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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám opět informace o tom, co se v obci
událo a co se chystá. Tento rok byl jako ostatně
i ty předcházejí v něčem úspěšný, některé věci se
ale nepodařily tak, jak měly. Nicméně problémy
jsou tu proto, abychom je řešili. Věřím však, že pro
většinu z vás byl tento rok úspěšný a pohodový.
V tomto zpravodaji je uveden přehled stavebních
prací, které byly v letošním roce realizovány, informujeme o kulturních a sportovních akcích, jednotlivé spolky a místní části se prezentují svými
aktivitami, přinášíme novinky z činnosti obecního
úřadu.
V současné době zastupitelstvo obce připravuje
rozpočet na příští rok. Budeme pokračovat v opravách a údržbě obecního majetku. A samozřejmě
bude i nadále probíhat příprava na výstavbu kanalizace a ČOV. Po vyřešení námitek, které podali do
stavebního řízení někteří občané, a vydání stavebního povolení budeme moci podat žádost o dotaci
na výstavbu a ve výběrovém řízení vybrat firmu,
která stavbu provede. Ve spolupráci s místními
spolky budou uspořádány kulturní a sportovní
akce pro občany.
Přeji Vám klidný předvánoční čas, krásné Vánoce a
šťastný vstup do nového roku.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

www.boharyne.cz

Oprava stavidel u mlýna v Boharyni

Odbahnění požární nádrže v Boharyni
Požární nádrž v Boharyni byla poslední vodní plochou v majetku obce, kde nebyla provedena
údržba. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že nádrž bude v letošním roce odbahněna, bude vyčištěn
odtok od stavidel do mlýnského náhonu a zpevněny břehy, zejména původní vjezd. Po proběhlém výběrovém řízení byly práce zadány firmě STAVOKA
Hradec Králové, a.s.

Stavební akce v roce 2019

					

Celkové náklady činily 869.316,89 Kč. Na akci jsme
obdrželi finanční prostředky ve výši 414.000 Kč od
Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova.

Původní stav

Po opravě
Stavidla na mlýnském náhonu, který je součástí areálu vodního mlýna v Boharyni, byla již ve
velmi špatném stavu, a proto bylo rozhodnuto o
jejich opravě. Tu provedla firma STAVOKA Hradec Králové, a.s. Protože celý areál byl prohlášeni
kulturní památkou, musela být realizace v souladu s pokyny památkářů. Současně byla opravena a
prodloužena břehová zeď.
Celkové náklady činily 126.555,69 Kč.
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Stavební akce v roce 2019

Oprava fasády na budově ZŠ Boharyně
Obecní zastupitelstvo při schvalování rozpočtu obce
na rok 2019 rozhodlo zařadit mezi stavební akce
opravu fasády budovy základní školy v Boharyni.
Tato významná dominanta obce již delší dobu volala
po novém kabátu. Práce provedla firma p. Novotného z Městce Králové v průběhu letních prázdnin, aby
byl co nejméně narušen chod školy. Finální povrchová úprava byla dokončena na přelomu září a října.
Celkové náklady na opravu fasády včetně klempířských prací činily 681.245,82 Kč.

V současné době probíhají ve škole opravy stropu.
Během víkendu se uvolnila část prken s omítkou,
která spadla a rozlámala sádrokartonový podhled.
Naštěstí v té době ve třídě nikdo nebyl, takže nebyl
nikdo zraněn. Ihned byl povolán odborník, který
posoudil stav stropů i v ostatních místnostech školy. Byly provedeny demoliční práce, při kterých byl
odstraněn stávající strop. Nyní již probíhají stavební
práce na instalaci nového stropu. Výuka pro dobu
provádění stavebních prací probíhá v náhradních
prostorách.
Předpokládané náklady budou činit téměř 800 tis.
Kč.

