.321.268 Kč vč.
DPH. Mikroregion obdržel na akci dotaci od OPŽP.
V rámci tohoto projektu bude obnovena tzv. „třešňovka“ v Trnavě. Nejprve byly vykáceny suché
stromy a keře. U zbývajících stromů byly odstraněny suché větve. Počátkem měsíce srpna 2018 byl
pozemek předán firmě OK Zahrady, Nový Bydžov, která zajistí výsadbu nových stromů a bude po
dobu 3 let provádět jejich ošetření, včetně zálivky.

JUDr. Věra Macháčková, starostka

Obecní knihovna v Boharyni
V zimním čase ( tzn. Po - 17.00 - 18.00 hod., St - 17.00 - 19.00 hod.) si můžete přijít vypůjčit knihy
a časopisy z našeho fondu i z fondu výměnného souboru regionu do knihovny Boharyně. Stále jsou
k dispozici časopisy Rybářství, Epocha, 21. století, Flóra, Zahrádkář a Venkov. V průběhu roku
jsou stále dokupovány nové knihy.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Mgr. A. Vítková

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Výběr usnesení z jednotlivých zasedání zastupitelstva obce Boharyně je zveřejněn na
internetových stránkách obce. Úplné znění usnesení zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním
úřadě v Boharyni.
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Společenská rubrika
Vítání občánků

Nádherné sobotní dopoledne plné sluníčka bylo předehrou k malé slavnosti „Vítání občánků“, které
se odehrávalo jako obvykle na Obecním úřadu v Boharyni, a to tentokrát nadvakrát, protože bylo
vítáno deset nových občánků:
Patricie Bednářová
Štěpánka Hartmanová
Libor Kebeleš
Nela Kochová
Matyáš Ságner

Antonín Schovánek
Nora Syručková
Sebastian Tukash
Matěj Vízek
Matěj Zima

Kromě rodičů miminek se dostavil i značný počet babiček,dědečků a dalších příbuzných. Obě
slavnosti probíhaly dle tradičního scénáře. Přítomné přivítala starostka obce slavnostním projevem.
Následovaly podpisy do pamětní knihy, předání dárečků a květin, přípitek a několik fotek na
památku s miminkem v kolébce i společné foto našich novopečených občánků s rodiči. Cvakl
poslední snímek fotoaparátu a malý obřad byl u konce. Jen radost a milé vzpomínky na krásné
setkání zůstává v srdcích všech přítomných účastníků. Doufejme, že naše nové občánky čeká skvělá
budoucnost. Všem dětem přejeme hodně zdraví a šťastné a spokojené dětství.
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Bc.Šárka Michálková

Životní jubilea
V letošním roce slaví významné životní výročí tito občané naší obce:
Adlafová Alena
Bažantová Margita
Bitvarová Zdeňka
Brožová Hana
Daněk Josef
Gabryš Miroslav
Gall Josef
Hanka Jaroslav
Holý Radislav
Hrdinová Zdeňka
Hušková Marie
Chladová Marie
Janouch Karel

Jílek Josef
Jílková Věra
Kochová Bohumila
Macháček Vladimír
Machník Jan
Machníková Ludmila
Maroušková Dagmar
Matoušek Vladimír
Melicharová Blanka
Michálek Jiří
Michálková Marie
Michálková Věra
Nováková Jaroslava

Ryšánková Miroslava
Synková Marie
Tichá Anna
Vaníček Ladislav
Vasičová Marta
Vávra Luboš
Vejsová Věra
Verner Jiří
Vítek František
Vítková Milada
Žižková Marie

Sešli jsme se na společném setkání 14.6.2018 ve společenském zařízení na hřišti v Boharyni.
Občerstvení zajistil pan Radek Kolář, o zábavu se postarali samotní účastníci. Všem gratulujeme a
přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.
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Text JUDr. Věra Macháčková, foto Bc. Šárka Michálková
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Drakiáda

Obecní úřad v Boharyni spolu se ZO Českého zahrádkářského svazu v Boharyni zve všechny
občany - malé i velké na „Drakiádu“, která se bude konat dne 7.10.2018 od 14,00 hod. ve
sportovním areálu v Boharyni. Pro všechny účastníky, kteří si přinesou nejlépe vlastnoručně
vyrobeného draka, budou připraveny odměny.
Součástí akce bude soutěž o nejkrásnější jablko a nejzajímavější dýni. Příspěvky do soutěže budou
vybírány od 13,00 hod. na místě. Věříme, že se rádi pochlubíte svými výpěstky. Hodnotit budou
moci všichni účastníci.

