Říjen 2020

Vážení spoluobčané,
tento rok je pro nás všechny jiný, zcela výjimečný. Myslím, že
nikdo z nás nepamatuje tak rozsáhlá opatření a omezení v souvislosti se zamezením šíření nějaké nemoci, v tomto případě
nákazy virem COVID 19. Někdo je snáší lépe, jiný hůře, někdo
se přizpůsobí rychleji, pro někoho to je velký problém.
I přesto se nám letos podařilo uskutečnit řadu akcí pro občany
jako v předešlých letech a realizovat většinu stavebních prací,
které jsme si naplánovali. Nezastavily se ani práce na přípravě
stavby kanalizace a ČOV pro obce Boharyně a Homyle. V červenci jsme pozvali občany do sportovního areálu v Boharyni na
letní kino na film Přes prsty.
V minulých letech se nám podařilo vytvořit si dostatečné finanční rezervy, které nám i přes výpadek v daňových příjmech
způsobený snížením, odkladem či prominutím placení daní
různými subjekty umožní realizovat i v dalších letech většinu
připravovaných akcí.
Věřím, že se epidemiologická situace bude zlepšovat, i když
momentálně to tak nevypadá, a že do konce roku vás budeme moci pozvat na již tradiční setkání, jako jsou vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, mikulášská nadílka pro děti,
předvánoční setkání seniorů. O termínech vás budeme včas
informovat.
Přeji vám krásné podzimní sluníčkové dny.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

www.boharyne.cz

Ukončení provozu výdejního místa České pošty, st. p.
Obecní úřad Boharyně informuje, že došlo dnem 31.8.2020 k ukončení činnosti výdejního
místa České pošty, st.p. v Boharyni. Doporučené zásilky si od této doby můžete vyzvednou
na pobočce České pošty v Nechanicích a nebo po dohodě na pobočce v jiném místě.