Závlaha na hřišti v Boharyni
V posledních letech vzhledem k panujícímu suchu velmi utrpěla kvalita trávníku fotbalového hřiště v Boharyni.
Hrací plocha se tak již pohybovala na hranici regulérnosti. TJ Bystřice Boharyně v souvislosti s tímto požádala
obec o zainvestování automatizované závlahy. Realizaci díla prováděla firma Ok Zahrady, Nový Bydžov na přelomu měsíce června a července. Voda je přečerpávána šetrným způsobem ze stávající studny do akumulačních
nádrží, ze kterých je následně prováděna závlaha hřiště řízená plně automatizovaným systémem.
Celková cena díla činila 462.672 Kč. Zkvalitnění hrací plochy tak mohou využívat nejen fotbalisté TJ, přístup
na hrací plochu mají i další neorganizované skupiny ke sportovnímu využití, a také děti ZŠ a MŠ Boharyně v
rámci svých sportovních aktivit.
JUDr. Věra Macháčková, starostka, Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Oprava sociálního zařízení a kuchyňky
v kulturním zařízení v Trnavě

Doplnění hracích prvků na dětská hřiště

Sociální zařízení v objektu v Trnavě si o rekonstrukci již zasluhovalo. Byly pořízeny nové odpady,
přívod vody a elektroinstalace. Pořízena byla i nová
kuchyňská linka. Práce provedla firma JOKAS,
s.r.o., Bydžovská Lhotka.
Občané obce Trnava provedli ve společenské místnosti nátěry obložení, byly vyčištěny parkety a vše
bylo vymalováno. Ve sklepě objektu byly provedeny
odvzdušňovací otvory.

Na jaře letošního roku rozhodli zastupitelé o doplnění hracích prvků na dětská hřiště v Boharyni, Trnavě a Zvíkově. Do všech obcí byl umístěn venkovní
stůl na stolní tenis, do Zvíkova a do Boharyně pak
ještě dětský kolotoč. Do Boharyně byla dále pořízena work outová sestava pro venkovní posilování. Tu mohou
samozřejmě využívat zejména starší děti, členové
TJ a ostatní občané k posílení a zlepšení své fyzické
kondice.
Celkové náklady činily 259.733 Kč.

Celkové náklady činily 277.170 Kč.

Informace o připravované výstavbě kanalizace a ČOV v Boharyni a Homyli
Příprava stavby kanalizace se nachází ve finální fázi. Stavba je projektována na tři etapy - Kanalizace a ČOV
v obci Homyle, Kanalizace v obci Boharyně a Dostavba kanalizace v obci Boharyně.
V současné době jsou podány žádosti o vydání stavebního povolení na odboru životního prostředí v Hradci
Králové na všechny etapy. V případě vydání povolení stavby bude obec žádat o dotace na výstavbu. Předpokládané zahájení realizace stavby při kladném vyřízení dotace je rok 2021.
V souběhu s tímto probíhají projektové práce na jednotlivých domovních přípojkách tak, jak bylo prezentováno na setkání s občany v obecní hospodě v Boharyni. Pokud ještě nebylo s některými majiteli objektů
jednáno, projektant všechny zbývající domácnosti navštíví a dořeší vše tak, aby byly vyprojektovány a povoleny přípojky kanalizace do všech domácností.
Obec připravuje další informativní schůzky s občany v obecní hospodě, kde budou poskytnuty informace
ohledně dalšího postupu a následně i o plánované výši příspěvku obce na přípojky do jednotlivých domácností. Žádáme tímto občany, pokud mají nějaké nejasnosti nebo podněty, aby se obrátili na obecní úřad
Boharyně, kde s nimi bude vše konzultováno a budou ji poskytnuty doplňující informace.
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu a poplatek ze psů v roce 2020

oznámení obecního úřadu

Poplatky se budou vybírat v těchto termínech:
Boharyně, Homyle			
středa		
12. 2. 2020
18.00 – 20.00 Obecní úřad
pondělí		
17. 2. 2020
08.00 – 11.00
				
15.00 – 18.00
Trnava			
středa		
19. 2. 2020
18.00 – 19.00 Kulturní zařízení

Úřední hodiny Obecního
úřadu v Boharyni - změna
Pondělí 14.00 – 18.00
Středa 17.00 – 20.00