Rozsvícení vánočního
stromu
Obecní úřad v Boharyni ve spolupráci s TJ Bystřice Boharyně a SDH Boharyně Vás srdečně zvou
na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Boharyni, které se uskuteční v sobotu 1.12.2018 od
17,00 hod. před obecním úřadem v Boharyni. Občerstvení bude zajištěno v hospodě „U Jezírka“.
Pro děti bude připraveno opět překvapení. Dospělé (ale i děti) vyzýváme k účasti v soutěži o
nejlepší nepečené cukroví vlastní výroby. Na místě bude možné zakoupit drobné dárky a podpořit
tak postižené a znevýhodněné děti.

Vánoční posezení pro seniory

Všechny seniory zveme na tradiční předvánoční setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 13. prosince 2018
od 14,30 hodin v obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni. Pro příjemnou zábavu je připraven
kulturní program.

Kulturní a společenské dění v obci
Dětský karneval

V sobotu 10. února 2018 byl v Obecní hospodě "U Jezírka" v Boharyni připraven pro děti tradiční
dětský karneval. Celou akcí nás provázel DJ Miroslav Kaplan, který měl pro děti i jejich rodiče
připravenou spoustu písniček, soutěží i zábavných tanečků. Děti také byly nadšené z bublifuku,
kterým byl karneval zpestřen. Sešlo se tu spousta krásných masek, z nichž bylo velmi těžké vybrat
ty nejhezčí a odměnit je malým dárkem. Drobnou odměnu si odnesly i ostatní děti, protože všechny
byly krásné.
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Bc. Šárka Michálková
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Trnavské pálení
Po celé vsi voní jaro,
též buřty, párky, špekáčky.
Děti běží k táboráku,
zapomněly na hračky.
Průvodem pak jdeme spolu
holky, kluci, tetičky,
tátové a mámy taky,
dědové i babičky.
Letos, stejně jako vloni,
sešli jsme se v hojném počtu.
Ježikluk už sedí v ohni,
přejeme mu šťastnou cestu.
SDH Trnava nad hranicí bdí,
dík němu občané v noci klidně spí.
Pálení čarodějnic je u nás tradice,
na příští rok těšíme se velice.

Iveta Kmoníčková
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Pálení čarodějnic v Boharyni

Foto: Kateřina Brendlová

Jarní výlov rybníku na Budíně
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Cyklovýlet
Na sobotu 16. června zorganizoval obecní úřad pro občany cyklovýlet. U školy v Boharyni se sešli
malí i dospělí cyklisté a společně jsme vyrazili. Byly naplánovány dvě trasy – kratší cca 20 km a
delší cca 36 km. Všichni se samozřejmě rozhodli pro trasu delší. První zastávka byla v obci Kosice,
kde zrovna probíhaly hasičské závody. Další zastavení bylo v Novém Městě nad Cidlino. Tam jsme
se občerstvili výbornou zmrzlinou. V obci Stará Voda děti vyzkoušely hrací prvky na dětském hřišti
a v Chudeřicích jsme ochutnali minerální vodu přímo z pramene. Delší zastávka na oběd byla
v Obědovicích. Výlet byl ukončen ve sportovním areálu v Boharyni, kde pan R. Kolář připravil pro
účastníky občerstvení. Celou trasu bez problému zvládly nejen dospělí, ale i všechny děti.

JUDr. Věra Macháčková, Bc. Šárka Michálková
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TJ Bystřice Boharyně

TJ Bystřice Boharyně v červnu úspěšně ukončila sezonu 2017-2018. Cílem byl zachránit okresní
přebor, což se podařilo. V letním přestupním termínu mužstvo opustil Ondřej Pšenička, který
přestoupil do Kosiček, naopak mužstvo posílili Petr Klimt, Petr Vítek a Petr Chocenský. Přesto se
TJ stále potýká s nedostatkem hráčů a tak to vypadá, že následující sezona bude bojem o setrvání v
okresním přeboru.
TJ děkuje končícímu zastupitelstvu obce za podporu a spolupráci při rozvoji sportovní činnosti v
obci.
Výbor TJ Bystřice Boharyně.