oznámení obecního úřadu

JUDr. Věra Macháčková, starostka

Knihovna Boharyně
I v nepříznivé době poznamenané epidemií můžete navštívit
knihovnu a vypůjčit si knihy a časopisy z bohaté nabídky. Vrácené tituly procházejí karanténou, není proto potřeba mít jakékoli
obavy z možnosti přenosu. V knihovně jsou k dispozici rukavice
a dezinfekce. Na vaši návštěvu se velice těším, protože po jarním
uzavření knihovny se ještě všichni čtenáři nevrátili.
Mgr. Alena Vítková, knihovnice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Homyle a Boharyně
Přípravná část této plánované stavby je v současné době ve finální fázi. Výstavba kanalizace v obcích Homyle a Boharyně bude realizována postupně ve třech etapách, na které již obec získala právoplatné územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Obec Boharyně obdržela na všechny tři etapy projektových dokumentací dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje :
- Kanalizace a ČOV v obci Homyle - celkové náklady 671 550 Kč – dotace 300 000 Kč
- Kanalizace v obci Boharyně - celkové náklady 550 550 Kč - dotace 300 000 Kč
- Dostavba kanalizace v obci Boharyně - celkové náklady 429 550 Kč – dotace 295 000 Kč
Celkem tedy obec získala od Královéhradeckého kraje na dotacích na zpracování projektové dokumentace
částku 895 000 Kč.
V současné době se připravuje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Před dokončením je i zpracování projektová dokumentace na přípojky kanalizace pro jednotlivé domácnosti a ostatní objekty. Obec
touto cestou děkuje občanům za poskytnutou součinnost. Z projeveného zájmu je patrné, že připravovaná
změna likvidace odpadních vod v obci je veřejností vnímána pozitivně.
Pokud obec získá od státu dotaci na samotnou výstavbu, předpokládá se zahájení realizace v jarních měsících
roku 2021. V rámci I. etapy bude vybudována kanalizace v obci Homyle včetně čistírny odpadních vod. Další
etapy budou následovat v roce 2022. V tomto roce by také měla být stavba dokončena a zkolaudována.
Obec plánuje další informativní a koordinační setkání, kde budou občanům předávány aktuální informace a
dohodnuty postupy při samotné realizaci jednotlivých kanalizačních přípojek.
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Stavební akce v roce 2020
Před uzávěrkou tohoto zpravodaje byla úspěšně dokončena a převzata prováděná stavební úprava v objektu základní školy v Boharyni. Práce to byly poměrné náročné i s ohledem na zvolení optimální technologie prováděných prací, aby nedošlo k poškození nové fasády, a zároveň nutnosti dokončit tyto práce
před zahájením nového školního roku. I přes drobné komplikace se vše nakonec zdárně vydařilo a děti
tak mohly 1. září zasednout do školních lavic v novém opraveném interiéru zářícím čistotou a všemi barvami. Na tomto místě bych rád poděkoval zaměstnankyním školy, které se na této opravě podílely a to jak
vlastními nápady, tak a to hlavně samotným úklidem. Celková cena opravy obec vyšla na 1.133.169 Kč.
V rámci celkových úprav v okolí ZŠ a MŠ byla provedena oprava stávajícího chodníku vč. podesty v
bezbariérovém provedení k objektu mateřské školy. Oprava chodníku nás stála 169.854 Kč. Věříme, že
tyto vynaložené prostředky jsou dobrou investicí do objektů, které slouží k výchově a vzdělávání našich
nejmenších spoluobčanů.
V obci Boharyně a Homyle bylo také provedeno zpevnění ploch pod kontejnery na tříděný odpad a prodloužení chodníku na hřišti v Boharyni. Celkové náklady činily 224.143 Kč.
V obci Trnava byla provedena oprava fasády obecního objektu, ve kterém v současné do-bě provozuje
řeznictví a obchod pan Brož a část objektu slouží jako kulturně společenské zázemí, které je občany
dostatečně využíváno především k pořádání různých společen-ských akcí. Oprava tohoto objektu stála
268.937 Kč. Dále bylo v Trnavě opraveno několik kanalizačních šachet, které byly značně poškozeny.
Celkové náklady na tyto opravy činily 55.660 Kč. V této obci bylo také opraveno veřejné osvětlení od
křižovatky směrem k bývalému statku nákladem 57.698 Kč.
Ve Zvíkově se v současnosti provádí oprava sochy Panny Marie včetně oplocení. Předpo-kládaná částka z
opravu by měla činit cca 120.000 Kč. Následně bude provedeno i osá-zení okrasnými dřevinami.
V letošním roce obec ještě plánujeme opravu čekárny v Trnavě, výstavbu nové čistící vpusti v Boharyni
v příkopu proti hřbitovu a drobné opravy v prodejně Hruška v Boharyni.
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Dobrodružný rok 2020
Rok 2020 byl pro dění ve škole ve znamení dobrodružných a nečekaných zážitků. Na jaře jsme si jako všichni
prošli povinnou karanténou a s ní spojeným uzavřením škol. Po dobu uzavření ZŠ i MŠ jsme se vrhli krom
výuky on-line také do renovací a s podporou zřizovatele i do větších rekonstrukcí. V budově MŠ bylo vyměněno lino, zdi ožily novými veselými kamarády, zrekonstruovaly jsme šatní skříňky a nově je také vybavena
ložnice MŠ skříňkami na postýlky a na lůžkoviny. Zároveň se podařilo zajistit rozšíření kapacity MŠ. Od jara
také pracujeme na dalších úpravách zahrady MŠ, vrbovému iglů i tunelům se daří, cihlový chodníček je v nonstop provozu a na novém kopci s tunelem už se zelená tráva. Děti si také mohou uvařit písečné dobroty ve
svých nových venkovních kuchyňkách z palet. Plánujeme ještě postupně doplnit další herní prvky. V budově
ZŠ proběhla další část rekostrukce stropů a výmalba, třídy byly dovybaveny novým nábytkem. Interiéry školy
ještě postupně dotváříme spolu s žáky. Ráda bych touto cestou znovu poděkovala celému týmu ZŠ i MŠ, který
se do všech prací s chutí pustil, a také zřizovateli a zastupitelům za podporu a investice do rekonstrukce.
Od září se ve škole obnovil pedagogický tým a vše se dobře rozjelo. Škola se zapojila do projektů Les ve škole,
škola v lese, badatelskou inspiraci budeme čerpat z programu Globe a do výuky zapojíme metodu místně
zakotveného učení díky programu Škola pro udržitelný život. Zároveň začínáme realizovat projekt „Podpora
Základní školy a mateřské školy Boharyně“ z dotačního programu OPVVV MŠMT - Šablony III. Máme
spoustu dalších plánů a nápadů, které chceme postupně realizovat, aby prostředí školy a metody výuky byly
přo žáky podnětné, zábavné a aby se žáci mohli realizovat. Zároveň plánujeme různé akce pro rodiče a veřejnost - aktuální informace sledujte na webových stránkách školy www.zsamsboharyne.cz. Budeme doufat,
že se budeme setkávat všichni společně a hlavně ve zdraví.
Mgr. Lucie Tomášková, ředitelka ZŠ a MŠ Boharyně
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Novinky z mateřské školy
Prázdniny nám skončily a dveře školky se opět otevřely dokořán. Přivítali jsme mezi sebou první nové děti,
se kterými se seznamujeme v našem komunitním kruhu. Naši nováčci jsou stateční, seznamují se postupně
s režimem školky a starší děti se o ně rády starají a pomáhají jim. Venku společně prozkoumáváme „badatelovu zahrádku“, včetně všech nově vytvořených prvků a koutků. Největší úspěch sklízí kuchyňky umístěné
u pískoviště, kde děti kuchtí různé dobroty a také cihlová cestička skrz vrbové tunely, po které děti jezdí na
odrážedlech. Společnými silami o zahrádku pečujeme, aby nám i nadále vzkvétala.
Jana Tomášová, učitelka MŠ
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TRNAVA
I přes ztíženou situaci se v r. 2020 podařilo uskutečnit SDH Trnava několik akcí.

