Duben 2021

Vážení spoluobčané,
připravili jsem pro vás další číslo obecního zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme informace
k aktuálnímu dění v obci. Bohužel tentokrát neobsahuje žádnou pozvánku na kulturní nebo
sportovní akce. Jakmile to však situace dovolí, určitě uděláme vše proto, abychom se opětovně
mohli setkat ať už při kulturní či sportovní příležitosti.

www.boharyne.cz

Letošní rok bude ve znamení výstavby kanalizace v obcích Boharyně a Homyle a čistírny odpadních
vod. Celkové náklady budou činit včetně kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům téměř 57 mil. Kč.
Financování bude zajištěno jednak z dotace od Ministerstva zemědělství ČR, dále z vlastních zdrojů obce a
zbývající část pak z úvěru od České spořitelny, a.s. Práce budou zahájeny v měsíci květnu 2021, dokončeny
budou koncem roku 2022. Prvotní informace k průběhu výstavby jsou uvedeny dále. Předpokládáme, že
jakmile to bude možné, opět uspořádáme setkání s občany Boharyně a Homyle, na kterých je budeme průběžně informovat o postupu prací.
Ve druhé polovině letošního roku plánujeme zahájit výstavbu skladu pro potřeby obecního úřadu v Trnavě. V květnu začne oprava střechy na objektu obecní hospody a prodejny potravin v Boharyni. Na
dětském hřišti na sídlišti v Homyli budou doplněny hrací prvky, na dětské hřiště ve Zvíkově budou umístěny
lavičky. V průběhu roku bude samozřejmě probíhat údržba a opravy obecního majetku.

úvodník

Pokračujeme v obnově ovocných alejí v rámci projektu Zeleň v Mikroregionu Nechanicko II., do které je
zapojeno celkem 9 obcí. Realizace je spolufinancována z dotační podpory Ministerstva životního prostředí
80 %, 20 % celkových nákladů hradí obec. Byla provedena výsadba kolem polní cesty z Homyle k lesu a podél cesty z Boharyně do Zvíkovského hajku. Jedná se především o ovocné stromy – jabloně, švestky, třešně.
V průběh loňského roku zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude zadáno odborné firmě zpracování obecních
symbolů – znaku a vlajky. Heraldik pan Zdeněk Kubík ze společnosti ALERION, s.r.o. vytvořil dle požadavků zastupitelů několik návrhů, ze kterých byl nakonec vybrán jeden, který byl odeslán ke schválení Poslanecké
sněmovně ČR. Rozhodnutí o schválení symbolů jsme obdrželi od předsedy Poslanecké sněmovny poštou.
Byli jsme tak ochuzeni o slavnostní ceremoniál předání dekretu k obecním symbolům na půdě Poslanecké
sněmovny. Zastupitelé rozhodli, že znak obce bude umístěn ve všech místních částech, vlajky budou vyvěšeny
na obecních budovách.
Fungování obecního úřadu bylo po dobu nouzového stavu, vyhlášeného k zamezení šíření nákazy COVID
– 19, omezeno. Nyní po ukončení nouzového stavu jsme se vrátili ke standardnímu provozu, tj. úředním
hodinám v pondělí 14 – 18 hod. a ve středu 17 – 20 hod. I nadále však preferujeme komunikaci především
telefonicky nebo e-mailem.
Přeji vám především pevné zdraví.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Svoz velkoobjemového odpadu

Ve dnech 23. až 25.dubna 2021 proběhne ve všech obcích sběr
velkoobjemového odpadu. Umístění kontejnerů :
Homyle – u kontejnerů na tříděný odpad (směrem na Roudnici)
Boharyně – vedle hasičské zbrojnice
Trnava – na křižovatce směrem na Puchlovice
Zvíkov, Budín – na křižovatce směrem na Budín

Mobilní svoz nebezpečného odpadu

Dne 29.5.2021 proběhne ve všech obcích sběr nebezpečného odpadu takto:
8.30 – 9.00 hod. Homyle – křižovatka; 9.10 – 9.40 hod. Boharyně – hasičská zbrojnice;
9.50 – 10.20 hod. Zvíkov – křižovatka; 10.30 – 11.00 hod. Budín – náves;
11.10 – 11.40 hod. Trnava – u prodejny potravin
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oznámení z obecního úřadu

