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Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍ SLOVO

doufám, že již máme období různých omezení vyvolaných šířením nákazy virem COVID 19 za sebou. Od
jarních měsíců se postupně navracíme do „normálu“. Postupné rozvolňování restrikcí umožnilo uspořádat
pro naše občany řadu společenských akcí. Byly to zejména dětský den, setkání občanů, kteří se v letošním
roce dožívají významného životního jubilea, vítání občánků, rybářské závody, letní kino na hřišti v Boharyni,
byly zahájeny sportovní aktivity, atd. Podrobněji se o nich dozvíte dále ve Zpravodaji od jednotlivých organizátorů.
Nejdůležitější stavební akcí je zahájení výstavby kanalizace a ČOV v Boharyni a Homyli. Vzhledem k dopravním omezením a momentálnímu stavu komunikací v těchto obcích zřejmě není nikdo, kdo by si toho
nevšiml. Po dvou celkových dopravních uzavírkách během letních měsíců a omezení veřejně autobusové
dopravy by již výstavba měla probíhat pouze při částečném omezení dopravy. Další větší stavební akcí byla
oprava střechy na objektu obecní hospody a prodejny potravin v Boharyni. Byla nejen položena nová střešní
krytina, ale rovněž bylo vyměněno několik trámu, které byly ve špatném stavu.
Řada občanů si neustále stěžuje na špatnou slyšitelnost a srozumitelnost hlášení veřejným rozhlasem. Těmto
občanům navrhujeme alternativní řešení - „mobilní rozhlas“. Pokud se občané registrují do tzv. „mobilního
rozhlasu“ mohou přijímat aktuální informace z obce do svého mobilního telefonu, a to nejen tzv. chytrého,
ale i do telefonu, který je pouze tlačítkový, nebo na pevnou linku, a nebo mohou zprávy přijímat do emailu. Záleží na nich, pro jaký způsob se rozhodnou. Aplikace rovněž umožňuje hlasové přehrání zprávy.
Návod k instalaci a další podrobnosti najdete v letáčku dále ve Zpravodaji, případně vám pomůžeme při
návštěvě obecního úřadu. Z „mobilního rozhlasu“ se dozvíte nejen informace, které jsou vyhlašovány veřejným rozhlasem, ale i další zprávy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách obce.
„Covidové období“ nás naučilo více využívat různých služeb a činností, které jsme dříve opomíjeli. Jedná se
např. o bezhotovostní placení poplatků, vyřizování záležitostí na úřadě především prostřednictvím e-mailu
nebo telefonicky, popř. přes datové schránky, v běžném životě pak zejména zajišťování nákupů prostřednictví e-shopů. Abychom občanům usnadnili doručování takto objednaných zásilek, byl před obecním úřadem
instalován box „Zásilkovny“, do kterého si občané mohou zboží nechat zaslat a zde si ho pak vyzvednout.
Návod je uveden dále ve Zpravodaji a rovněž přímo na boxu.
Od 1.1.2021 platí nové právní předpisy pro nakládání s odpady. Podrobně jsme o tom psali již v minulém
čísle Zpravodaje. Tyto předpisy jednak navyšují poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na
skládky, stanoví maximální množství komunálního odpadu na občana, ukládají povinnost zvýšit podíl tříděných odpadů vůči komunálnímu odpadu. Za nesplnění povinností pak ukládají pokuty. Obec musí do konce
tohoto roku přijmout novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad. Vzhledem k výše uvedenému zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení místního poplatku za komunální odpad od
1.1.2022 na 600 Kč na osobu. Nová vyhláška bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu.
Věřím, že konec roku už bude klidný. Že si nerušeně užijeme podzimní dny, potkáme se u rozsvěcení vánočního stromů při zahájení adventu, uvidíme se na předvánočním setkání seniorů, event. na jiné akci pořádané
obecním úřadem nebo místními spolky.
Těším se o opětovné setkávání s vámi.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
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Poplatek za komunální odpad stanoví obecně závazná vyhláška obce.
- výše poplatku za komunální odpad od 1.1.2022 bude činit 600 Kč za osobu nebo za nemovitost užívanou k rekreačním účelům
Poplatek za psa stanoví rovněž obecně závazná vyhláška obce.
- výše poplatku činí 100 Kč za 1 psa
Splatnost obou poplatků je do 28.2. každého roku
Poplatky lze platit bezhotovostně na účet obce č. účtu 1080780389/0800 nebo v hotovosti do pokladny
obecního úřadu, přičemž preferujeme platbu bezhotovostní.
Žádáme občany, aby plnili oznamovací povinnost pro vyměřování poplatků, zejména změny v průběhu
poplatkového období - změny trvalého pobytu, změny v počtu psů, atd.
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 5.-8.11. 2021, kdy budou v místních částech obce
- Boharyně, Homyle, Trnava a Zvíkov místěny kontejnery na tento odpad.
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

