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Kluziště Merglovna v Bohousové 7. února 2015

Informace obecního úřadu.
Obecní zastupitelstvo projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní
rok 2015. Největší plánovanou akcí, rozdělenou na dva roky, je prostor před
Konzumem v Bohousové. V současné době je požádáno o dotaci na
cykloodpočívadlo a doplnění o herní prvky přilehlého dětského hřiště. Parkoviště by
se budovalo příští rok, bude požádáno o dotaci. Tento prostor by řešil i
nekontrolované přítoky vody jak od ostrov, tak i z krajské komunikace, která
prochází Bohousovou.
Poplatky za svoz domovního odpadu zůstávají stejné, 400,- Kč osoba. Vodné
se zvýšilo z 17.25 Kč na 18.45 Kč. Poplatek za jednoho psa na 100,- Kč, dalšího 150,Kč.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 12.2.2015 na svém 4. veřejném zasedání
v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo:
rozpočet obce pro rok 2015
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
Příspěvek pro MŠ Záchlumí
Příspěvek pro ZŠ Bohousová

8 354 110,- Kč
0,- Kč
8 354 110,- Kč
7 118 110,- Kč
1 236 000,- Kč
8 354 110,- Kč
500 000,- Kč
500 000,- Kč

Podrobnější informace o rozpočtu jsou uveřejněny na internetových stránkách
obce.
Dále byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Hejnice a Česká Rybná o
projednávání přestupků na dobu neurčitou. Stávající smlouvy skončily svou platnost
k 31.12.2014.
Další akce, které proběhnou při získání dotace z POV (Program obnovy
venkova) Pardubice:
– první etapa nové komunikace v Záchlumí u Luňáčků
Miroslav Falta, starosta obce
Zastupitelstvo hledá zájemce o práci v kulturní komisi a předsedu nebo předsedkyni
kulturní komise. Někoho, kdo by měl zájem díky své invenci rozvinout kulturní dění
v našich obcích. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Záchlumí.
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Stav veřejné sbírky ve prospěch Moniky Valachové
Uběhl 2. rok a na kontě VS se scházely každý měsíc další finanční částky.
Děkujeme všem z celého srdce za váš zájem. Sbírka k 31. 12. 2014 skončila.
Na účtu VS se sešla za dobu dvou let částka:
339.344,15
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Dne 16.1.2015 byla zaslána na základě
darovací smlouvy zůstatková částka veřejné sbírky na soukromý účet Moniky
Valachové. Tuto částku použije Monika na zakoupení silničního kola na „ruční
ovládání“ - handbike.
Falta Miroslav, Musilová Eva

Velké poděkování všem posílá Monika :-)
Poděkování vám všem posílají i rodiče Moniky Valachové; zde jej citujeme v
plném znění:

„Poděkování rodičů Moniky Valachové
Upřímně z celého srdce děkujeme všem dárcům a všem, kteří na Moniku
mysleli v nejtěžších chvílích po nehodě. Poděkování za pomoc patří také celé rodině
a Střední pedagogické škole v Litomyšli. V neposlední řadě děkujeme Monice, že to
nevzdala a boj vyhrála a že stále bojuje.
Prostředky ze sbírky byly použity na financování výtahové plošiny a nákup
kompenzačních pomůcek. Nyní jsme zakoupili nový invalidní vozík a monoski. V
příštím roce plánujeme zakoupení handbiku, aby si Monika mohla vyrazit na kolo s
kamarády.
Za zařízení všech administrativních záležitostí při zřizování a průběhu sbírky
děkujeme paní Evě Musilové a panu Miroslavu Faltovi.
S úctou a s přáním mnoha úspěchů v novém roce přejí Valachovi ze Záchlumí.“