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Homyle a Boharyně
V květnu letošního roku bude zahájena výstavba kanalizace a ČOV v obcích Homyle a Boharyně. Obec získala
na tuto stavbu dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebylo
doposud možné zorganizovat informativní schůzku, na které by zástupci obecního úřadu seznámili občany s
aktuální připraveností stavby. Z tohoto důvodu zde uvádíme základní informace o dalším postupu výstavby.
Výstavba kanalizace bude zahájena v obci Homyle. Nejprve bude prováděna realizace hlavní stoky. Přípojky
k jednotlivým objektům budou realizovány následně - předpoklad koncem srpna. Výstavba bude probíhat
postupně po ucelených úsecích. Občané, kterých se to bude týkat, budou v předstihu informováni.
Na přípojky obec získala od stavebního úřadu v Nechanicích povolení na základě zpracované projektové dokumentace, která byla s jednotlivými domácnostmi koordinována. Na minulých setkáních byli občané informováni, že obec na své náklady zajistí potřebná povolení a realizaci veřejné části přípojky max. 1 m za hranici
objektu s ukončením v revizní šachtě. V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích bude vlastnictví
této části přípojky převedeno na jednotlivé vlastníky objektů nebo parcel. S vlastníky bude na základě tohoto
sepsána Smlouva o příspěvku na kanalizační přípojku ve výši 15 000,- Kč. Tento příspěvek je vázán na zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky, získání příslušného povolení, vlastní realizaci přípojky,
protokol o tlakové zkoušce a revize vybudované části přípojky. Obec Boharyně bude pak nadále zajišťovat
provoz této veřejné části kanalizační přípojky na své náklady. Jednotliví občané budou před zahájením výstavby jejich přípojky vyzváni k podpisu výše zmíněné Smlouvy o příspěvku.
Z obcí Homyle a Boharyně se tak na dva roky stane jedno velké staveniště. V určitém období budou mít
občané ztížený přístup ke svým objektům. V obci bude zvýšený výskyt prašnosti a hluku. Všechny občany
bychom chtěli upozornit na zvýšení provozu těžké techniky na komunikacích. Pozor na otevřené výkopy.
Dbejte prosím se zvýšenou opatrností na vlastní bezpečnost! Při jakémkoli problému neváhejte kontaktovat
zástupce obecního úřadu. Žádáme tímto občany o jistou míru tolerance.
Výsledným efektem této stavby by měla být bezpečná ekologická likvidace odpadních vod, což bude vést ke
zlepšení životního prostředí v obci a kvalitě života v obci.
Pokud to situace umožní, obec počítá s uspořádáním informativní schůzky s občany. O termínu budou všichni
včas informováni.

Stavební akce v roce 2021
Obec Boharyně plánuje v letošním roce mimo výstavbu kanalizace také opravu střechy na objektem obecní
hospody a prodejny Hruška v Boharyni. Oprava bude spočívat v kompletní výměně střešní krytiny a částečné
opravě krovu. Realizace bude probíhat v období od května do září. Žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti v blízkosti toho objektu v době prováděné opravy. Na stavbu je již sepsána smlouva s dodavatelem - Jiří
Pavlíček, Lodín.
Dále obec připravuje realizaci stavby skladu obecního úřadu v obci Trnava. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Sklad bude umístěn na volném prostranství u rybníku „Křepelá“. Obec požádala o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Obec také počítá s drobnými opravami
chodníků a komunikací v jednotlivých obcích dle aktuální potřeby.
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Zákaz vjíždění motorovými vozidly do obecních lesů

oznámení obecního úřadu

Obec vlastní lesní pozemky o výměře přes 40 ha ve dvou souvislých lokalitách - tzv. Zvíkovský hajek a Trnavský hajek.
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon upravuje nejen způsob hospodaření v lesích, ale obsahuje i různá omezení, např. týkají se chování osob vstupujících do lesa, zákaz vjezdu motorovými vozidly a jejich parkování,
zakazuje rušit klid a ticho, znečišťovat les odpady a odpadky atd. (viz ust. § 20 zákona).
Bylo zjištěno, že ve Zvíkovském hajku se i přes výše uvedený zákaz pohybují motorová vozidla, zřejmě čtyřkolky a motocykly. Podle stavu poškození lesních pozemků se tak děje jíž delší dobu. Nejenže tím narušují
klid, zejména v současné době hájení zvěře, která vyvádí mladé, ale ničí lesní pozemky a porosty včetně
výsadby a náletových dřevin.
Obec jako vlastník pozemků má právo za porušování výše uvedených zákonných ustanovení ukládat pokuty,
popř. věc řešit v přestupkovém řízení. Je možné rovněž v případě vzniku škody požadovat její náhradu.
Osoby vstupující do lesa budou upozorněny na zákaz vjezdu motorovými vozidly a jejich parkování na
lesních pozemcích informačními tabulkami. V případě, že výše uvedené povinnosti nebudou dodržovány,
budou na přístupové komunikace umístěny závory.
JUDr. Věra Macháčková
starostka

Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků,
Vkládá život do kočárků.
V jednom z nich teď sladce dýchá
Vaše štěstí, vaše pýcha.
Když se narodí děťátko, stává se také
občanem obce, ve které s rodiči žije.
Jelikož pandemie neumožnila uskutečnit vítání občánků, museli jsme odložit
tuto tradici na neurčito. Omlouváme se
všem rodičům, ale s ohledem na současnou situaci nechceme riskovat zdraví dětí a jejich rodičů.
Všem občánkům obcí Boharyně,
Homyle, Trnavy a Zvíkova přejeme
zdraví, lásku, smích a něhu. Všem rodičům ať děťátko každý den prozáří
štěstím a radostí.

Parcely ve Zvíkově
Po spálení roští ve Zvíkově (čarodějnic), bude od 1.5. zakázán svoz větví na stávající místo. Důvodem je prodej přilehlých parcel na výstavbu RD. Parcely aktuálně připravujeme k prodeji. Informace o prodeji parcel budou vyvěšeny
na internetových stránkách.
Aneta Brettová,
zastupitelka

Kamila Farková,
zastupitelka
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oznámení obecního úřadu

Nový zákon o odpadech
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl přijat v návaznosti na právní předpisy
Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Tento zákon obsahuje oproti předchozí právní úpravě
hned několik významných změn. Tyto změny se dotknou nejen běžných občanů, ale i podnikatelů a obcí.
Nový balíček odpadové legislativy přináší především požadavek na zvýšení třídění a využití odpadů a postupný odklon od skládkování. Jednou z největších změn, které zákon přináší, je postupné navyšování poplatků
za skládkování odpadu.
Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 kategorií odpadů (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané technologické a sanační). Počínaje rokem 2021 je sazba poplatku za ukládání
odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravidelně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování
sazby se dotýká využitelných a zbytkových odpadů. Poplatek , který činil 500 Kč/tunu vzroste postupně až
na 1850 Kč/tunu v roce 2029.
Poplatek za ukládání
využitelných odpadů 2021 2022
na skládku v Kč
800 900
(bez slevy)

2023
1000

2024
1250

Poplatkové období v roce
2025 2026 2027 2028
1500 1600 1700 1800

2029
1850

2030 a dále
1850

Obce má motivovat takzvaná třídicí sleva, což je dočasný nástroj, kterým obec může získat snížení poplatku
za ukládání komunálního odpadu. Celkové množství odpadů, k nimž obec může uplatnit tuto slevu, nesmí
přesáhnout v roce 2021 množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na
skládku odpadů. V dalším kalendářním roce bude moci být sleva uplatněna na množství stanovené pro daný
rok v příloze č. 12 zákona o odpadech viz níže:
Rok
Množství odpadu na obyvatele
v kg (sleva)

2021
200

2022
190

2023
180

2024
170

2025
160

2026
150

2027
140

2028
130

2029
120

Zákon výrazně mění způsob výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na skládku provozovatelem skládky a zároveň dochází k omezení typu odpadů, který může být na skládky přijímán. Přijetím
nového zákona se navyšují obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na skládkách.
Nový zákon klade důraz na třídění odpadu. Do roku 2030 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil 65% z
celkového objemu komunálního odpadu. Nyní je to 38%. Přijetím zákona dojde k postupnému zdražování
odpadů pro obce i jejich občany. V příštích letech nás čeká zvyšování cen. O tom, jak bude výrazné si rozhodujeme sami tím, jak budeme k odpadům přistupovat. Nový zákon o odpadech je totiž postaven na tom,
kolik odpadů občané dokáží vytřídit k dalšímu využití (plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské
oleje atd.) a jaké vznikne množství komunálního odpadu, který se bude ukládat na skládku. Z výše uvedených
důvodů se všichni budeme muset snažit vyprodukovat co nejméně komunálního odpadu, který se vozí na
skládku, a naopak co nejvíce odpadu vytřídit!!!
Jana Šarounová,
zastupitelka
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základní škola a mateřská škola