Pozvání do obecní knihovny
Knihovnice Mgr. Alena Vítková zve všechny stávající i případné nové čtenáře k návštěvě místní knihovny. Nabízíme několik
tisíc titulů knih a časopisů vlastních i z výměnného souboru
z knihovny v Nechanicích. Věřím, že by si každý z vás našel
knihu či časopis dle vlastního zájmu. Proto neváhejte, přijďte,
prohlédněte si nabídku a určitě si něco dle vlastních požadavků
vyberete. Těším se na setkání s vámi v brzké době.
Otevírací doba je stále stejná, pondělí od 18 .00 - 19.00, středa
od 18 .00- 20.00 ( letní čas), 17.00- 19.00 v zimním čase.
Mgr. Alena Vítková
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Stavební akce v roce 2021
Z naplánovaných větších stavebních akcí je již hotová oprava střechy obecní hospody a prodejny Hruška
v Boharyni. I přes nepřízeň počasí v letním období dodavatelská firma Jiří Pavlíček, Lodín odvedla velmi
dobrou práci a dílo předala v požadované kvalitě ještě před plánovaným termínem. Byla provedena částečná
obměna krovů a kompletní výměna střešní krytiny. Krytina byla zvolena v plechovém provedení od firmy
RUUKKI. Jedná se o lehkou krytinu s padesátiletou zárukou, která nebude tolik zatěžovat stávající krovy.
Výsledný efekt je velmi pozitivní. Svým vzhledem zvolený typ krytiny nenarušuje celkový vzhled okolí.
Celková cena díla činí 1 170 729,- Kč. Dále obec připravuje realizaci stavby skladu obecního úřadu v obci
Trnava. Na tuto stavbu bylo po komplikovaném projednávání konečně vydáno v září 2021 Rozhodnutí o
společném povolení stavby. Vzhledem ke komplikacím se zdražováním a dodávkami stavebních materiálů
bude realizace stavby zahájena v roce 2021 a dokončena v roce 2022.
V obci Trnava byla provedena oprava části chodníku v koordinaci s rekonstrukcí plotu, kterou prováděl pan
Petráček. Celková cena díla činí 42 834,- Kč. Panu Petráčkovi tímto obec děkuje za spolupráci.
V souvislosti s připravovaným prodejem pozemků pro výstavbu rodinných domů mezi obcemi Zvíkov a
Budín byla provedena realizace přeložky kabelu CETIN. Veškeré náklady hradí obec Boharyně. Montážní
práce si zajišťovala firma CETIN prostřednictvím vlastní dodavatelské firmy. Zemní práce zajišťovala obec
prostřednictvím firmy Tomáš Hujo, Hradec Králové. Realizace přeložky kabelu tak umožní lepší využití
obecního pozemku pro plánovanou zástavbu RD. Celková cena díla činí 92 255,- Kč.
V letošním roce ještě obec plánuje realizaci silniční vpusti v obci Trnava před Kohoutovými směrem k bývalému zemědělskému areálu.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Homyle a Boharyně
Ve druhé polovině letošního roku se naplno rozběhla výstavba kanalizace a ČOV v obcích Homyle a Boharyně. Proti původním plánům byla realizace prováděna z větší části také v obci Boharyně. V
současné době probíhá převážně výstavba v komunikacích ve správě
královéhradeckého kraje. Z celkového rozsahu stavby je tak prakticky 1/2 hotová. V některých úsecích výstavby jsou již zrealizovány i
přípojky k jednotlivým objektům. S majiteli těchto objektů obec postupně sepisuje Smlouvy o připojení na kanalizaci a příspěvku na vybudování kanalizační přípojky ve výši 15 000,- Kč. Předpokládáme, že
do konce roku budou tam kde je již vybudována hlavní stoka zřízeny i
všechny přípojky. V období od října 2021 do jara 2022 bude probíhat
realizace v částech místních komunikací jak v Homyli tak i v Boharyni. Vše bude samozřejmě záviset na počasí. Dle poslední informace od zhotovitele stavby budou provedeny finální opravy asfaltových
komunikací po dohodě s Krajskou správou silnic na jaře roku 2022.
V zimním období budou komunikace zabezpečeny tak, aby na nich
mohla být prováděna zimní údržba. Obecní úřad postupně plánuje
další informativní schůzky s občany, na kterých budou poskytnuty aktuální informace. Zprovoznění obecní kanalizace a ČOV je předběžně
naplánováno na 08 – 09/2022. K tomuto bude informativní schůzka v
06/2022. Nadále upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti
při pohybu na komunikacích.
Text i foto Vítězslav Havlíček, místostarosta obce
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Vítání občánků
Letos jsme mezi občany naší obce vítali děti narozené v roce 2020 a 2021. Vzhledem k počtu vítaných
dětí a stále ještě platným některým omezení kvůli „Covidu“, bylo rozhodnuto, že se tato společenská
akce uskuteční na zahradě mateřské školky. A sešlo se nás tam 13.6.2021 opravdu hodně. Přišli jak rodiče s malými občánky a jejich sourozenci, tak i babičky, dědečkové, někteří strýčkové, tetičky, sestřenice,
bratranci.
Na začátek vystoupily děti z mateřské a základní školy v Boharyni. Noví občánci obdrželi malé dárky od
svých kamarádů ze školy a ze školy a z obecního úřadu, maminky dostaly kytičku. Rodiče se podepsali
do pamětní knihy obecního úřadu. Následovalo společné focení. Zájemci si na závěr mohli prohlédnout
prostory mateřské školky a základní školy.
Mezi nové občany obce byly přivítány tyto děti :
Kateřina Břeňová
Emma Fukačová
Jonáš Hrdý		
Lilien Huňáčková
Kryšpín Jedlička
Sofie Klozová		
Adam Kovalíček