Zvíkov, Budín 		
středa		
19. 2. 2020
19.15 – 20.00 Obecní domek Zvíkov
			
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za komunální odpad na 500 Kč od 1.1.2020. 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.
Bc. Šárka Michálková

Třídění, sběr a likvidace odpadů v obci
Od začátku příštího roku dochází ke změnám v
úpravě sběru, třídění a likvidaci odpadů . Nově
musí obec zajistit sběr jedlých olejů a tuků. To bude
od 1.1.2020 v obci řešeno přistavením popelnice
na svozová místa, kam občané budou moci oleje a
tuky v uzavřených plastových lahvích ukládat. Tyto
popelnice budou označeny a nesmí do nich být dáván jiný odpad.
Stále platí, že je nutné snižovat podíl odpadů, ukládaných do směsného komunálního odpadu, tj. do
černých popelnic a odvážených na skládku. Od
příštího roku nebude navýšen místní poplatek za
komunální odpad, nicméně pokud se dále budou
zvyšovat náklady na jeho sběr, odvoz a likvidaci,
bude obec nucena tento poplatek upravit. Opět
bych chtěla připomenout, že obec umožňuje občanům třídění odpadů, tj. plastů do žlutých popelnic
nebo kontejnerů a sklo do zelených zvonů umístěných na svozových místech.

Nebezpečný odpad je vybírán 1x ročně svozovou
firmou a rovněž tak objemný odpad. O termínech
svozu jsou občané včas informováni. Nebezpečný
odpad je rovněž možné ukládat ve mlýně v Boharyni.
SDH Boharyni zajišťuje sběr elektroodpadu, papíru a starého železa vždy první středu v měsíci ve
mlýně v Boharyni od 17,00 do 18,00 hod. Sběr starého železa organizují i SDH Zvíkov a SDH Trnava
ve svých obcích a sběr papíru obvykle 2x ročně ZŠ,
MŠ Boharyně.
Bioodpad je možné ukládat do domovních kompostérů, které občané získali od obce, a dále do
kontejnerů umístěných v jednotlivých obcích a ve
sportovním areálu v Boharyni (za hřbitovem).
Věřím, že tyto možnosti sběru a třídění odpadů budete využívat, že postupně bude snižováno množství směsného odpadu, odváženého na skládku,
čímž přispějete ke snižování nákladů na odpady,
které hradí obec.

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.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Obecní knihovna v Boharyni

oznámení obecního úřadu

Knihovní fond v naší knihovně se neustále rozšiřuje, několikrát za rok přivážím nové tituly ze střediskové
knihovny v Nechanicích, dobrovolní dárci přinášejí své přebytky. Letos Obecní úřad v Boharyni zakoupil
2 nové regály, aby byl výběr knih pohodlnější. Přijďte se podívat a něco pěkného si půjčit. Upozorňuji na
změnu otevírací doby v pondělí - i v zimě zůstává otevřeno od 18 - do 19 hodin, ve středu od 18 - do
20 hodin. Na návštěvu se těší knihovnice Alena Vítková

Setkání jubilantů
Jako každoročně jsme se v červnu sešli ve společenském zařízení na hřišti v Boharyni s letošními
jubilanty. Nepřišli všichni. Některým to nedovolil
zdravotní stav, někdo již měl jinou akci. Myslím si
však, že Ti, kteří pozvání přijali, nelitovali. Setkali
se se svými známými, kamarády, někteří se teprve
seznamovali, neboť se do naší obce přistěhovali teprve nedávno. Při dobrém jídle a pití bylo o čem
povídat, na co vzpomínat. Věřím, že se všichni
dobře pobavili.
Text JUDr. Věra Macháčková, foto Kamila Farková

