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zvonička Litice nad Orlicí – v rámci akce Putování přes tři zvoničky 18. 4. 2015

Informace ze zasedání rady obce
Rada obce se od minulého zasedání zastupitelstva, které se konalo
12.2.2015 v restauraci Fontána v Záchlumí, sešla ke svému zasedání celkem
pětkrát. Na těchto zasedáních bylo projednáváno:
V březnu se p. Slováková, zastupitelka obce, odstěhovala do Žamberka a
tím ji zanikl mandát zastupitele obce. Zastupitelstvo obce je nyní 14 členné.
Letos jsme, jako obec, spolu se Sdružením obcí Orlicka, opět soutěžili o
cenu elektrické energie na burze na rok 2016 a opět se podařilo snížit cenu
elektřiny.
V dubnu proběhlo výběrové řízení na pozici nové učitelky ZŠ Bohousová.
Od 1.8.2015 posílí učitelský kolektiv paní Mgr. Oldřiška Hubálková.
Základní škola v Bohousové si podala žádost o dotaci na zabezpečení
přístupu do budovy školy v rámci projektu Bezpečnost do škol.
Připomínkovala se přístupová cesta po krajské silnici k ZŠ Bohousová pro
děti, které tuto školu navštěvují. Pro vybudování části chodníku naproti čp. 75
(směr od Konzumu ke škole) není místo a dle dopravního inspektorátu to neřeší
celou komunikaci od Konzumu ke škole. Pod čp. 75 bude instalována dopravní
značka „Pozor děti“ se zvýrazněným podkladem a vrácena bude dopravní
značka nejvyšší dovolená rychlost 40 km/h. V opačném směru před školou
směrem ke Konzumu bude také nová značka „Pozor děti“ se zvýrazněným
podkladem a na vozovku bude umístěn piktogram „Pozor děti“.
Připravují se projekty na úpravu a výstavbu místních komunikací
v Bohousové a v Záchlumí. Jedná o úpravě potoka od mandlu až po p. Krčmáře
v Záchlumí a vybudování dešťové kanalizace od Tomanových kolem
Kollátorových do potoka. Je to součást odvodnění nové místní komunikace u
Luňáčkových v Záchlumí. Jedná se s majiteli dotčených pozemků.
Opět se topilo v některých nemovitostech v zimním a v jarním období
nevhodnými palivy místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Někteří
jedinci spalují překližky, odřezy z lamina, které jsou spojovány různými
pryskyřicemi, a další různé druhy odpadu, který by měl skončit na skládce a ne v
kamnech. Štiplavým zápachem z kouře z komínů při spalování takto
nevhodných materiálů obtěžují své sousedy i okolí a nepřispívají k čistšímu
ovzduší ani ke zdraví občanů v naší obci. Svoz netříděného odpadu bude
v květnu! Proto bychom se měli všichni zamyslet nad svým jednáním a také
upozorňovat na případné zdroje znečišťování ve svém okolí. Jde o zdraví nás
všech.
Už rok je u Konzumu v Bohousové umístěn kontejner na oděvy. Podle
výkazu je i o tento druh odpadu zájem a občany je využíván. Za vytříděný odpad
plasty, sklo, papír a železo jsme za rok 2014 od firmy Eko-kom obdrželi 60 209,Kč. Díky Vám všem, kdo třídíte odpady!
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Stále se však v třídění odpadu dá co zlepšovat. Někteří občané si stále
pletou místo, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, za místo
komunální skládky. Už jsem na to několikrát upozorňoval, ale bohužel se najdou
jedinci, kteří tuto skutečnost nerespektují. Obec ve spolupráci s hasiči pořádá
4x do roka sběr jak tříděného a nebezpečného, tak i komunálního odpadu. Vše
je v lidech a v jejich přístupu k nakládání s odpady, které vyprodukují. Dne
11.4.2015 proběhl první sběr tříděného a nebezpečného odpadu. Znovu
připomínám způsob předání odpadů: Všechny odpady budou předány pouze
osobně v jednotlivých úsecích a určených časech. Jiný způsob předání není
možný a bude přísně posuzován jako porušení obecně závazné vyhlášky obce a
porušení zákona o odpadech. Toto platí i pro „odložení“ odpadů mimo
stanovené termíny.
Pro chataře bude u vjezdu do chatové oblasti u hřbitova umístěn
kontejner 1100 l na komunální odpad. Velký kontejner za řeku bude umístěn až
po svozu netříděného odpadu od 1.6.2015 z důvodu maximálního využití
mobilního sběru netříděného odpadu, který proběhne dne 16.5.2015 v Liticích
n. O. a v Bohousové, v Záchlumí proběhne 23.5.2015.
starosta obce
Na výzvu, že se hledá nový předseda kulturní komise, se žádný zájemce
nepřihlásil. Nikdo ze zastupitelů obce nemá zájem vykonávat funkci předsedy
kulturní komise v obci. Pan Miroslav Falta byl osloven zastupiteli obce, zda by
byl ochoten tuto funkci vykonávat. Pan Falta souhlasil. Je škoda, že Ti kteří tuto
činnost kritizovali, se do této funkce nepřihlásili.
Eva Musilová, místostarostka obce