Laura Kučerová
Samuel Kvasil		
Eliška Lacková		
Štěpán Matoušek
Matyáš Olekšák
Dominik Pšenička
Stella Rejmánková

Viktor Richtera
Alois Schovánek
Pavel Stracený
Daira Tukash
Viktorie Tylšová
Viktorie Zimová

JUDr. Věra Macháčková, starostka
.
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V tomto roce slaví významné životní výročí tito občané naší obce:
Adlafová Alena
Adlaf Oldřich
Bauer Jaroslav
Bažant Miroslav
Bažantová Květoslava
Brendlova Irena
Drtinová Julia
Dymešová Alena
Fabian Josef
Fabianová Růžena
Gallová Květoslava
Hušek Josef
Jílek Josef

Jílková Věra
Klimtová Marie
Koch Slavomír
Kubištová Vlasta
Kulhánek Josef
Likovská Iva
Macháčková Jana
Macháčková Jana
Machačová Zdeňka
Michálková Věra
Papík Vladimír
Pour František
Rosenkrancová Blažena

Samek Josef
Sedláček Rudolf
Stránský Václav
Syručková Marie
Šaroun Jiří
Široký František
Štancl Jiří
Šťastná Jana
Tichý Josef
Válková Marie
Vávra František
Vítková Marie
Vorlová Hedvika