Brigáda pro obec
Členové SDH Trnava uskutečnili ve dnech 27.6. a 4.7.2020 brigádu na údržbu porostu podél struhy mezi
rybníky. Hasiči ořezali koruny vrb, zůstaly pouze kmeny, které by měly v následujících letech opět obrůst.
Bez povšimnutí nezůstaly ani větší stromy, kde již šlo o velmi náročnou práci. Koruny se musely odřezávat
po menších kouscích, k čemuž bylo potřeba se do koruny dostat a pracovat v ní. Některé větve již prorůstaly
do elektrického vedení. Ořezané větve se odklízely a odvážely. Provedená prořezávka stromů a náletů kolem
struhy usnadní údržbu přilehlých travnatých ploch. Poděkování patří všem, kteří se dokázali i k takovéto
činnosti sejít. Vzhledem k náročnosti akce jsme byli rádi, že se sešlo velké množství členů. Jako odměna po
dobře vykonané práci, byl pro zúčastněné zajištěn guláš. Akce proběhla ve spolupráci s obecním úřadem.

Sportovní den
V neděli 5.7.2020 proběhl pod záštitou hasičů v Trnavě
sportovní den . Byl to již čtvrtý ročník a dle počtu účastníků je vidět, že se tato akce těší velké oblibě. Jednalo se
o turnaj v badmintonu a stolním tenise. Soutěžilo se ve
čtyřhře. Dvojice byly náhodně vylosovány, sportovali děti i
dospělí. Letos se zúčastnilo 44 hráčů turnaje v badmintonu
a 32 turnaje ve stolním tenise. Vítězové obdrželi medaile
a věcné ceny. Na všechny účastníky a samozřejmě i diváky čekala odměna ve formě grilovaných steaků a ostatního občerstvení, které připravily členky SDH Trnava. Pro
zábavu nejmenších byla připravena trampolína. Sportovní
den se opravdu vydařil. Přispělo k tomu nejen krásné počasí, ale i atmosféra, kterou vytvořili nejen sportovci, ale i
fandící diváci. Jejich počet nás mile překvapil . Celkově se
akce zúčastnilo 82 občanů všech věkových kategorií. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
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Výlet na Barešův ranč
Dne 9.8.2020 jsme vyrazili na cyklo + moto výlet do areálu „Barešův ranč“, který leží 800 m
za obcí Lužec nad Cidlinou v bezprostřední
blízkosti chovu farmové zvěře a rybníka „Jaroušek“. Každý účastník se rozhodl dle svých
možností, či z důvodu horkého letního počasí, zda zvolí jako dopravní prostředek kolo
či automobil. Celkově se nás zúčastnilo 23. V
11 hod. jsme se všichni sešli v cílové stanici. V
místní restauraci byl zajištěn oběd , poté jsme
si prohlédli celý areál. Najeli jsme na kole krásných 36 km. Vzhledem k reakcím účastníků bylo
zřejmé, že si všichni užili tuto společnou akci.
Jana Šarounová, zastupitelka