Masopustní den ve školce
Ještě než se dveře školky opět na dlouho uzavřely, uspořádali jsme ve školce masopustní veselici. Ráno jsme
ji zahájili karnevalem, během kterého jsme tancovali, dováděli a soutěžili. A aby to byl správný maškarní
bál, součástí byla i komentovaná módní přehlídka, kde se nám děti se svými kostýmy představily. Za každou
soutěž včetně módní přehlídky si děti mohly vylosovat výhru v naší bohaté tombole. Tady bychom chtěli
poděkovat všem, kteří do tomboly přispěli a pomohli nám tak dětem udělat ten den ještě lepší.
Po úspěšném ukončení všech soutěží a vylosovaní posledních odměn jsme se vypravili ven na masopustní
průvod. S dětmi jsme měli vyrobené barevné kloboučky, vepředu v průvodu předškoláci nesli medvěda a
medvědici, cestou jsme foukali na trumpetky a zpívali masopustní písničku. Celý náš barevný masopustní
průvod procházel vesnicí a dělal lidem veselejší den. A jako bonus na závěr, taková odměna pro nás pro
všechny, jsme si po obědě dali masopustní koláče, které děti den předem upekly. To vám byla dobrota, máme
ve školce skutečně nadané pekaře!

		

Jana Tomášová,
učitelka MŠ
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Boharyňský učitel Jan Jahelka (1811–1879) a jeho potomci

historické okénko

V roce 1983 vyšla péčí základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Boharyni publikace „Děje a paměti obce
Boharyně (Bohárny v Nechanicku) a k ní přifařených obcí Homile, Zvíkova, Budína a Puchlovic“. Autorem publikace byl
hořický učitel Bohumil Jahelka, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2021 rovných sto let. Podívejme se, jaký vztah měl tento autor
k naší obci a jaký byl jeho osud.
Musíme začít u Bohumilova otce Jana Jahelky, který byl v letech 1857–1872 učitelem na boharyňské škole.
Narodil se 18. října 1811 v Dohalicích čp. 16 jako syn tamního chalupníka Matěje Jahelky a jeho ženy Anny,
rozené Bartoňové z Dohaliček čp. 6. V roce 1829 nabyl způsobilosti k vyučování a v letech 1829–1831 působil jako podučitel v Želeticích a Modřicích na Moravě. Následně byl podučitelem v Dohaličkách, avšak zároveň docházel jako soukromý učitel na hraběcí zámek v Sadové, kde vyučoval děti harrachovských úředníků.
V letech 1839–1840 byl podučitelem ve Stěžerách, načež se vrátil zpět do Dohaliček. V letech 1852–1857
byl znovu podučitelem ve Stěžerách. Do Boharyně nastoupil jako učitel k 1. únoru 1857 a vyučoval místní
děti patnáct let, než odešel roku 1872 na vlastní žádost do výslužby. Proslul jako výborný hudebník, zejména
houslista a varhaník.
Oženil se s Antonií Pomeznou, dcerou Františka Pomezného, jenž byl hlídačem hraběcího zámku v Sadové.
Dne 17. srpna 1858 se Janovi a Antonii Jahelkovým narodil ve škole v Boharyni čp. 10 syn, který při křtu
obdržel jména Bohumil František. Dne 11. května 1861 se jim v boharyňské škole, kde bydleli, narodila též
dcera Anna Josepha. Obě děti pokřtil boharyňský farář Václav Kottland. Život Jana Jahelky se uzavřel 3.
března 1879 v Boharyni ve věku nedožitých 68 roků. Zemřel jako učitel na odpočinku a majitel chalupy čp.
9. Pochován byl na starém hřbitově v Boharyni 6. března 1879 zdejším farářem Vojtěchem Lichtenbergem.
Jahelkovo působení na místní škole mělo pro Boharyni zásadní význam, protože jeho syn Bohumil Jahelka
měl k rodné obci celý život vřelý vztah, přestože jej již v mládí studium a následné povolání odvedlo jinam.
Roku 1877 úspěšně absolvoval učitelský ústav v Hradci Králové a byl ustanoven zatímním učitelem v Lochenicích. Roku 1879 byl přeložen jako podučitel na obecnou školu v Hořicích, ale již roku 1883 byl přeložen
jako učitel opět do Lochenic. Poté působil jako učitel na obecné škole v Pouchově u Hradce Králové. V
době působení v Pouchově se oženil s Bertou Hofmannovou z Hořic čp. 29, dcerou bývalého lesního na
velkostatku Holovousy Jana Hofmanna a jeho ženy Františky, rozené Komárkové z Chomutic. Oddal je v
Hořicích 24. srpna 1886 tamní kaplan František Kovařík. V Pouchově se manželům následně narodil 25.
června 1887 syn Jaroslav a 28. září 1888 dcera Anna.
Roku 1889 byl Bohumil Jahelka přeložen jako učitel na obecnou školu do Hořic. Zde se aktivně zapojil do
spolkového života. Byl členem hořického odboru Ústřední matice školské a učitelské jednoty Budeč. Především však byl vynikajícím hudebníkem. Stal se významným představitelem tehdejších hořických hudebních
spolků Ratibor, Dalibor a Vesna, v nichž se výtečně uplatnil též jako sbormistr. Kromě hudby projevoval
hluboký zájem o regionální historii a národopis. Na Hořicku se zapojil do etnografické práce v souvislosti
s konáním Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895. Spoluredigoval Národopisný sborník
okresu Hořického (1895) a provedl sběr folkloristického materiálu, kterého využil ke zpracování kapitol Přísloví a pořekadla na Hořicku a Pověry. Zapojil se též do příprav Výstavy českého severovýchodu v Hořicích
roku 1903. Publikoval články v hořických časopisech Oběžník a Lýra. Vrcholem jeho kariéry bylo jmenování
řídícím učitelem obecné školy pro východní obvod v Hořicích (dnes základní škola Na Daliborce).
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Již jako student učitelského ústavu v Hradci Králové se Bohumil Jahelka roku 1876 začal zabývat historií rodné obce Boharyně. Dvacetileté shromažďování písemných pramenů a literatury vyústilo roku 1896 v rukopis
Děje a paměti obce Boharyně (Bohárny v Nechanicku) a k ní přifařených obcí Homile, Zvíkova, Budína a
Puchlovic. Jeho vydání se však nedožil. Teprve o bezmála devadesát let později byl roku 1983 rukopis zpracován zásluhou základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Boharyni a vydán jako cyklostylovaná
publikace, jež čítá 185 stran formátu A4 a několik stran obrazových příloh. K vydání díla došlo díky tomu,
že místním zahrádkářům poskytl Jahelkův rukopis pan Jaroslav Vítek z Hořic.