Jubilanti byli pozváni na společné posezení spojené s malým občerstvení do společenského zařízení na
hřišti v Boharyni 24.6.2021. Jako každoročně setkání proběhlo ve výborné atmosféře, při které se nejen
vzpomínalo, ale probírala se i současná aktuální témata.
Všem jubilantům přeji hlavně pevné zdraví a hodně sil a elánu do dalších let.
JUDr. Věra Macháčková, starostka
.
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Začátek nového školního roku
V letošním školním roce dne 1. září přivítala naše škola společně s paní ředitelkou Mgr. Lucii Tomáškovou a
starostkou JUDr. Věrou Macháčkovou úspěšně pět nových školáčků prvňáčků. Přivítání bylo milé za přítomnosti rodičů. Znali jsme se z Klubu předškoláka, takže nalodění další nové posádky bylo naprosto plynulé a
radostné. Během září se nám podařilo nabrat dalšího žáčka třeťáčka, který k nám přestoupil z hradecké školy
a má to tak blíž k domovu. Během září jsme se rozkoukali z prázdninového veselí v učebnicích a školních
pravidlech, stihli jsme navštívit místní kravín v obci Boharyně, exkurzi ve vodní elektrárně Hučák v HK, akci
IZS – bezpečné nábřeží, besedu s autorkou dětských knížek a přizvat i nové předškoláky, znovu nastartovat
zájmový kroužek Badatelů a spoustu dalších aktivit spojených s pěkným podzimním počasím.
V minulém školním roce se nám stabilizoval pedagogický tým, a tak letos máme spoustu plánů a nápadů na
výuku a zájmovou činnost školy. Kovidovou situací v loňském i předloňském roce jsme se posilnili a distanční
výuku zvládali díky našim možnostem malotřídní školy i individuálně se žáčky tzv. face to face. No a v červnu
jsme se úspěšně rozloučili s pěti páťáky, kteří postoupili na 2. stupeň do ZŠ Libčany.
V tomto školním roce budeme opět spolupracovat s naší Mateřskou školou v rámci plánování společných
akcí, spojených s obcí Boharyně. Určitě bude nadále pokračovat v Klubu předškoláka a zájmovém kroužku
keramika.
A na co se těšíme? No přece na celý školní rok a další předškoláčky, budoucí prvňáčky.
Bc. Petra Hejtmánková, vychovatelka ŠD
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Badatelé

Hledačka již brzy!

Díky projektu „Podpora Základní školy a mateřské
školy Boharyně“ v rámci programu Šablony III je
naše škola plná zvídavých malých i velkých badatelů.
Badatelské kluby probíhají každý týden a pokud to jen
trochu jde, trávíme badatelské chvilky venku. Máme
za sebou zkoumání zkoumání prvoků v senném nálevu, pozorování vodních bezobratlých, různých částí
živé i neživé přírody pod mikroskopem, známe svá
znamení podle keltského stromového kalendáře a na
skok jsme se byli podívat na Velikonočním ostrově.
Přes zimu nás čeká celá řada pokusů.

Pokud rádi hledáte a hádáte, bude pro Vás naše
hledačka to pravé na vyzkoušení! Začali jsme díky
programu Škola pro udržitelný život mapovat
místní přírodní a historické zajímavosti, žáci zjišťovali, jaká místa jsou v obci oblíbená, která jsou
opomenutá, zajímavá, a kde se třeba někdy i bojí.
Vznikla tak zajímavá pocitová mapa místa. Žáci
ZŠ byli prezentovat své poznatky na obci paní starostce, která s nimi o tématech debatovala a ukázala jim sbírku historických fotek z Boharyně a
okolních obcí. Proto jsme se vydali podrobněji do
tajů a zajímavostí místní historie a připravili jsme
pro Vás hledačku (questing). Hledačka je vlastně
veršovaná obdoba šipkované, kde podle vytvořené mapky obejdete určitý okruh, cestou hledáte
indicie, seznámíte se místními zajímavostmi z historie a vyluštíte tajenku. Hotová hledačka bude k
dispozici ke stažení na stránkách školy. Na cestu
budete potřebovat list vytisknout, s sebou tužku,
sportovní oblečení a Filipa! :)

Lucie Tomášková, ředitelka

Lucie Tomášková, ředitelka

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří přišli pomoci na zahrádku MŠ na podzimní brigádu a přiložili ruku k
dílu! Zahrada je zazimovaná, na jaře budeme pokračovat v úpravách.

