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Vážení spoluobčané,
opět se vám dostává do rukou Obecní zpravodaj, ve kterém vám přinášíme aktuální informace o tom, co
se v naší obci událo a co se připravuje. Po covidovém období se opět začínají pořádat různé společenské
a sportovní akce, ať už tradiční či nové. Některé možná tradici zahájí.
Koncem loňského roku zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2022 s celkovými příjmy
23.590.719,00 Kč a celkovými výdaji 36.703.319,20 Kč. Rozdíl ve výši 13.112.600,20 Kč bude vyrovnán
jednak ze zůstatku běžného účtu u České spořitelny, a.s. a jednak z úvěru. Důvodem schodku jsou především výdaje spojené s výstavbou kanalizace v obcích Boharyně a Homyle a čistírny odpadních vod. Na
stavbu jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 27.927.000 Kč.

ÚVODNÍ SLOVO

Pro letošní rok jsou naplánovány jen dvě větší akce, a to výstavba skladu pro potřeby obecního úřadu
v Trnavě a oprava křížku u Zvíkova.
Důležitou událostí letošního roku budou volby do obecních zastupitelstev. Ty proběhnou ve dnech 23. a
24. září 2022. Na rozdíl od sousedů se v naší obci v každých volbách uchází o členství v zastupitelstvu
mnoho občanů. Je proto důležité přistoupit k volbě zodpovědně a z množství kandidátů vybrat ty, kteří
mají zájem pro obec skutečně něco udělat.
Přeji vám krásné sluníčkové dny.
JUDr. Věra Macháčková, starostka

Z expedice na Kopaninu, foto Lucie Tomášková
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stavební akce

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Homyle a Boharyně
V současné době probíhá výstavba hlavních řadů v obci
Homyle a pokračují stavební a montážní práce na centrální ČOV. V úsecích , které jsou již hotovy včetně přípojek, především v Boharyni, probíhá v současnosti
finální úprava povrchů. Tento fakt s sebou přináší komplikace především v dopravě a obslužnosti jednotlivých
částí obce. Vzhledem k tomu, že současně realizuje svoji
část opravy komunikací také Krajská správa silnic, ne
vždy se daří dokonale řídit organizování jednotlivých
úseků stavby. Žádáme tímto občany o zachování trpělivosti a dbání zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. V případě jakýchkoliv dotazů, nebo problémů
se prosím obracejte na obecní úřad, abychom záležitost
společně vyřešili. Věříme ale, že konečný efekt těchto
úprav přebije současné komplikace občanů. V dalších letech by měla být postupně provedena oprava přilehlých
chodníků.
Před spuštěním zkušebního provozu ČOV (předpoklad
v 08/2022) obec plánuje schůzku s občany, kde budou
poskytnuty informace ohledně dalšího postupu výstavby a projednání možností připojování jednotlivých domácností. O termínu schůzky budou občané včas informováni. Kolaudace stavby by měla být dokončena
nejpozději do konce roku 2022. Provozování kanalizace
bude zajišťovat obec Boharyně.

Kfnalizace Homyle, FotoVítězslav Havlíček

Sklad OÚ v Trnavě
Po různých problémech s povolením stavby a následně
i s vybraným dodavatelem stavebních prací bylo v dubnu předáno staveniště k zahájení vlastní realizace stavby. Před započetím prací je ještě nutné pokácení třech
vzrostlých bříz, které se nacházejí v blízkosti povolené
stavby.
Také ještě máme rest s realizací odvodňovací šachty
v komunikaci před Kohoutovými. Realizace již byla
domluvena, bohužel z kapacitních důvodů došlo k posunu do letošního roku. Tak snad se to již konečně
povede.
ČOV Homyle, fotoVítězslav Havlíček
Vítězslav Havlíček, místostarosta
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Životní jubilea

společenská rubrika

V letošní roce se dožívají významného životního jubilea tito občané :
Adlafová Alena				
Jaroměřská Eva
Adlafová Věra					
Jílek Josef 			
Bartoníčková Zdenka				
Kubišta Ludvík
Bažantová Květoslava			
Macháček Josef
Bitvar Václav					
Melichar Miroslav
Bludský Zdislav				
Rosenkranc Stanislav
Brendl Josef 					
Michajlec Vladimír
Brett František				
Synek Milan
Čermáková Jiřina				
Šanda Václav
Dítě Zdeněk					
Válek Josef
Dítětová Blažena				
Vávra František
Holá Dagmar					
Vorlová Hedvika
Hruška Zdeněk					
Setkání s nimi se plánuje na v měsíci červnu 2022 opět ve stánku ve sportovním areálu v Boharyni. Termín
bude upřesněn s ohledem na počasí. Všem přejeme šťastné a pohodové dny a především pevné zdraví.