historické okénko

Bohumil Jahelka zemřel v Hořicích v domě čp. 635 v Barákově ulici jako řídící učitel na penzi dne 20. ledna
1921 ve věku 62 let. Pochován byl v Hořicích 23. ledna 1921. Zprávy o jeho úmrtí byly otisknuty v časopisech
Pod Zvičinou a Naše kniha. Jahelkův význam dokládá i zařazení jeho medailonku do Masarykova slovníku
naučného (1927) a Komenského slovníku naučného (1938).
Podnětné rodinné prostředí se odrazilo i v životě již výše zmíněného Jaroslava Jahelky, narozeného 25. června
1887 v Pouchově. V letech 1899–1903 absolvoval pět tříd gymnázia v Hradci Králové a v letech 1903–1907
vystudoval učitelský ústav v Jičíně. Oženil se 2. června 1914 v Praze-Karlíně se Zdeňkou Havlovou, narozenou 11. prosince 1894 v Kolíně, s níž měl dvě dcery. V období 1907–1919 postupně působil jako učitel na
obecných a měšťanských školách v Miletíně, Dobré Vodě u Hořic, Třebihošti a Hořicích. Po vzniku republiky odešel roku 1919 budovat jako pedagog nové školství na Slovensko, kde postupně vyučoval na několika
měšťanských školách (Bytča, Malacky, Trnava), načež se stal ředitelem měšťanské školy v Senci. Jednalo se
o význačného pedagogického a kulturního pracovníka. Ve 20. letech 20. století napsal několik učebnic pro
slovenské obecné a měšťanské školy a pod pseudonymem Ivo Gajdoš proslul též jako spisovatel a dramatik.
Z jeho díla jmenujme biblickou hru Judáš (1928), veselohry Pán profesor na vohľadoch (1929), Revolúcia v
penzionáte (1931) nebo báchorku pro školní mládež se zpěvy a tanci Zlatý kvet z Tatranskej doliny alebo Pre
matičku (1928). Z prozaické tvorby připomeňme knižní tituly Rodné lánce a iná drobná próza (1929) nebo
Rozprávky devínskeho havrana (1930). Zemřel 27. listopadu 1930 v Trnavě.
Na boharyňského učitele Jana Jahelku, jeho syna Bohumila Jahelku a vnuka Jaroslava Jahelku, jejichž životní osudy jsme v předchozích řádcích poznali, bychom neměli zapomínat. Naopak je třeba jejich odkaz
intenzivně rozvíjet a prezentováním místní historie přispívat k prohlubování vztahu k obci zejména u mladé
generace.
PhDr. Vlastimil Málek
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
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