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Obecní úřad Záchlumí vyhlašuje dnem 1.1.2013
VEŘEJNOU SBÍRKU podle Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
ve prospěch MONIKY VALACHOVÉ, narozené dne 20.7.1994,
která má trvalé bydliště v obci Záchlumí.
Monika byla v měsíci březnu roku 2012 při dopravní nehodě těžce zraněná.
Přes intenzivní lékařskou péči je od té doby imobilní, pohybuje se na invalidním
vozíku.
Sbírka je vyhlášena za účelem získání finančních prostředků, které pokryjí
náklady, jež nejsou hrazené z jiných zdrojů ( jako zdravotní pojištění, povinné
ručení, sociální odbor apod.), nebo jsou z těchto zdrojů hrazené jen částečně.
Těmito náklady se rozumí získání finančních prostředků na bezbariérové bydlení,
zdravotní a kompenzační pomůcky, opakovanou intenzivní rehabilitační péči apod.
Sbírka je vyhlášena na dobu dvou let, tedy do 31.12.2014.
Informace o vyhlášení, průběhu i vyúčtování sbírky můžete sledovat na
webových stránkách obce: www.obeczachlumi.cz
Děkujeme předem všem dárcům za empatii, porozumění potřebnosti, za
jakoukoliv výši finanční pomoci.
Konto ve prospěch Moniky Valachové je otevřeno a vedeno zcela bezplatně
u Komerční banky pod číslem: 107-4048370287, kód banky:

0100.

Děkujeme Vám.
Osoby odpovědné za zřízení a vedení veřejné sbírky:
Falta Miroslav, starosta obce Záchlumí
Musilová Eva, DiS, ředitelka MŠ Záchlumí
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od září 2012 máme v provozu nový kotel ústředního topení s násypkou a
automatickým dávkováním. V srpnu byl vyfrézován
a vyvložkován komín,
byly demontovány staré kotle. V září byl instalován kotel, upraveny rozvody
vody, v místnostech instalovány termoregulační hlavice. Cena v částce
230.000,-Kč byla vzhledem k velké finanční rezervě mateřské školy hrazena
z běžného rozpočtu školy.
Velmi děkujeme Sboru dobrovolných hasičů, kteří v rámci námětového
cvičení sboru dne 20.10.2012 pročistili proudem vody zanesenou odpadní
trubku na odtok povrchové vody na přístupové cestě k budově mateřské školy a
zajistili funkčnost trativodu.
V listopadu jsme se dozvěděli, že Městské muzeum v Žamberku vyhlásilo
soutěž pod názvem: „Já, kočka“. Děti v různých věkových kategoriích měly

jakýmkoli výtvarným způsobem vytvořit kočku, kočky, kočičky. Děti možnost
soutěžit nadchla, a tak vyrobily ze škrobového papíru „Kočičku Kytynku“,
pomalovaly barvami a dozdobily různobarevnými vlněnými klubíčky, které
přinesly z domu. Na výstavě, kterou jsme s dětmi také navštívily bylo vystaveno
na 600 výtvorů. Děti, k naší společné velké radosti, uspěly a byly vybrány mezi
30 výherci - obdržely „Cenu Městského muzea Žamberk“ za 3D výrobek. Tuto
akci zaštiťoval Útulek pro kočky „MŇAU“ z Chocně ve spolupráci s MěÚ a
Městským muzeem Žamberk.
V prosinci jsme vystoupili na vánoční besídce s pohádkou:
“O kočičce, která ráda mlsala.“ Děkujeme rodičům, že pomohli s oblečením dětí
a mohly se tak i barevně proměnit v myšky, kočičky i další zvířátka z pohádky.
Přišel k nám také Ježíšek s krásnými hračkami. Moc děkujeme milým
sponzorům za pomoc Ježíškovi.
Nyní na začátku nového roku přejeme všem hodně zdraví, osobní pohody
a radosti z dětí. Děkujeme za spolupráci rodičům na akcích MŠ (opakované
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úpravy na školní zahradě, sponzorské finanční i ostatní dary apod.). Velké
poděkování patří panu panu Filipu Musilovi za opakované finanční dary; panu
Martinu Kaškovi, paní Lee Černohousové, rodině Durchánkových, paní
Pražákové Jitce, rodině Faltových za finanční dar.
Velmi děkujeme panu Táborskému z Litic nad Orlicí, který daroval
mateřské škole částku 2.000,- Kč, což byl výtěžek ze „Silvestrovských her firmy
REVITA.“
Děkujeme obecním zastupitelům za nejen finanční podporu fungování
naší školy, děkujeme všem příznivcům našich nejmenších.
Za kolektiv Mateřské školy Záchlumí Eva Musilová.