Setkání seniorů
Po více jak dvou letech jsme uspořádali setkání seniorů. Tentokrát ne „tradiční předvánoční“, ale „netradiční jarní“. 28. dubna
jsme se sešli v Obecní hospodě „U Jezírka“.
Nejprve jsme pobesedovali o aktuálním
dění v obci. Poté vystoupily děti z mateřské
školky a základní školy v Boharyni s písničkami a tanečky. Vystoupení se opravdu líbilo. Děti na závěr předaly přítomným malé
dárečky, které samy vyrobily. Následovalo
občerstvení včetně kávy a zákusku. Hlavním
přínosem setkání byla příležitost se opět potkat se svými sousedy, známými, kamarády,
se kterými nebylo možné se v minulých letech vidět a popovídat si.
Věra Macháčková, starostka
text i foto
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Knihovna Boharyně
Knihovna Boharyně stále nabízí svým čtenářům velké množství knih z vlastního souboru i ze souboru
výměnného z Nechanic. Každý by si určitě vybral dle svých zájmů. Dětští čtenáři se zapojili do akce Čtenářský deník sovičky Laury, s chutí vyplňovali pracovní listy o přečtené knize a mohli se za to pomazlit
se sovičkou Laurou. V březnu byla v knihovně na návštěvě družina boharyňské školy. Děti si zalistovaly
v knihách, přečetli jsme si příběh a slíbili jsme si další návštěvy v knihovně.

společenská rubrika

Na setkání s vámi se těší knihovnice
Alena Vítková

Zahrádkáři Boharyně
Konečně jsme se dočkali, nová zahrádkářská sezóna je tu! Letošní zima, přestože byla celkově mírná, se
dlouho odmítala vzdát své vlády. Mnozí z nás se vydali načerpat jarní náladu na první zahrádkářské výstavy, které otvíraly své brány postupně od druhé poloviny března. Byla to výstava Jarní zemědělec v Lysé
nad Labem, Tržnice Zahrady Čech v Litoměřicích, Velikonoce – svátky jara v Častolovicích či Jarní Flóra
v Olomouci. Nakoupili jsme si na nich nejen semínka, cibulky, sazenice, stromky či keře pro své zahrádky,
ale i různé dekorační předměty do svých domovů. Velice inspirativní byla výstava v Častolovicích, která
připomínala různé velikonoční tradice, nepřehlédnutelné tu byly nádherné kraslice vyzdobené pomocí
různých technik.
Nyní už je jaro v plném proudu a my se již plně věnujeme svým zahrádkám. Ve sklenících a fóliovnících
sklízíme první úrodu ředkviček, salátů a kedluben. Další sklizeň z venkovních záhonů bude brzy následovat. Jenom se nesmíme nechat zlákat hřejivým májovým sluncem k předčasné výsadbě teplomilných
sazenic rajčat, paprik, okurek či letniček. Zmrzlí mužové Pankrác, Servác a Bonifác by nám mohli pracně
vypiplané rostlinky nehezky popálit.
Naše společná činnost MO ČZS v Boharyni se zatím díky obavám z nepříznivé covidové situace omezovala pouze na schůze výboru, první hromadnou akci plánujeme na začátek léta, kde na valné hromadě na
hřišti v Boharyni seznámíme naše členy s dalšími našimi aktivitami. O přesném termínu našeho setkání
budeme všechny včas informovat. Těšíme se na setkání a přejeme všem krásné jarní dny!
Výbor MO ČZS Boharyně
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společenská rubrika

Masopustní veselí a karneval
V sobotu 5.března po poledni kulturní výbor připravil občerstvení a zábavu pro děti a čekalo se na začátek průvodu. Průvod byl zahájen na sídlišti v Homyli a dále se pokračovalo po hlavní cestě do Boharyně. Zastávka na občerstvení proběhla u obecního úřadu a dále se pokračovalo do místní hospůdky, kde
průvod byl ukončen a začal dětský karneval. Průvod plný krásných masek prováděla tématická muzika,
řehtačky i píšťalky.
V hospůdce poté pokračoval dětský karneval. Pro děti byl připraven pestrý program, dětské hry, kreativní
výroba jitrnic a samozřejmě nechyběla i dětská ,,piškotéka“. Pro ostatní byly připraveny tématické stánky
- uzenářství, pekárna, cukrářské výrobky od dětí ze ZŠ a MŠ Boharyně a nakonec voňavé svíčky.
Letošní masopust organizovaný nově
založeným kulturním výborem v Boharyni byl vydařený. Těšíme se na další
rok s novými nápady a vysokou účastí
jako v letošním roce.
Aneta Pšeničková
foto – Kamila Farková