Žádost o pomoc s organizováním a zabezpečením místní
akce pro veřejnost
Hledáme dobrovolníky ze všech tří částí obce Záchlumí, kteří by pomohli s
organizací, přípravou a průběhem víkendové jarní akce pro veřejnost, děti a rodiče
apod. pod pracovním názvem „ZVONIČKY“. Hledáme dvojice až pětice; v této
skupině musí být alespoň jeden dobrovolník starší 18 - ti let.
Prosím dobrovolníky (i jednotlivě, skupinky vítány!), aby se ozvali
prostřednictvím e-mailu: musilovae.ms@tiscali.cz nebo na tel. 739114242.
Děkuji, Eva Musilová.
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Poděkování nejen členům a členkám místní organizace ČZS a jejich
rodinným příslušníkům a výzva k jejich následování
V naší obci je několik památných míst, o jejichž pěkný vzhled a upravené důstojné
prostředí se starají místní občané :
- o pomník padlých v I. světové válce u mateřské školy manželé Alena a Jiří
Valachovi,
- o prostor v okolí kříže u zvoničky v Záchlumí manželé Marie
a Josef
Dostálovi,
- o květiny v truhlíkách před vývěskami u zvoničky v Záchlumí paní Pavla
Krčmářová,
- o prostor kolem sochy svaté trojice u Novákových –paní Alena Divišková,
- o prostor s umístěním pamětní desky věnované p. Václavu Ročkovi manželé
Jana a Ivan Dostálovi,
- o květiny u cykloodpočivadla paní Drahuška Krčmářová,
- o květiny v nádobách vedle Konzumu v Bohousové paní Květa Lóžiová.
Díky jejich péči v době od jara do podzimu naše obec rozkvete veselými
barvami a pohled na upravené prostředí potěší oko i duši. Chceme moc poděkovat
za jejich práci, ochotu a nezištnou starost.
Rádi bychom, aby i jiná veřejná místa ožila záplavou květů a byla pěkná pro
nás všechny. Navrhli jsme takto ozdobit v letošním roce prozatím zastávky autobusů
v naší obci: dvě v Bohousové, tři v Záchlumí, i vybrané prostory v Liticích nad Orlicí.
Chceme prostřednictvím tohoto zpravodaje oslovit některé z vás, ať již členy
zahrádkářského svazu nebo i ostatní „dobré duše“, kteří by se postarali o přípravu
nádob (zakoupí je Obec Záchlumí) před osázením, případně by darovali přebytkovou
sadbu, zasadili a po dobu vegetace se starali o její pěkný růst, zalévání, přihnojování
a poté o úklid na období vegetačního klidu.
Zájemci, domluvte se, prosím, se svými zastupiteli za obec Záchlumí, případně
přijďte na obecní úřad, kde vám budou poskytnuty podrobnější informace.
Děkujeme.
Za Obec Záchlumí zastupitelstvo obce
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5. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE
Letos byl již tradiční florbalový turnaj uspořádán počátkem roku 2015. Svátky
si tak všichni zúčastnění mohli užít v tradičním duchu Vánoc. První lednovou neděli
se do tělocvičny Fontána sjelo 45 sportovců. Těch, kteří se po vánočním klidu chtěli
protáhnout a možná i zredukovat váhu, která přes vánoční svátky mohla nabrat
neuspokojivých čísel. Zúčastnilo se 9 družstev v herním systému „každý s každým“,
tedy každé družstvo hrálo osm zápasů. Mimo domácích se tak v turnaji předvedli i
florbalisté z Rybné nad Zdobnicí, Žamberka a Slatiny nad Zdobnicí. Ve vysokém
tempu a s nasazením, za které by se nemusel stydět nejeden profesionální
sportovec, probíhal turnaj nepřetržitě 6 hodin. V 15:00 hodin byly vyhlášeny
výsledky a mohlo být proneseno důležité konstatování, že turnaj probíhal v duchu
fair play a obešel se bez zranění. Zároveň přinesl pěkný sportovní zážitek nejen
sportovcům ale i početnému diváckému zázemí. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Tomáš Chlumecký s celkovým počtem 19 úspěšných střel. Nejlepším týmem pak
„TRÁVNÍKÁŘI“ ve složení Martin Žaba, Jiří Mihulka ml., David Pop a Josef Musil ml..
Tímto příspěvkem bych zároveň chtěl vyjádřit dík zástupcům Obecního úřadu
v Záchlumí a manželům Skácelovým, kteří poskytli nejen finanční podporu.
Pokud by někdo měl zájem hrát florbal, 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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Milí spoluobčané a sousedé,
děkujeme všem, kteří na počátku roku 2015 přijali před svými dveřmi naše malé
Tříkrálové koledníky. Děkujeme za vlídné přijetí, za všechny dary a dárky. Pěkný celý
rok 2015 Vám přejí všichni z MŠ Záchlumí.

Mateřská škola Záchlumí vyhlašuje
zápis nových dětí narozených do 31. 12. 2012
do MŠ ZÁCHLUMÍ
na školní rok 2015/2016.