4. ROČNÍK TURNAJE VE FLORBALU
Již tradičně využila TJ Sokol Záchlumí vánočních svátků k uspořádání
florbalového turnaje. Tentokrát 4. ročník se konal 27. 12. 2012 v tělocvičně
Fontána od 9:30 hodin a končil v 16:00. Obliba tohoto sportu, a snad i turnaje
v Záchlumí, nám každým rokem zvyšuje účast. Ani tento rok tomu nebylo
naopak a schopnosti mezi sebou poměřilo 8 týmů složených z 30ti zúčastněných
místních i přespolních sportovců. První místo a nejlepší ceny si odnesl tým ve
složení Jiří Mihulka ml., Jiří Bajt a Petr Horníček. Jejich spokojenost se zračí i
na

přiložené fotografii. Za pěkný sportovní zážitek se zaslouží poděkovat zejména
Jiřímu Mihulkovi ml., který celý turnaj zorganizoval a odborně dovedl až do
finále bez větších úrazů. Dík pak také patří zástupcům Obecního úřadu
Záchlumí za poskytnutí finanční dotace na pořízení jednotlivých cen.
A ještě informace pro ty, kteří by si rádi přišli florbal zahrát jen tak, pro
radost. Pravidelně hrajeme každý pátek od 18:30 do 20:00 hodin v tělocvičně
Fontána, kde máme pod záštitou sokola Záchlumí vyčleněné sportovní hodiny.
Jaroslav Peřina ml.
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Druhy odpadů v každodenním životě
Pardubice - Třídění odpadů je činnost, která se dá chápat v několika rovinách. Pro
naprostou většinu z nás je to aktivita spojená s barevnými kontejnery a tříděním
plastu, papíru a skla. Ve skutečnosti je však třídění odpadů pojem mnohem
obsáhlejší.
„Zákon o odpadech, který je obecně platný pro každého z nás, nařizuje, že odpady je
nutné třídit podle jejich vlastností a podle těchto vlastností s nimi nakládat. Pokud se
chceme zákona držet, musíme nejprve vědět, jaké vlastnosti náš odpad má,“
vysvětluje regionální manažer společnosti EKO-KOM, a. s. pro Pardubický a
Královéhradecký kraj Tomáš Pešek.
Nejdůležitějším odpadem pro občany je odpad komunální, tedy odpad vznikající
z činnosti fyzických osob na území obce. Největší součástí komunálního odpadu je
odpad z domácností (domovní odpad) a dále odpad z údržby veřejných prostranství
(odpad z odpadkových košů, údržby zeleně, chodníků a cest, případně ze hřbitovů).
Protože o údržbu veřejných prostranství se stará zpravidla obec, budeme se dále
věnovat odpadům domovním.
Jednotlivé složky domovního odpadu se od sebe liší, a proto se s nimi i odlišně
nakládá. První složkou je odpad objemný, tedy takový odpad, který se pro svoje
rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice či kontejneru. Objemný odpad
je zastoupen zejména kusy nábytku, podlahovými krytinami a sanitárním vybavením
domácnosti. Sbírá se do velkokapacitních nádob, které jsou umístěny ve sběrných
dvorech, v menších obcích jsou tyto kontejnery v pravidelných intervalech
přistavovány na veřejná prostranství. Objemné odpady se mohou ještě dále třídit,
např. na kovy a dřevo, které se předávají k recyklaci, dále se upravuje jejich objem
a ukládají se na skládkách nebo odstraňují ve spalovnách komunálních odpadů.
Druhou skupinou jsou nebezpečné odpady. Takové odpady mají jednu nebo více
nebezpečných vlastností a v případě neopatrné manipulace s nimi může dojít
k poškození zdraví lidí, zvířat nebo k ohrožení životního prostředí. Mezi nebezpečné
odpady patří některé barvy, laky, rozpouštědla, domácí chemie, minerální oleje,
ropné látky apod. Pro naši snazší orientaci jsou obaly s nebezpečnými látkami
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označovány výstražnými značkami ve tvaru oranžového obdélníku se zvláštním
symbolem. Nebezpečné odpady se sbírají dvěma způsoby – prostřednictvím
mobilních sběren (v menších obcích 2x do roka) nebo průběžně ve sběrných dvorech.
Některé odpady, které donedávna patřily mezi nebezpečné, jsou nyní označovány
jako výrobky podléhající zpětnému odběru. „Jedná se o veškerá elektrozařízení, léky,
baterie a zářivky, motorové oleje a pneumatiky. Tyto výrobky se odevzdávají na
místech zpětného odběru – v prodejnách, sběrných dvorech či speciálních
kontejnerech pro zpětný odběr elektrozařízení,“ říká Tomáš Pešek.
Následuje velká skupina odpadů využitelných, tzn. takových odpadů, které lze po
vytřídění dále recyklovat či jiným způsobem využít (např. energetické využití).
Využitelnými odpady jsou již dříve zmíněný papír, sklo, plasty, kovy, nápojové
kartony, případně textil a biologicky rozložitelný odpad. Využitelné odpady se sbírají
do barevných kontejnerů či pytlů, případně shromažďují ve sběrných dvorech.
Následně jsou odváženy na třídící linky, které je upravují podle požadavků konečných
zpracovatelů.
Teprve to, co nám po vytřídění výše uvedených odpadů zbyde, je směsný komunální
odpad, který by měl končit v popelnicích nebo černých kontejnerech. Směsný odpad
se poté ukládá na skládkách nebo odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.
Takto široce chápaný pojem třídění odpadů dává této činnosti jiný rozměr
s mnohem hlubším významem.