pozvánky
Zahájení adventu
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 30.11.2019 od 17,00
hod. před obecním úřadem v Boharyni.
Opět si s dětmi budete moci vyrobit drobné vánoční předměty, zakoupit výrobky chráněné dílny
a přispět tak na charitu. Součástí bude i prodejní
jarmark výrobků dětí a rodičů ZŠ a MŠ Boharyně.
To vše včetně občerstvení pro vás bude připraveno
v hospodě „U Jezírka“ v Boharyni.
Dospělé i děti vyzýváme k účasti v soutěži o
nejkrásnější a nejchutnější perníčky vlastní výroby. Hodnotit budou moci všichni přítomní.
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Předvánoční posezení pro seniory
Všechny seniory zveme na tradiční předvánoční setkání. Uskuteční se ve čtvrtek 12. prosince 2019
od 14,00 hodin v obecní hospodě „U Jezírka“ v
Boharyni. Pro příjemnou zábavu je připraven kulturní program. Vystoupí i děti z mateřské a základní školy v Boharyni. Věřím, že si najdete chvilku v
předvánočním shonu a přijdete s námi posedět a
pobavit se.

základní škola a mateřská škola

Ve škole nově a za poznáním

Sběr papíru

Nový školní rok jsme ve škole začali v úplně novém obsazení. Mezi první
akce, na které jsme s dětmi vyrazili, byly Dožínky v Hradci Králové. Sledovali jsme stříhání a nahánění ovcí, vyzkoušeli si předení vlny, ochutnávali
všelijaké plodiny - a také pilně plnili úkoly. Celé expedici se úspěšně podařilo získat všechna razítka a do školy za námi pak dorazily zástupkyně z
Agrární komory, které přivezly vylosovaným dětem ceny. V říjnu se společně děti z mateřské i základní školy vydaly na druhou poznávací výpravu
po obci - na obecní úřad, do mlejna a do místního kravína. Od pana Trnky
jsme se dozvěděli spoustu věcí o provozu, zajímavý byl zejména nový moderní kravín. Největší úspěch sklidilo u dětí čerstvě narozené telátko.

Sběr starého papíru bude ve
škole probíhat v průběhu
celého školního roku každý
první čtvrtek v měsíci.

Ráda bych zároveň poděkovala celému týmu školy i školky, který i přes
nelehké a dobrodružné začátky skvěle funguje. Za podporu děkujeme i
zřizovateli. Máme velké plány a věříme, že se nám je ve spolupráci se zřizovatelem podaří postupně naplnit.
Mgr. Lucie Tomášková, ředitelka ZŠ a MŠ Boharyně
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Papír bude možné nechávat
v přístavku u zadního východu z budvy ZŠ.
Děkujeme za podporu!

základní škola a mateřská škola

Hrajeme si a učíme se ve školce
Již třetím rokem používáme při realizaci výchovněvzdělávací činnosti prvky programu Začít spolu a to
nabídku činností v centrech aktivit (Ateliér, Knihy a
písmenka, Domácnost, Voda a písek, Dílna, Kostky,
Manipulační a stolní hry,…). Hned při vstupu do třídy čeká pro děti připravený ranní úkol. Úkoly jsou
různého charakteru. Někdy motivují děti k tomu, co
je daný den čeká, jindy si děti procvičují různé dovednosti: grafomotoriku, počítání, barvy, jindy vyžadují
spolupráci dítěte s rodičem.
Činnosti do center aktivit připravujeme pro děti na
celý týden. Děti mají možnost v centrech pracovat i
v době volné hry a činnosti v centrech si sami vybírají. V centrech aktivit jsou připravené takové úkoly,
které děti vedou k objevování, umožňují jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, společně řešit
problémy, učit se od sebe navzájem atp. Úkoly jsou
prakticky zaměřené, děti pracují s reálnými materiály
a předměty, které jsou k dispozici v každém z center
a jsou jim běžně dostupné. Připravené úkoly mohou
být odstupňovány také podle obtížnosti, děti si mohou volit i složitější úkoly, pracovat na obtížnějších
variantách.
Kamila Hellerová, vedoucí učitelka MŠ