Žádost o přijetí dítěte si mohou jeho zákonní zástupci
vyzvednout v týdnu od 7. do 10. 4. 2015
u pedagogických pracovnic přímo v mateřské škole.
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Únor bílý pole sílí - staré přísloví pravdu má.
Na cestách, když to klouže nás také zajímá .
Mnozí už poznali, jak to bolí, když vás led na kolena skolí.
Vykroužíte nechtěně jakousi elipsu a pak než se nadějete – ruka či noha je v gypsu.
Proto všem radu dáme – vždy opatrně chodit
nejlépe - používat hole, nebo se za ruku vodit.
Za měsíc, za dva už nebudou pole bílé.
Tak ať se dočkáme, jara v plné síle!
***
Na naší únorové schůzi v pondělí 2. února 2015 jsme uspořádali posezení nad
kronikou Bohousové. Uvítali jsme i nezahrádkáře a dále zveme všechny ostatní, kteří
mají zájem dozvědět se něco z minulosti o Záchlumí. Posezení březnové bude opět
v pondělí 2. března v sále Fontána od 18:00 hodin.
Původní kronika se ztratila a tak nám pan Jiří Matyáš, který je místní kronikář přečetl
některé zajímavosti z dob dávno minulých.
Nejkrásnější pohled na celou Bohousovou je z Cabalkovy stráně ze Záchlumí.
Bohousová čítala 73 čísel popisných. Z toho bylo 70 obytných. V r. 1930 bylo
evidováno 324 obyvatel vesměs české národnosti. 161 mužů a 164 žen.
V Bohousové bylo již tenkrát 13 včelařů a cena medu se odvozovala od ceny kila
másla. Bylo zde rozšířeno paličkování krajek a nepaličkovaly jen ženy, ale i mládež a
dokonce i muži. Zručná krajkářka si tenkrát vydělala denně 8 korun.
Zvonička byla v Bohousové postavena asi v roce 1824. Kamenný kříž stojí od roku
1816. V místě, kde je nyní Konzum, byly na počest samostatnosti vysazeny 4 lípy.
Dnes je tam jen jedna.
V r.1866 byl zakoupen dřevěný most z Helvíkovic. V r.1884 byl ale vydán zákaz jízdy a
v r. 1890 byl zbudován most železný na kterém se také finančně podílela obec
Záchlumí.
Vlaková zastávka byla zřízena v r.1882 a ve stejném roce byl postaven splav. V r.
1892 vyhořel mlýn, který byl opět obnoven.
Bohousovský potok pramení v Crku a 10.června 1892 byl prudký liják. Potok se tak
rozvodnil, že voda sahala až k oknům domů, které byly poblíž potoka.
V Bohousové byla již tenkrát dvoutřídní obecná škola a v r. 1844 se vyučovalo
v chalupě č.1.
5.5.1897 započala výstavba školy. 25.9.1897 navštívila školu kolaudační komise a
29.9.1897 se začalo vyučovat.
V obci byl také ochotnický kroužek.
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Vodovod pro Bohousovou a Záchlumí byl zřízen v r. 1922 .
V r. 1927 už byly v obci 3 radiové přijímače. V zimě se ženy scházely na draní peří a
při dračkách bývala velká zábava.
Nemilá příhoda se stala v Krykvaldech .Ve dvoře Spálenisko měli velmi zuřivého
býka a tak s ním žádný řezník nechtěl mít nic společného. Až se našel jeden ze
Žamberka, ale při cestě do Žamberka ho býk doslova roztrhal a klidně se vrátil zpět
do dvora. Jako pietní vzpomínka je v Krykvaldech kamenný kříž.
11.2.1929 byl mráz -29°C a napadlo okolo půl metru sněhu. Většina vodovodních
přípojek zamrzla, nechodilo se do školy, protože nešly vytopit místnosti.
V r. 1932 - vykolejil v ostrovech vlak.
Dále nám pan Matyáš přečetl o místním zlodějíčkovi , který byl zároveň pěkný vykuk.
Bylo to hezké zavzpomínání na časy minulé, které ocenili nejen pamětníci.
Panu Matyášovi moc děkujeme za to, že se stará o zachování vzpomínek a těšíme se
opět na setkání za měsíc s informacemi o Záchlumí. Samozřejmě nás čeká i posezení
nad kronikou Litic nad Orlicí, tak se budeme těšit.