Foto: zápas Boharyně – Kosičky 31.3.2018, více na www.rajce.idnes.cz
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SDH Boharyně

Okrsková soutěž a oslavy 120. výročí vzniku sboru
Dne 26. května 2018 se uskutečnila soutěž okrsku v hasičském sportu. Protože v letošním roce
oslavil sbor 120 let od vzniku, byla akce zpestřena zajímavým programem. Po celé odpoledne byl
pro děti k dispozici skákací hrad a oblíbené malování na obličej. Jezdecký klub Boharyně zajistil
projížďky na koních. Na akci byly přítomni dva záchranáři, kteří předváděli záchranu člověka
v praxi a ochotně odpovídali na dotazy účastníků, ti také měli možnost vyzkoušet si pod odborným
dohledem např. masáž srdce u dospělého člověka nebo u batolete. Záchranáři zde také předvedli
postup záchranných prací při simulované nehodě automobilu a cyklisty.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a obci Boharyně za finanční podporu.

Za SDH Boharyně Šárka Michálková
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Zahrádkáři Boharyně

V sobotu 3. března 2018 se scházíme na valné hromadě zahrádkářů Boharyně. Zhodnotíme
vykonanou práci za minulé období a seznámíme se s tím, co bychom chtěli dělat v příštích měsících
roku 2018. Významná výročí svých členů si připomeneme odevzdáním dárků a gratulacemi. Náš
nejstarší a též zakládající člen pracuje u zahrádkářů již od roku 1955, i když svaz je oficiálně veden
až od roku 1957, je pan Josef Jílek z Homyle, který se v letošním roce dožívá 90 let. Poděkovat a
předat vyznamenání mu chtěl sám předseda okresního svazu, pan ing. Macl. Pro nemoc se pan Jílek
nemůže dostavit a tak ho členové výboru navštíví doma a poděkují mu za mnoho let odvedené práce
u spolku a popřejí mu hodně zdraví. Po skončené diskuze n valné hromadě nám pan ing. Macl
zpříjemní sobotní večer snímky z cest po italských Alpách.
V sobotu 12.5. jsme navštívili park se zahradou a zámkem v Průhonicích u Prahy. Byla to
pěkná podívaná a můžeme říci, že účastníci zájezdu byli opravdu spokojeni.
Ve středu 4.7. se scházíme ve sportovním areálu v Boharyni. Jako už tradičně posedíme
s přáteli a známými z řad zahrádkářů při dobrém jídle a pití a k tomu pěkné hudbě. Všichni
odcházíme spokojeni.
Od září jsme začali moštovat, a to každý pátek od 15,30 do 18,30 hod. v moštárně
v Boharyni. Cena moštování je 5 Kč za jeden litr, cena s mytím ovoce je 6 Kč za 1 litr.
Děkujeme za podporu a spolupráci OÚ v Boharyni. Všem, kteří se podíleli na akcích zahrádkářů
děkujeme za odvedenou práci a všem přejeme úrodný a úspěšný zbytek roku 2018.

Za ČZS v Boharyni Jaroslav Hrdina
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MS Bystřice Boharyně

Začátkem jara je každoroční povinností mysliveckého spolku sčítání zvěře v obhospodařovaném
revíru. Je to pro nás důležitá informace, zda jsme v předešlém roce dobře hospodařili a správně o
zvěř pečovali. 17.3. 2018 proběhla v našem mysliveckém spolku výroční schůze. Hodnotili jsme
předcházející rok, probrali finanční situaci spolku a vytvořili si plán na následující sezónu. Další
naší akcí byla první jarní brigáda, která proběhla 7.4. 2018. Plán byl jasný, s jarem bylo potřeba
vysázet ovocné stromy. Podařilo se nám nakoupit celkem 30 vzrostlých stromů hlavně hrušní,
jabloní, švestek a jeřabin. Sázeli jsme v několika lokalitách, nahrazovali jsme stromy, které
v minulých letech uschly či byly poškozeny okusem zvěře.
Závěrem bych chtěl poprosit občany, kteří se pohybují v okolí lesů s domácími mazlíčky či na kole,
aby dopřáli lesní zvěři klid, neboť měsíc květen je obdobím rození mláďat.