Týden ve školce na téma: „Vnímám všemi smysly“
V říjnu jsme měli ve školce týden věnovaný smyslům. A abychom si o nich jen nepovídali, rozhodli jsme se je i vyzkoušet.
Nejprve jsme si představili různé druhy chutí – slanou, sladkou,
kyselou a hořkou. Tady musíme děti pochválit, protože všechno
statečně ochutnaly a některé si dokonce chodily přidat. Potom
děti zkoušely poznávat různé druhy ovoce se zavázanýma očima. To už byl pro děti těžší úkol, ale bravurně se s tím popraly.
Nezapomněli jsme ani na čich. Děti měly možnost si přivonět k
různým druhům koření a přípravkům na pečení. Kdo by to řekl,
že u dětí bude nejoblíbenější třtinový cukr s rumovou příchutí!
Ale nebojte, ten ochutnat nedostaly. A den jsme zakončili stylově
u čajového dýchánku, kde děti ochutnávaly a hádaly, který čaj
zrovna pijí. A největší odměnou pro nás bylo, když se ze šatny
ozvalo: „Mami, prosím, kup mi kiwi, to mi moc chutná!“.
Jana Tomášová, učitelka MŠ
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kulturní a sportovní dění v obci

Cyklovýlet
V letošním roce jako již po řadu let jsme 8. června 2019 vyrazili na cyklovýlet. Naším cílem byl nově opravený statek ve Chmelovicích. Vyrazili jsme od školy v Boharyni přes Zvíkov a Budín. Na návsi v Kobylicích
jsem měli krátkou zastávku. Děti využily čas, aby relaxovaly na dětském hřišti, dospělí odpočívali a nabírali
síly na další cestu. Do cíle naší cesty jsme dorazili před polednem. Personálu statku náleží velká pochvala za
přípravu dobrého jídla a dostatku pití. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na zmrzlině ve Starých Nechanicích. Dojezd byl tradičně na hřišti v Boharyni.
Text a foto JUDr. Věra Macháčková
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kulturní a sportovní dění v obci

Divadelní představení v Boharyni
První červencovou sobotu jsme přivítali ve sportovním areálu v Boharyni NOS - ochotnický divadelní
spolek z Nechanic, který vystoupil s divadelní hrou Gabriela Vaszaryho BUBLINKA. Jednalo se o veselohru
z období první republiky, kterou přeložil Oldřich Nový.

10. Hubertova jízda konaná dne 5. 10. 2019
Sobota 5.10. nás přivítala zataženou oblohou s mírným deštěm. Po devíti letech, kdy jsme se probouzeli do
slunečných sobot, nás počasí nevyslyšelo a rozhodlo se doplnit nedostatek vody. To nás však neodradilo a
dorazili jsme na louku, kde byl plánovaný sraz na Hubertovu jízdu. Členové klubu přijeli s velkým předstihem,
aby mohli povozit příchozí děti a rodiče v kočáře nebo sedle. Bohužel vzhledem k nepřestávajícímu dešti byla
účast dětí minimální. Po té nastal okamžik pravdy, jestli na trasu Hubertovy jízdy vyjedou jen členové klubu
anebo i jiní jezdci. Jak se blížil čas odjezdu, na louku přijížděli další účastníci v sedlech. Ke klubovým čtyřem
spřežením, tj. Pavel Groul, Honza Hladík, Honza Chmelař a Ondřej Rain, se přidal i pan Kubias se svým huculským spřežením. Sedlových koní se nakonec sešlo 29 včetně nejmenšího jezdce na nejmenším poníku pana
Mullera z Roudnice. V roli lišky se letos představil Tomáš Jandera na koni Arša, mástr prvního skokového lotu
byla Zita Borovcová a mástr druhého lotu Jiří Svoboda jedoucí na koni Blesk.
A tak i přes nepřestávající déšť se v 11 hodin vydali jezdci i kočáry na trasu jízdy. Pro skokový lot bylo připraveno několik překážek po celé trase. Vzhledem k nepřízni počasí jsme po vzájemné dohodě s jezdci zkrátili celou jízdu na půlku. Přesto jezdci nepřišli o hledání liščího ocasu, které bylo vyvrcholením celé jízdy. Na úplný
závěr jezdci dostali od pořádajícího klubu pamlsky pro své čtyřnohé kamarády. Tečku za celým dnem udělala
večerní zábava v hospodě U jezírka, kde se také konal Hubertovský soud, který odsoudil prohřešky jezdců.
Jezdecký klub Boharyně děkuje všem jezdcům, zejména dvou jezdkyním ze vzdáleného Žamberku, že i přes
deštivé počasí přijeli, dále také všem divákům, kteří nás přišli podpořit. Zemědělskému družstvu Kratonohy,
panu Machníkovi a Obecnímu úřadu v Boharyni za možnost přejetí přes jejich pozemky.
A samozřejmě v neposlední řadě Radkovi a Lucce Kolářovým za super zajištění občerstvení po celý den.