Vítání občánků
V neděli, dne 15. 2. 2015, jsme přivítali mezi občany našich obcí 6 nových občánků:
Vanda Vávrová, Záchlumí 63, Eliška Pýchová, Litice nad Orlicí 39, Adéla Kalousová,
Záchlumí 2, Tomáš Praus, Záchlumí 122, Mariana Kosařová, Záchlumí 113, Markéta
Hynková, Záchlumí 93
Slavnostní Vítání občánků
proběhlo ve Fontáně a
provedl je starosta obce pan
Miroslav Falta. Děti ze
Základní školy v Bohousové,
pod
vedením
paní
Dvořákové přednesly svůj
milý kulturní program.
Přejeme našim novým
občánkům životní štěstí,
pevné zdraví a dobré
rodinné zázemí. Rodičům
pak, aby jim jejich děti
dělaly jen a jen radost.
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Branný závod hasičských hlídek Česká Rybná 31. 1. 2015
V sobotu 31. 1. 2015 se
mladí hasiči z SDH Bohousová
zúčastnili branného závodu
hasičských hlídek v České
Rybné. Do závodu nastoupila
2 družstva, kategorie mladších
a starších dětí.

Družstvo SDH Bohousová - starší děti Adam Sládek, Vojta Honzák, Filip Musil

Soutěžilo se v následujících disciplínách:
1. Střelba ze vzduchovky, 2. Hasičské uzle, 3. Rozkulení has. hadic na kuželky, 4.
Hod granátem na cíl, 5. Práce s mapou, buzolou a určení azimutu, 6. Určení
hasebních látek, 8. Smotání has. hadic, 9. Zdravotní příprava
Družstvo starších dětí vybojovalo 10. místo ze 16-ti družstev, družstvo
mladších dětí pak skončilo na krásném 2. místě ze 6-ti družstev.

-8-

Družstvo SDH Bohousová - mladší děti Anička Vokounová, Martina Andršová,Lucie Prachařová

Ve stejných disciplínách netradičně soutěžili i vedoucí. Za SDH Bohousová se
zúčastnil Luděk Praus a Miroslav Prachař, ti skončili na 3. místě z 8 soutěžících.
Jsme rádi, že jsme se branného závodu zúčastnili. Za krásného zimního počasí
jsme si vyzkoušeli soutěžní atmosféru a nabyli cenné zkušenosti, které budeme chtít
uplatnit při dalších soutěžích, zejména při hře Plamen.
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Zpráva o činnosti OLK Záchlumí za rok 2014
Stav knižního fondu OLK, ke konci roku 2014, činil 1563 knih, z toho naučná
literatura bylo 175 svazků a krásná literatura 1388 svazků. Pro opotřebovanost a
zastaralost bylo vyřazeno 12 svazků. Během roku 2014 byly v dubnu a září vybrány 2
soubory knih, 120 ks, v MěLK Žamberk v rámci meziknihovní služby. Tyto soubory
byly v knihovně vystaveny docházejícím čtenářům a zájemcům. Výstavky knih se
zúčastnilo 65 návštěvníků. Celkem během roku 2014 navštívilo knihovnu 108
čtenářů a bylo vypůjčeno 532 knih, což je proti roku 2013 o 66 knih méně. Do
knihovny v současné době dochází 12 stálých čtenářů. Zájem byl hlavně o knižní
novinky a zvýšil se zájem o dětské knihy.
Závěrem mé zprávy o činnosti bych chtěl poděkovat OÚ Záchlumí, kolektivu
Mateřské školy v Záchlumí, ve které knihovna sídlí a MěLK Žamberk za dobrou
spolupráci.
Přeji všem občanům obce a pracovníkům spolupracujících organizací hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015
Knihovna má otevřeno vždy v pátek od 17.00 do 19.00.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za OLK Záchlumí
Miroslav Hynek

LADY CLUB ZÁCHLUMÍ
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná v sobotu dne 7.3.2015 od 14.00 hodin v sále
FONTÁNA.
Čeká na Vás bohatá tombola a soutěže.
Vstupné: dospělí 40.00 Kč a děti 20.00 Kč.
Za případné příspěvky do tomboly moc děkujeme.
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Sbor dobrovolných hasičů Záchlumí
Vás srdečně zve na

MAŠKARNÍ KARNEVAL
v sobotu 28. března 2015 od 20.00 hodin

Hudba:E-bent

vstupné 70,- Kč,masky 40,-Kč

místo konání: Sál Fontána
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