Velikonoční tvoření
Blížil se čas Velikonoc a tak nás napadlo uspořádat velikonoční tvoření. Pro děti byla připravena dekorace, kterou si mohly dovyrobit podle jejich představ. Připravili jsme si pro ně vajíčka, které si barvičkami
dozdobily a nechyběla i výroba oveček. Tyto výzdoby poté mohly zapíchnout do předem připraveného
osázeného květináče a dekorace byla hotová. Děti byly spokojené , velice šikovné a velikonoční tvoření si
užily naplno.
Kulturní výbor Vás chce srdečně pozvat na další organizovanou akci a to Dětský den, který se bude konat
11.6.2022 od 14hod. Můžete se těšit na sobotní odpoledne plné zábavy, her a budeme doufat, že nám
vyjde hezké počasí. Více informací můžete sledovat na facebook skupině Kultura v obci Boharyně (Trnava,Zvíkov,Homyle,Budín). V měsících červen a červenec dále plánujeme stezky, které pro vás připravíme
a vy budete mít možnost si je se svými dětmi projít a užít si procházku v přírodě.
Aneta Pšeničková
Foto – Daniela Tukash
.
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Pálení čarodějnic v Boharyni
V sobotu 30.dubna se ve sportovním areálu v Boharyni uskutečnilo pálení čarodějnic. Účast byla celkem
slušná. K tomuto jistě přispělo pěkné počasí. Zázemí u dětského hřiště bylo plné dětí i dospělých. Soutěže o
nejhezčí čarodějnici se zúčastnilo 18 dětí. Porota po těžkém rozhodování vybrala pět nejhezčích, které byly
po zásluze odměněny. Ostatní ale také neodešly s prázdnou. Všechny také obdržely diplom za účast na čarodějnickém sletu a zároveň pozvánku na slet v příštím roce. K dobré náladě a pohodě také přispěla možnost
společného opékání buřtů a povídání u táborového ohně.

společenská rubrika

Vítězslav Havlíček
Foto - Veronika Klozová

Trnavské pálení čarodějnic
Po dvou letech jsme se opět sešli v hojném počtu při tradičním pálení čarodějnic. Jistě k tomu přispělo nejen
krásné počasí, ale i fakt, že to byla po dlouhé době opět společná akce. Děti byly na tuto událost patřičně
připraveny, takže atmosféra byla opravdu kouzelná. Nejdříve jsme se posilnili opečenými buřty a potom se
vydali k místu pálení. Na hranici přistály dokonce tři čarodějnice. Když hasiči zapálili oheň a my se dívali, jak
plameny pohlcují hromadu, všichni jsme doufali, že je nejen konec zimy, ale i špatných časů.
Iveta Kmoníčková
Foto - Iveta Kmoníčková,
Kateřina Sedláčková
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společenská rubrika

TJ Bystřice Boharyně
V březnu jsme se konečně po dvou letech mohli setkat společně se všemi členy a příznivci u přátelského posezení v obecní hospodě U jezírka v Boharyni. Společně jsme zhodnotili uplynulé období, které
bylo pro organizování naší činnosti poměrně složité.
V současné době se fotbal na vesnicích potýká s úbytkem hráčů ale i lidí, kteří si najdou čas se o fotbal
a dění okolo něj starat. Rozhodně není jednoduché
v této pravidelné téměř celoroční činnosti pokračovat. Časově velmi náročná je i údržba hrací plochy,
na jeíž kvalitu se ve všech sportovních areálech velmi
dbá. Rádi bychom touto cestou poděkovali obecnímu úřadu za podporu a poskytnutí příspěvku na novou sekačku, která nám tuto údržbu značně usnadní.
Areál je v současné době také využíván aktivitami
neregistrovaných sportovců, základní a mateřskou
školou a činností sportovního kroužku.

Čarodějnice Trnava, foto Iveta Kmoníčková

Sportovní kroužek
Po zimní přestávce jsme se opět v dubnu sešli ve
sportovním areálu v Boharyni. Účast dětí je zatím
trochu slabší, ale věřím , že s přibývajícími teplotami počasí přibydou i další zájemci. Činnost kroužku
bude pokračovat každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 do
konce června . Poté si sedneme a vyhodnotíme zájem dětí a rodičů. Chtěli bychom s vedením kroužku
pokračovat i v dalších letech. Rádi bychom také oslovili někoho z rodičů, případně kdo by měl možnost a
zájem pravidelně v této činnosti pokračovat.