ZVÍKOV
Rybářské závody Zvíkov
V sobotu 1.srpna 2020 NSDH Zvíkov pořádali rybářské závody na rybníku Žabínek v obci Budín. Počet
lovících míst byl omezen, a proto bylo umožněno se přihlásit předem a místo si zamluvit. Celkem se přihlásilo
a zúčastnilo 19 závodníků z okolních vesnic. V sobotu ráno se závodníci dostavili k prezentaci a proběhlo
spravedlivé rozlosování stanovišť. V tuto chvíli se rybáři mohli začít připravovat k odstartování rybářských
závodů. Závody probíhaly od rána 8 hod až do odpoledních 14 hod. Po celý den bylo pro všechny zúčastněné
i pro fanoušky zajištěno bohaté občerstvení. Závodníci měli určeného svého zapisovatele a rozhodčího, který
dohlížel na celý průběh závodů, ulovenou rybu změřil a zapsal cm na kartu úlovků závodníka. Po skončení
závodů se míry sečetly a přistoupilo se k vyhlášení vítězů. Pro prvních 5 vítězů byly připraveny hodnotné ceny
a pohár. Cena čekala i na vítěze za největší chycenou rybu. Po dobu závodů se podařilo ulovit celkem 185ks
ryb. Vítěz na 1. místě nachytal po celou dobu závodů neuvěřitelných 47 ks ryb.
Výsledky letošního ročníku rybářských závodů:
1. místo - Martin Černohlávek
2. místo – Kristýna Šolcová
3. místo – Josef Šetler
4. místo – Zdeněk Valášek
5. místo – Radek Turnovský
Vítěz za největší chycenou rybu - Milan Černý. Všem vítězům
gratulujeme. Počasí nám letos velmi přálo, a tak se rybářské závody
i následné posezení po celodenním závodění vydařilo. Po celý den
nás provázela sportovní atmosféra a napětí, kdy zabere další ryba.
Aneta Pšeničková, zastupitelka

7

kulturní a sportovní dění v obcích

BOHARYNĚ
Zahrádkáři Boharyně
Na začátku března jsme se sešli na valné hromadě v hostinci v Boharyni, kde jsme hodnotili naši činnost v
roce 2019 a plánovali jsme, co všechno podnikneme v roce 2020. Naše plány však narušil koronavirus. Od
vyhlášení nouzového stavu jsme se sešli až 3. července na hřišti v Boharyni na tradičním setkání našich členů
a příznivců . Při chutné večeři a dobrém pivu jsme si zde poseděli, popovídali a předali si své zkušenosti z
jarních prací na našich zahrádkách. Pro dobrou náladu nám zahráli naši přátelé muzikanti.
V letních měsících se již konaly některé akce a výstavy se zahrádkářskou tématikou. Já osobně jsem navštívila
v červenci prodejní výstavu Clematis-show v zahradnictví Parkon v Libici nad Cidlinou, kde samozřejmě
alespoň jeden z nepřeberné škály nádherných plaménků skončil v mém nákupním košíku. V srpnu jsem se
vydala na květinovou výstavu se zahradnickými trhy Letní Flora v Olomouci, tam mě čekala záplava překrásných květin, okouzlující aranžmá našich floristů a ukázky výpěstků kolegů zahrádkářů z místních organizací,
i přes některá omezení (roušky ve vnitřních prostorách…)
jsem si výstavu náramně užila. Nyní doufám, že se nezhorší
koronavirová situace, a že pojedeme společně s přáteli
zahrádkáři na některou z podzimních výstav.
Mariana Nováková za výbor ZO ČZS v Boharyni

Cyklovýlet 2020
V sobotu 6. června 2020 jsme jako každoročně vyrazili na jarní výlet na kolech. Počasí v předcházejících
dnech sice nebylo moc příznivé, ale když jsme odstartovali, začalo se probírat i sluníčko. První zastávka
byla na rozhledně v Kosicích. Jsou odtud krásné výhledy na blízké i vzdálenější okolí. Pokračovali jsme
do obce Měník, kde nás přivítala p. Obešlová s koláči
z jejich pekárny. Byly výborné. Prohlédli jsme si dřevěnou zvonici a místní kostelíku. Další zastávka byla
na vyhlídce u Zdechovic. Protože počasí se vylepšilo,
nikomu se nechtělo ještě zpátky, a tak jsme si výlet
prodloužili ještě o požitek ze zmrzliny ve Starých Nechanicích. Pak již jsme se vraceli zpět, někdo po silnici
přes Nechanice, někdo přes les a Budín a Zvíkov.
Ukončení výletu byla tradičně na hřišti v Boharyni,
kam někteří již dojížděli za deště. Tady pro všechny
účastníky bylo připraveno malé pohoštění.
JUDr. Věra Macháčková
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Cyklovýlet 2020