Novinky z mateřské školy
Je tu opět září a tak se dveře školky otevřely pro nové děti, které jsme mezi sebou přivítali. Celé září jsme se
společně seznamovali a poznávali jsme, jak to u nás ve školce chodí. Nejoblíbenější mezi dětmi jsou naše
koutky- centra aktivit. Pro děti jsou přichystané různé úkoly, které si postupně plní. A vždy se nadšeně zapojí
úplně všichni. Je krásné vidět jakou mají radost, když se jim podaří úkol správně splnit. Společně jsme stihli
i první menší výpravu, a to do místního kravína, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o tom, jak to v
kravíně funguje. Navíc kdo se nebál, mohl si za odměnu pohladit kravičku nebo malá telátka. A než se září
uchýlilo ke konci, přijelo nám zlepšit náladu naše oblíbené divadélko Koloběžky s pohádkou O Červené Karkulce. A už teď se těšíme, až nás navštíví příště.
Jana Tomášová, učitelka MŠ
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kulturní a sportovní dění v obcích

BOHARYNĚ
TJ „Bystřice“ Boharyně
Sportovní kroužek
Pod záštitou TJ Bystřice Boharyně byla začátkem září zahájena činnost sportovního kroužku pod vedením
Vítězslava Havlíčka. Kroužek navštěvují děti ve věku od 4 do 10 let. Průběžně se jej účastní cca 20 dětí.
Kroužek se koná každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 ve sportovním areálu v Boharyni. Jeho náplň je zaměřena
na všestranný pohybový rozvoj dětí v rámci sportovní činnosti. Je radost vidět malé caparty jak dovádějí
na hřišti místo sezení u televize nebo u počítače. Navíc zde poznají i nové kamarády. Pokud se ještě nějaké
děti nestačily přihlásit, mohou tak učinit každý další čtvrtek. Činnost kroužku bude pokračovat, pokud nám
to počasí dovolí. Na zimu se pokusíme domluvit nějakou tělocvičnu, nebo využijeme dalších možností. V
rámci kroužku jsme již měli možnost nahlédnout pod pokličku atletické běžecké abecedy s medailistkou z
atletických mládežnických republikových závodů Májou Šarounovou a také jsme si zacvičili s instruktorkou
zumby Lenkou Měšťanovou. Pro děti to bylo jistě poučné a zajímavé zpestření. Závěrem bych chtěl poděkovat všem , kteří se do této dobrovolné činnosti zapojili, případně vyzvat další rodiče k aktivní účasti včetně
přínosu zajímavých nápadů.
Text a foto Vítězslav Havlíček, místostarosta obce
Foto – sportovní kroužek
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Zahrádkáři Boharyně
Dne 2.července jsme se sešli v hojném počtu na hřišti v Boharyni na členské schůzi. Byla to pro mnohé z nás
po dlouhém roce první příležitost potkat se s přáteli zahrádkáři, popovídat si a podělit se o své zkušenosti s
pěstováním ovoce a zeleniny. V důsledku přísných protikoronavirových opatření se v loňském ani v letošním
roce nemohl uskutečnit žádný z našich oblíbených společných výletů. Výstavy a různé akce se zahrádkářskou
tématikou navštěvujeme už více než rok pouze jako jednotlivci.
Nyní se někteří z nás chystají navštívit výstavu Podzimní zemědělec na výstavišti v Lysé nad Labem, která
se uskuteční ve dnech 7. -10.10.2021. Jedním z témat této výstavy bude také to, jak správně uložit zahradu
k zimnímu spánku, dále zde bude k vidění výstava hospodářských zvířat či prodejní výstava drobnochovatelů. V sobotu 9.10.2021 proběhnou v Lysé také Středočeské dožínky. O týden později jiní z nás zavítají na
výstaviště do Olomouce, kde ve dnech 14. -17.10.2021 proběhnou Podzimní zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Český zahrádkářský svaz zde bude ve vlastní expozici vystavovat ovoce, zeleninu
a školkařské výpěstky a bude zde také pro zájemce poskytovat poradenskou službu pro pěstitele.