Iveta Kykalová, JK Boharyně
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kulturní a sportovní dění v obci

Obec Zvíkov
V letošním roce jsme rozšířili a opravili dětské hřiště ve Zvíkově. Nově se zakoupil a zabudoval kolotoč pro
děti a ping-pongový stůl. Ostatní hrací prvky se zrenovovaly a opravily.
Po pořízení nového ping-pongového stolu jsme mohli uspořádat vesnický turnaj v ping-pongu. Turnaj se
konal 17.srpna 2019 na dětském hřišti ve Zvíkově. Mile nás překvapila vysoká účast na akci. Přihlášených a
zúčastněných hráčů bylo neuvěřitelných 20. Celý sobotní odpoledne vládla na hřišti příjemná a sportovní atmosféra. Vítězem celého turnaje se stal Milan Černý, na druhém místě se umístil Ondřej Pšenička a na třetím místě
skončil Jakub Kolář. Občerstvení po celou dobu konání akce bylo zajištěno. Po soutěži se grilovaly klobásky a
lidé měli možnost ještě posedět a povídat si. Celou akci hodnotíme pozitivně a těšíme se na další ročník ping
-pongového turnaje ve Zvíkově.

obec zvíkov

Text a foto Aneta Pšeničková
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Sportovní den
V pátek 5.7.2019 proběhl pod záštitou hasičů v Trnavě sportovní den. Jednalo se o turnaj v badmintonu a
stolním tenise. Počasí se nám vydařilo. Soutěžilo se ve čtyřhře. Dvojice byly náhodně vylosovány, zúčastnili
se dospělí i děti. Letos je to již třetí ročník a podle počtu účastníků je vidět, že se tato akce líbí. Letos se zúčastnilo 32 hráčů turnaje v badmintonu a 24 hráčů turnaje ve stolním tenise. Vítězové získali medaile a i na ostatní
čekala odměna ve formě grilovaných steaků.

sdh trnava

Text a foto Jana Šarounová

Sběr železa

Pozvánka

Dne 20.7.2019 uskutečnili hasiči v Trnavě sběr
železného šrotu. Za utržené peníze byla opravena
hasičská technika. SDH tímto děkuje všem občanům, kteří přispěli.

SDH Trnava Vás zve v pátek 29.11.2019 od 18:00 hod.
na akci Vítání adventu s rozsvícením vánočního stromku u kulturního zařízení v Trnavě. Chybět nebudou vánoční koledy a na zahřátí vánoční punč a čaj.

Posvícenecké posezení
V kulturním zařízení v Trnavě proběhlo dne
26.10.2019 od 18,00 hod. již tradiční posvícenecké posezení. Účast byla hojná a celá akce se velmi
vydařila.