Za MS Boharyně Vratislav Klapka
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Jezdecký klub Boharyně

Titul mistrů ČR putoval v letošním roce do JK Boharyně
Tak jako v letech předchozích, i v roce 2018 se zástupkyně JK Boharyně Monika Pospíšilová se
svým pony spřežením zúčastnila kompletní vozatajské sezóny . Již na konci ledna započala pro tuto
jezdkyni sezóna účastí na prvních oficiálních závodech roku 2018 v Hradišťku u Sadské.
V kategorii pony párů ani letošním roce nenašla přemožitele a s klisnami Sárou a Ges (se kterými
mimochodem absolvovala celou sezónu) obsadila 1. příčku. Stejné umístění si připsala na své
konto při druhém (a zároveň posledním ) letošním halovém startu, a to v rámci finále halového
seriálu Jump and Drive winter tour v Lysé nad Labem, kde ještě navíc v soutěži hobby připsala
místo třetí. Venkovní vozatajská sezóna započala nezvykle brzy již koncem dubna na pardubickém
dostihovém závodišti a vyústila opět v první místo. Následoval start ve třech kvalifikačních
závodech Zlaté podkovy – konkrétně to byly závody v Semicích, Těšánkách u Kroměříže a
Mimoni. Výsledky z těchto závodů byly více než vynikající – 1. Místo ze Semic, 2.místo z Mimoně
a první příčka v silně obsazeném závodě v Těšánkách dávaly naději v dobrý výsledek i na blížícím
se MČR. Posledním závodem před vrcholem sezóny byly letošní druhé pardubické závody a i ty
mají pro rok 2018 v listině vítězů zapsané jméno Moniky Pospíšilové.
Na konci července se pak více než 45 jezdců sjelo do středočeských Semic v rámci konání MČR.
Po velmi dramatickém průběhu a loňské smolné bramborové medaili tentokráte při zástupkyni JK
Boharyně stálo štěstí a po náročném čtyřdenním zápolení nejlepších jezdců ČR zněly tóny státní
hymny ČR právě jí. Do JK Boharyně tak putovala zlatá medaile. Po zaslouženém odpočinku se
další zastávkou staly závody v Heřmanově Městci. Zde se však od Moniky Pospíšilové odvrátilo
pověstné štěstíčko v tu nejméně vhodnou chvíli, kdy při jasném vedení po prvním závodním dni
došlo ve třetí maratonové překážce k defektu kola a jezdkyně musela z průběžně vedoucí příčky
odstoupit. Poslední letošní start před zimní pauzou čeká tuto jezdkyni a její koňské svěřenkyně ve
středočeských Čakovičkách. Výsledek těchto závodů zároveň vyluští tajenku seriálu Českého
poháru spřežení, ve kterém jsou vyhlašováni nejlepší jezdci v každé kategorii pro daný rok. A
právě zástupkyně JK Boharyně Monika Pospíšilová je velmi blízko zisku i tohoto velmi ceněného
titulu.

Za JK Iveta Kykalová
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Kalendář akcí 2018 – 2019 - přehled
7.10.2018
26.–28.10.2018
1.12.2018
9.12.2018
13.12.2018
2.2.2019
9.3.2019
Březen 2019

Drakiáda
Sběr velkoobjemového odpadu
Zahájení adventu – rozsvícení
vánočního stromu
Mikulášská nadílka
Předvánoční posezení se seniory
Hasičský ples
Sportovní ples
Dětský karneval

Sportovní areál v Boharyni
Obvyklá stanoviště kontejnerů
Obecní úřad v Boharyni

14.00
17.00

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

15.00
14.30
20.00
20.00
15.00

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: obec@boharyne.cz
Webové stránky, vč. umístění elektronické úřední desky: www.nechanicko.cz/boharyne
Elektronická podatelna: posta@boharyne.obecni-úrad.org.
Datová schránka: e4na9yr

Podzim je vždy příznivý,
když není sedlák lenivý.
Podzim přikáže, ale až jaro ukáže.
Babí léto má své stříbro i zlato.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Bc. Šárka Michálková. Za obsah jednotlivých příspěvků
odpovídá autor. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 30.4.2019. Těšíme se na vaše příspěvky či
náměty na obecním úřadě nebo na e-mailu: obec@boharyne.cz
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