Český zahrádkářský svaz a jeho místní organizace pořádají spoustu výstav a různých jiných akcí, informace
o nich naleznete na internetové stránce www.zahradkari.cz.
Naše místní organizace nyní zajišťuje pro zájemce moštování. Své ovoce si může přivézt každý čtvrtek od
17:00 do 19:00. Moštujeme v Boharyni v budově obecního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách
obce www.boharyne.cz nebo na telefonu 737 572 371.
Přejeme všem zahrádkářům a přátelům pevné zdraví a krásné podzimní dny na zahrádkách.
Výbor ZO ČZS v Boharyni
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TRNAVA
Dětský a sportovní den v Trnavě
V sobotu 18.9.2021 od 13 hod. pořádal SDH Trnava dětský a sportovní den. Pro děti bylo připraveno 10
pohádkových stanovišť s různými sportovními, praktickými či vědomostními úkoly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KRTEČEK - puzzle
SLON DUMBO - chobotem shoď kuželky
ČARODĚJNICE - házením míčku do díry nakrm Čarodějnici
ČERVENÁ KARKULKA - projdi bezpečně dráhu Karkulky
SNĚHURKA - vylov jablko, aby ho čarodějnice nemohla otrávit a dát Sněhurce
ZLATOVLÁSKA - dones Zlatovlásce její perly na náhrdelník
ČERTÍ HOPSANDA - zaskákej v pytli jako opravdový čert
PAT A MAT - zatluč hřebík lépe, než jak to umí Pat s Matem
JEŽIBABA - proleť na koštěti cestu Ježibaby
BRANKA - završ pohádkovou cestu pořádnou střelou na branku
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Všechny děti získaly po absolvování pohádkové cesty zajímavé odměny. Pro zábavu nejmenších byla k dispozici trampolína. Každý účastník si mohl zasportovat na připraveném hřišti na badminton nebo u pingpongových stolů. Dále proběhl turnaj dospělých (muži + ženy) ve stolním tenise. Vítězem se stal Radek Machač
z Trnavy.
Pro všechny bylo zajištěno občerstvení – pečené prasátko a další dobroty. Sportovní den se opravdu vydařil
a účast byla hojná. Celý den se nesl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře i počasí nám přálo. Poděkování
patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Text a foto Jana Šarounová
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BUDÍN
Rybářské závody na Budíně
Rybářské závody na rybníku Žabínek na Budíně se letos konaly dvakrát. První letní se konaly 3.7.2021 a
zúčastnilo se 26 malých i velkých rybářů. V tomto případě slavila velký úspěch mla-dá rybářka Kristýna
Šolcová, která ulovila největší úlovek - kapr 63cm. Druhé, podzimní závo-dy se pak uskutečnily 11.9.2021,
kdy se akce zúčastnilo 24 rybářů. Největší ulovenou rybou byl kapr, který měřil 72cm. Rybářům byli odměnou nejen úlovky, ale i hodnotné ceny a dary od sponzorů. I počasí nám dopřálo, doslova babí léto. Děkujeme všem rybářům, kteří se této pra-videlné akce zúčastnili a děkujeme i všem pořadatelům SDH Zvíkov,
za přípravu obou akcí. Počínaje úpravou zeleně, vytyčení lovných stanovišť, ale také za skvělé občerstvení,
po kterém se jen zaprášilo. Na brzkou viděnou při dalších závodech.
Výsledky 1. závodů
1. Ladislav Gall
2. Libor Kudr
3. Marek Svoboda
4. Zdeněk Valášek
5. Kristýna Šolcová
Největší úlovek: Kristýna Šolcová - kapr 63cm
Celkem uloveno 144ks ryb.
Výsledky 2. závodů
1. Martin Černohlávek
2. Roland Otrekal
3. Libor Kudr
4. Josef Šolc
5. Luděk Hyršl
Největší úlovek:Josef Šolc - kapr 72cm.
Celkem uloveno 137ks ryb.
Aneta Pšeničková, Karel Najman ml.
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Hubertova jízda v Boharyni
Dne 2.10.2021 Jezdecký klub Boharyně pořádal již 12. Hubertovu jízdu. Sobotní ráno přivítalo všechny
