Stavební akce v roce 2019
Oprava sociálního zařízení a kuchyňky v kulturním zařízení v Trnavě
Sociální zařízení v objektu v Trnavě si o rekonstrukci již zasluhovalo. Byly pořízeny nové
odpady, přívod vody a elektroinstalace. Byla pořízena 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.
Celkové náklady činily 277.170 Kč.

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 odbahněn, 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.
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.

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 měsíci říjnu spadla část stropu ve třídě v základní škole. Uvolnila se část prken s omítkou,
která spadla a rozlámala sádrokartonový podhled Naštěstí k této události došlo během
víkendu, kdy ve škole nikdo nebyl. Byly provedeny demoliční práce, při kterých byl
odstraněn stávající strop. Byly odstraněny staré trámy a nahrazeny železnými nosníky. Dále
byla opraveny svítidla, třída byla vymalována a položena nová podlahová krytina. Stavební
práce provedla firma JOKAS Bydžovská Lhota, s.r.o., Celkové náklady činily 708.507,52
Kč.

Oprava stavidel u mlýna v Boharyni

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.

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.

Doplnění hracích prvků na dětská hřiště
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
workoutová 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.
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