Badatelský průzkum, foto Lucie Tomášková

Vítězslav Havlíček

SDH Zvíkov
U příležitosti 125. výročí od založení hasičského spolku ve Zvíkově, se letošní okrsková hasičská soutěž
bude konat 28.5. 2022 na Budíně u místního rybníku
Žabínek. O týden později 4.6.2022, SDH Zvíkov pořádá rybářské závody, stejně jako v minulém roce.
Na obě akce jste srdečně zváni.
Aneta Pšeničková
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MŠ na návštěvě na Ranchi HK7, foto Jana Tomášová

základní škola a mateřská škola

Medový den ve školce
Na konci dubna proběhl ve školce projektový den na téma: Včely a jejich život. Den samozřejmě nemohl
začít jinak než medovou snídaní. Děti tak mohly ochutnat čerstvý jarní med a zapít ho osvěžujícím medovým nápojem. Po sladkém posilnění na nás čekalo divadélko, během kterého nám včelky vyprávěly o tom,
jak to u nich v úlu funguje, k čemu jsou užitečné a nechaly nás i do jednoho úlu nakouknout. Včelky jsou
známé hlavně svou pracovitostí, a tak si děti mohly jejich práci vyzkoušet prostřednictvím hry. V týmech
měly za úkol sesbírat co nejvíce pylu z kytiček a donést si ho do úlu. Všechny týmy pracovaly pilně, včelky
by byly jistě pyšné! No a na závěr nás čekalo medové tvoření. Děti si samy vyrobily z včelího vosku svíčku
a ozdobičku na pověšení, kterou si mohly vzít domů. Projektový den se povedl na výbornou a už teď se
těšíme na další medovou návštěvu.
Jana Tomášová, učitelka MŠ

Ze školní družiny
V rámci školní družiny jsme v tomto roce dostatečně oslavili Březen - měsíc knihy. Nejprve si každý z nás donesl svou oblíbenou knížku, kterou představil ostatním. Společně jsme
si poté přečetli z jedné knihy příběh o Knihánkovi prohlíživém a dle popisu v knížce jej
i nakreslili. Denně čteme s paní vychovatelkou různé pohádky, příběhy, ale i básničky a
rozvíjíme tím svou čtenářskou gramotnost.
Nakonec jsme navštívili i místní boharyňskou
knihovnu, kde jsme měli možnost si vypůjčit
knížku jako opravdoví čtenáři.
Petra Hejtmánková, vychovatelka
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základní škola a mateřská škola

Z dění ve škole
Ohlédnutí za uplynulým půlrokem v základní škole vám přinášejí naši reportéři ze školních lavic. Jak si užili
uplynulé měsíce?

V lednu jsme byli na lyžování v Jánských lázních.
Moc jsem si to užila. Bylli jsme rozděleni na týmy.
Jezdili jsme na pomách a konci týdne v pátek jsme
měli závody. Hrozně jsem se bála, ale nakonec to
nebylo zas tak hrozné. A bavilo mě to, protože
mám ráda sporty.
Ve škole se mi moc líbí, ale bohužel za chvíli odchíázím do nové školy a budou mi všichni moc chybět, i paní učitelky, protože mě toho hodně naučily.
Agátka, 5. třída
Ve škole mám kamarádi i paní učitelky, moc
si to užívám. Povídáme si, hrajeme si a líbí
se mi moc tělák. Moc se mi líbilo na lyžáku.
Adélka, 4. třída
Líbilo se mi lyžování, planetárium, zápis pro
děti do první třídy a nejlepší bylo plavání.
Matty, 4. třída
Co všechno se mi líbilo? Plavání, masopust, bubnování, čarodějnice, planetárium, povídání o pravěku, keramika a nejlepší bylo plavání v Hořicích.
Honzík, 4. třída
Za téměř měsíc je konec školního roku. Dva
páťáci odcházejí a šest prvňáčků přichází. Nám
páťákům určitě budou chybět milé paní učitelky,
hravé hodiny, zajímavé akce a dobří kamarádi.
Kája, 5. třída
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plánované akce

Plánované akce
21.5.2022 –

cyklovýlet

28.5.2022 -

okrsková hasičská soutěž na Budíně

4.6.2022
		

SDH Zvíkov pořádá rybářské závody
na Budíně

-

11.6.2022 -

vítání občánků v Boharyni od 10,00 hod.

11.6.2022 -

dětský den v Boharyni od 14,00 hod.

27.8.2022 		

SDH Boharyně pořádá rybářské závody
v Boharyni

Ohlédnutí za masopustním průvodem ZŠ a MŠ
v Boharyni a Homyli
Foto ZŠ a MŠ Boharyně: Kamila Hellerová, Petra Hejtmánková,
Jana Tomášová, 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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