účastníky slunečnou oblohou. Na startu jízdy se sešlo 22 sedlových koní a 16 kočárů. Jezdce přišli podpořit
obyvatelé okolních vesnic a hlavně i ti nejmenší diváci.
V jedenáct hodin vyjeli jezdci na trasu HubertovY jízdy pod vedením Michaly Holubové, Markéty Vízkové, Michala Panenky a Pavla Groula. Nejprve několik sedlových jezdců předvedlo skokové umění na překážkách, které byly postaveny na loukách, a poté se všichni jezdci na koních i na kočárech vydali na cca 15km dlouhou trasu. Ta vedla po přilehlých loukách a přes les na přestávku nad
Budínem, kde bylo občerstvení, které jako každoročně dokonale připravil Radek Kolář s rodinou. Po pauze již zbýval jezdcům kratší úsek přes Kunčice a zpět na louku startu. Zde byl ukryt liščí ocas a všichni jezdci se ho snažili najít. Našel ho Robert Moravec z Krakovan, který byl vyhlášen králem lovu.
Celá Hubertova jízda se pak zakončila Hubertovým soudem v hospodě U jezírka v Boharyni.
Jezdecký klub děkuje Obecnímu úřadu v Boharyni, panu Machníkovi, ZS Kratonohy a Lesům České republiky za možnost použít jejich pozemky.
Iveta Kykalová, foto Martina Rajmanová
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Lavičky v obci
Jak jsme vás již informovali v předcházejícím čísle Obecního zpravodaje, byla instalována lavička na „Kopanině“
v Boharyni odkud je v případě příznivého počasí krásný
výhled na Zvičinu, Krkonoše, ale i Železné hory. Od té
doby byly v obci umístěny ještě další dvě takové lavičky –
u „Nádržky“ v Boharyni a další ……………..…................
Poznáte, kde to je?
Panu L. Kubištovi, který lavičky vyrobil a umístil, samozřejmě patří velké poděkování. Přijďte si na některou z laviček posedět.

různé

Text i foto JUDr. Věra Macháčková, starostka

Ukázka třídění odpadů v obci
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Vzkaz pro majitele dřevěné stavby
Stavba na obrázku se nachází v korytě původního ramene řeky
Bystřice. V žádném případě tuto stavbu, která brání průtočnosti koryta v době zvýšené hladiny vody, nelze tolerovat. Žádáme
majitele objektu, aby ho ihned odstranil. Pokud se tak nestane,
bude postupováno dle Povodňového řádu obce a příslušných vodoprávních předpisů.
Text i foto JUDr. Věra Macháčková, starostka

různé

Zásilkovna

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Mobilní rozhlas

různé

Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do
vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samo
-správy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace.
Služba je zdarma!
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
•
Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování
před podomními prodejci, apod.
•
Novinky a důležitá upozornění z úřadu - poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z am-plionů, …
•
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
•
Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách
•
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, majitelé zvířat).
Doporučujeme vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat v případě nečeka-ných
událostí (př. havárie vody). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: https://www.boharyne.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi vám pomůžeme. Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat
naši obec Boharyně a budete mít informace vždy po ruce.

Z vítání občánků. Foto Lucie Tomášková
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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.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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