13

TJ BYSTŘICE BOHARYNĚ

Zelená je tráva, fotbal to je hra …
Dovolte, abychom připomněli trochu ze sportovního dění v naší obci, které se odehrálo v areálu TJ Bystřice Boharyně. Na jaře jsme pokračovali v rozehrané soutěži mužů. Okresní přebor jsme zakončili na 12.
místě (s 23 body a skóre 21:62) a tím zachovali tuto fotbalovou soutěž i pro další sezónu. Letos poprvé se
nekonalo tradiční zakončení sezóny zápasem „Východu proti Západu“, neboť byla připravena realizace
zavlažování hřiště. Tímto bychom chtěli poděkovat obci za finanční zajištění této akce. Bez zavlažování
již nelze v současné době hrát solidní fotbal na této úrovni. Každý, kdo navštívil hřiště v letním období,
uviděl změnu nejen v kvalitě trávníku, ale i v drobnostech, například instalaci světelné tabule skóre či
nátěru laviček. V současné době je rozehrána podzimní část sezony 2019/2020, momentálně se naše
mužstvo nachází v polovině tabulky na 7. místě (s 19 body a skóre 26:33) – stav v polovině soutěže před
jarní předehrávkou.
Moc si vážíme účasti fanoušků a děkujeme za jejich podporu na domácích i cizích hřištích. Přejeme Všem
čtenářům zpravodaje mnoho sportovních a nejen fotbalových zážitků a pevné zdraví v roce 2020.
Závěrem dovolte jednu pozvánku na příští rok. Určitě si v kalendáři zatrhněte datum 14.3.2020, kdy se v
Boharyni uskuteční rockový bál s kapelou Teplá buchta. Předprodej bude zahájen v průběhu ledna 2020.
A vlastně ještě jednu pozvánku - přijďte znovu fandit na jaře 2020 a užít si třeba i s celou rodinou odpoledne ve sportovním areálu v Boharyni.
Výbor TJ Bystřice Boharyně
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SDH Boharyně
V druhé polovině letošního roku náš sbor nadále pokračoval v pravidelném sběru elektroodpadu, železného šrotu a papíru ve mlýně v Boharyni, který probíhá každou první středu v měsíci v době od 17,00 hod.
do 18,00 hod. V červenci také proběhl mobilní sběr starého papíru v Homyli a v Boharyni. Tyto akce budou
pokračovat i v roce následujícím.

sdh BOHARYNĚ

Každoročně se zapojuje naše ZŠ a MŠ v Boharyni do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a
mládeže“. V letošním roce se v krajském kole umístila na 1. místě v kategorii MŠ Natálie Hrdá a na 2. místě v
kategorii mladších žáků Markéta Vejsová. Oběma holčičkám moc gratulujeme a děkujeme všem dětem, které
se zapojily, za reprezentaci naší školy a obce.

V příštím roce máme v plánu připojit se k již tradiční celorepublikové akci „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Dále pro Vás připravujeme přednášky a workshopy na různá témata s odborníky, např. „Jídelníček
ze základních potravin“, „Čemu se vyhýbat v obchodě“, „Kvalita potravin“, „Co dělat při bolestech zad“,
„Prevence rakoviny a samovyšetření prsu“ atd. Pro děti chystáme rybářské závody a rozloučení s prázdninami.
V sobotu 1. 2. 2020 od 20,00 hod. se bude konat v Obecní hospodě „U Jezírka“ v Boharyni Hasičský ples, hrát
bude kapela Svižná těla. Na všechny akce jste všichni srdečně zváni. O termínech budeme včas informovat.
Přejeme klidný zbytek roku 2019 a do toho nového hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Text Bc. Šárka Michálková, foto Lenka Vejsová a Diana Hrdá
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Zahrádkáři Boharyně