Téma odpadového hospodářství je řešeno Regionální rozvojovou agenturou Pardubického
kraje ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. v rámci „Partnerského projektu dalšího
vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“, který
získal podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu
naleznete na webových stránkách www.rrapk.cz.

Mgr. Jana Pašťalková
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
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Možnosti k získání dotací od MAS ORLICKO získají další
obce a města!
Již dříve avizované rozšíření MAS ORLICKO na další
území je zpečetěno. Bylo o něm rozhodnuto dne
27.11.2012 na valné hromadě, která se konala
v prostorách Sporthotelu v Ústí nad Orlicí.
Stávající členové valné hromady rozhodli o připojení celkem 19 měst a
obcí do územní působnosti MAS ORLICKO. Od roku 2013 se tak na nové
programovací období budou společně se stávajícími obcemi a městy na
Kralicku a Žamberecku připravovat také obce a města z Ústeckoorlicka a
Českotřebovska a území, na jehož rozvoji se MAS ORLICKO svojí
činností podílí, se zvýší na 50 obcí a více než 80 000 obyvatel!
Mimo připojení nových obcí
k MAS ORLICKO projednala
valná hromada také přijetí
nových členů a tak se nyní na
aktivní práci v MAS připravují
takové organizace, jako např.
AVENA spol. s r.o., Contripro
Group
s.r.o.,
KONZUM,
obchodní družstvo v Ústí nad
Orlicí, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Silyba a.s. nebo Domov pod
hradem Žampach. Přistupující obce jsou zastoupeny členem Region
Orlicko – Třebovsko.
Další obce o připojení
k MAS ORLICKO jednají

Zelená – původní území MAS ORLICKO
Modrá – nově přistupující území MAS
ORLICKO

O členství v MAS ORLICKO projevilo zájem ještě dalších sedm
sousedících obcí. O jejich možném přistoupení bude rozhodnuto na příští
valné hromadě.
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SDH Záchlumí
vás zve na

Hasičský ples
v sobotu 16.února 2013
od 20.00 hodin
na sále Fontány v Záchlumí
hudba: Malá kapela z Tišnova
bohatá tombola zajištěna
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