Naši na mistrovství světa v biatlonu 2020

Bruslení ve Mžanech

Opravená socha Panny Marie ve Zvíkově

Lavička v Boharyni
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Setkání jubilantů
V letošním roce se dožívají významného životního jubilea tito občané:
Adlafová Alena				
Mrkvičková Alena
Bludská Zdeňka				
Nosková Danuše
Etrych Miroslav				
Pavlíčková Marie
Etrychová Marie			
Pěničková Jana
Havlíčková Anna				
Podrazil Zdeněk
Herzová Ivana				
Podrazilová Jana
Hrdina Jaroslav				
Přibyl Petr
Jílek Josef 					
Sedláčková Věra
Klimt Miloš					
Široká Danuše
Macháčková Věra				
Štanclová Libuše
Maroušek Luboš				
Vančurová Irena
Menyhart Štefan							
						
Jako každoročně byli všichni pozváni na společné posezení pod pergolu ve sportovním areálu v
Boharyni. Do dalších let přeji dobré zdraví i mysl.
			
V letošním roce zemřela ve věku 99 let nejstarší občanka naší obce paní Milada Vítková. Ráda na
ni vzpomínám, protože z ní vždy vyzařovala pozitivní energie, byla vždy v dobré náladě a o vše
se zajímala.
Dále nás v průběhu roku opustili Jiřina Ledvinková, Jaroslav Hanka a Josef Daněk. Čest jejich
památce.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Informace o umístění sběrných nádob na sběr odpadů

různé

1. Biologický odpad rostlinného původu
Velkoobjemové kontejnery
Boharyně
za hasičskou zbrojnicí
ve sportovním areálu
Homyle
sběrné místo na tříděný odpad směr Roudnice
Trnava
na křižovatce směrem na Puchlovice
Zvíkov
u hasičské zbrojnice
Budín		
před rybníkem Žabínek
				
Do těchto kontejnerů nepatří větve, části stromů a dřevo. Ty
lze ukládat na místa, kde se pálí „čarodějnice“ – Boharyně,
Zvíkov, Trnava.
2. Papír
- sběrné místo ve mlýně v Boharyni vždy 1. středu v měsíci od
17 do 18 hod.
3. Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů
- žluté kontejnery
Boharyně
za hasičskou zbrojnicí
Homyle
sběrné místo na tříděný odpad směr Roudnice
Trnava 		
u prodejny
Zvíkov		
u obecního domku
Budín		
u studánky
- žluté nádoby (popelnice) poskytnuté do užívání do jednotlivých domácností
4. Sklo
- zelené kontejnery (zvony)
Boharyně
za hasičskou zbrojnicí
Homyle
sběrné místo na tříděný odpad směr Roudnice
Trnava 		
u prodejny
Zvíkov		
u obecního domku
Budín		
u studánky
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5. Kovy
- velkoobjemový kontejner ve mlýně v Boharyni
– sběr vždy 1. středu v měsíci 17 - 18 hod.
- mobilní svoz nepravidelně vyhlašovaný SDH
6. Jedlé oleje a tuky
Oranžové nádoby (popelnice)
Boharyně
za hasičskou zbrojnicí
Homyle
sběrné místo za Homylí směrem na
Roudnici				
Trnava 		
u prodejny
Zvíkov		
u obecního domku
Budín		
u studánky
Jedlé tuky a oleje se vhazují do těchto popelnic v plastových lahvích (PET), řádně uzavřených. Ne v nádobách,
ve kterých byly oleje a tuky zakoupeny (nedrží uzávěry).
7. Nebezpečné odpady
- ve mlýně v Boharyni – sběr vždy 1. středu v měsíci
17 - 18 hod.
- mobilní svoz cca 2x ročně zajišťovaný svozovou firmou
8. Objemný odpad
- mobilní svoz 1 – 2x ročně zajišťovaný svozovou firmou
9. Směsný komunální odpad
- typizované černé nádoby (popelnice) o objemu
K 110 l, P 120 l
- odpadkové koše na veřejných prostranstvích

JUDr. Věra Macháčková, starostka

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.boharyne.cz
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, grafická úprava Mgr. Lucie Tomášková. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá autor. Těšíme se na vaše příspěvky či náměty na obci nebo na e-mailu: obec@boharyne.cz
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