ZAHRÁDKÁŘI BOHARYNĚ

V červenci jsme se sešli na tradičním setkání na hřišti. Po výborné večeři jsme si zde poseděli s přáteli a s kamarády muzikanty. V hudbou zpříjemněné atmosféře jsme si vyměnili své pěstitelské zkušenosti a prodiskutovali
různé možnosti naší další činnosti, mezi jinými i nápady na náš podzimní výlet.
Jedním z tipů byl i 26. ročník Kopidlenského kvítku. Kopidlenský kvítek je soutěž středních škol v zahradnickém oboru, po které následuje prodejní výstava. Tuto výstavu jsme všichni společně navštívili 12. října. Na
výstavě v areálu Střední zahradnické školy na zámku v Kopidlně jsme mimo jiné shlédli studentská květinová
aranžmá, různé floristické kompozice nebo výstavu odrůd jablek. Výstava byla zároveň výstavou prodejní, ke
koupi zde byla spousta výrobků a výpěstků nejen žáků, ale i sponzorů výstavy a dále různé zahradnické a rybářské potřeby. Myslíme si, že s naším malým říjnovým výletem jsme byli všichni spokojeni.
Někteří z nás navštívili i jiné podzimní výstavy, například Zahradu východních Čech v Častolovicích (3.
-6.10.2019) nebo Jiřinkové dny ve Slovči (14. – 15.9.2019), kde Eva Pilarová pokřtila novou odrůdu jiřinky
vyšlechtěné v zahradnictví Dahlia. Nová jiřinka nese jméno Pilarka.
Úroda ze zahrad je již sklizená a naložená či uložená na zimu. Nyní se již těšíme na další zahrádkářskou sezónu.
Všem zahrádkářům a přátelům přejeme mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.
Výbor ZO ČZS v Boharyni
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Myslivecké sdružení Bystřice Boharyně

MYSLIVCI BOHARYNĚ

V pravidelných intervalech se v našem spolku konají brigády, při kterých se snažíme dodržet plán prací stanovený na členské schůzi. V letošním roce se nám podařilo na pozemku hájovny, který jsme předem oplotili,
vysázet 300 jehličnanů (jedle, borovice a smrky). Vykáceli jsme náletové dřeviny podél plotu pozemku a
proběhly i drobné terénní úpravy. S obcí jsme se domluvili na dlouhodobém pronájmu rybníka u trnavského
statku, o jehož okolí se rovněž staráme.
Naše činnost je mnohem širší, zahrnuje odchov bažantu, sázení žaludů v Borovičkách, zalévání a sekání trávy kolem nově vysázených stromků, pravidelnou účast na dětském dni, který nás moc baví, opravu a údržbu
krmných zařízení a další. Celoroční námahu a úsilí před závěrem roku zhodnotíme na třech plánovaných
honech, které jsou pro nás, myslivce, vrcholem celé sezony. Dva hony na drobnou zvěř proběhnou v listopadu a myslivecký rok ukončíme poslední lečí na konci prosince.
Za myslivecký spolek přeji všem občanům, kamarádům a příznivcům naší přírody pohodové a klidné prožití
svátku vánočních a mnoho zdraví do nadcházejícího roku.
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Kvízová otázka - odpověď
V minulém čísle zpravodaje jsme se vás zeptali, zda víte, kde je umístěna nová lavička. A
zde je odpověď - lavička se nachází „Na Kopanině“ a vyrobil ji p. Luděk Kubišta. Je na ní
opravdu pěkné posezení s krásnými výhledy.
Přijďte zkusit.

různé

Kalendář akcí 2019/2020 – přehled
30.11.2019

Zahájení adventu – rozsvícení vánočního stromu, Obecní úřad v Boharyni

17,00 hod.

12.12.2019

Předvánoční posezení se seniory, Hospoda „U Jezírka“Boharyně

14,00 hod.

7.12.2019

Mikulášská nadílka, Hospoda „U Jezírka“Boharyně

15,00 hod.

1.2.2020

Hasičský ples, Hospoda „U Jezírka“Boharyně

20,00 hod.

14.3.2020

Rockový bál – Teplá buchta, Hospoda „U Jezírka“Boharyně

20,00 hod.

Březen 2020

Dětský karneval, Hospoda „U Jezírka“Boharyně

15,00 hod.

Podzimní pranostiky
Oblékají-li si zajíci hustý kožíšek a mají-li mnoho sádla, bude tuhá zima.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě
mnoho sněhu.
Když dne ubývá, zimy přibývá.
Utni z buku třísku: je-li suchá, bude
zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima
mokrá.
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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

kontakty

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

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 30.4.2020. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty na obci nebo na e-mailu:
obec@boharyne.cz
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