Informace pro čtenáře
Obecní knihovna v Záchlumí je otevřena každé pondělí
od 17.00 do 19.00 hodin.
Přijďte si vybrat dobrou knihu pro volný čas, pro zábavu i poučení podle svých
zájmů nebo žánrů, které rádi čtete.
Naďa Křenová, knihovnice

3

Společenská kronika
V období od 1.1.2015 do 31.3.2015 oslavili životní jubileum tito naši občané.
90 let Lýrová Božena
89 let Dytrtová Ludmila
87 let Krejčová Jaroslava
85 let Janebová Františka
84 let Kašková Vlasta
84 let Dostálová Vlasta
82 let Zikmund Josef
81 let Tomanová Milada
81 let Krejčová Zdeňka
75 let Durchánek Antonín
75 let Hynek Jiří

Bohousová 20
Litice nad Orlicí 28
Bohousová 87
Bohousová16
Záchlumí 55
Bohousová 54
Záchlumí 101
Bohousová 29
Bohousová 101 E
Záchlumí 109
Záchlumí 32

Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili
významné životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní
optimismus a jenom pohodové dny.

Miroslav Falta
předseda kulturní komise
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Nakládání s odpady v roce 2015
Obecní úřad Záchlumí ve spolupráci s SDH Záchlumí, SDH Bohousová a
firmou EKOPART s.r.o. Vamberk zajistil sběr tříděného, netříděného a
nebezpečného odpadu v roce 2015 podle tohoto rozvrhu:
Jízdní řád svozu tříděného (pouze železo a papír) a nebezpečného
odpadu dne 11. dubna 2015 a 19. září 2015
Litice nad Orlicí
u Táborských – pohostinství
pohostinství – elektrárna

7:30 – 7:45 hod.
7:45 –7:55 hod.

Bohousová
Veverkovi – Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8:10 - 8:15 hod.
8:15 - 8:20 hod.
8:20 - 8:25 hod.

Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička

8:30 8:35 8:45 –
8:50 –

Záchlumí
8:35 hod.
8:45 hod.
8:50 hod.
9:00 hod.

Jízdní řád svozu netříděného odpadu dne 16. května 2015 a 10. října 2015
Litice nad Orlicí
u Táborských - pohostinství
pohostinství - elektrárna

7:30 – 7:45 hod.
7:45 – 7:55 hod.

Bohousová
Veverkovi - Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8:10 - 8:15 hod.
8:15 - 8:20 hod.
8:20 - 8:25 hod.

Jízdní řád svozu netříděného odpadu dne 23. května 2015 a 17. října 2015
Záchlumí
Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička

7:30 7:40 8:00 8:10 5

7:40 hod.
8:00 hod.
8:10 hod.
8:20 hod.

Vodovod obce
Jistě jste si všimli, že došlo k nepatrnému zvýšení ceny vodného, na
kterém se usneslo zastupitelstvo obce. K tomuto navýšení došlo na základě
požadavku provozovatele vodovodu. Důvodů pro zvýšení bylo hned několik.
V první řadě od roku 2010, dochází k postupnému snižování vyrobené vody což
predikuje i snížení celkového objemu vybraných peněz. Zároveň chceme i
nadále investovat do rekonstrukce vodovodu částky v průměru okolo 250.000,Kč ročně. Uvedená částka není pouhým nástřelem zastupitelů, ale je stanovena
provozovatelem obecního vodovodu jako dostatečná v rámci plánu rozvoje a
rekonstrukce vodovodu – viz příloha. V roce 2014 bylo vyrobeno 34,234 metrů
kubických vody, přičemž v roce 2010 to bylo ještě 58,504 metrů kubických. Za
posledních 5 let se tak jedná o snížení spotřeby o více než jednu třetinu. To je
s největší pravděpodobností důsledek útlumu provozu živočišné výroby akciové
společnosti Podchlumí v našich obcích a také redukce ztrát u firmy ŽPSV
v Liticích nad Orlicí. Dobrou informací je, že se zároveň snižují ztráty vody
různými průsaky, které ještě v roce 2010 činili 18 210 metrů kubických a v roce
2014 to bylo už pouze 4 434 metry kubické. Tyto informace jsou zřetelně
uvedeny v přiložené tabulce, kterou nám poskytl provozovatel vodovodu.
Samotná cena vody je stanovena z nákladů na nejrůznější činnosti v rámci
údržby a provozu vodovodu. Jedná se zejména o opravy, spotřebovanou
elektrickou energii, materiál, pravidelné rozbory vody, revize elektrických
zařízení a tlakových nádob, pojistné, dále vyhledávání poruch, výměny
vodoměrů, odměny a platby za odběr vody státu. Mnoho z nás zřejmě ani neví,
že i když máme vlastní studny a vrt, platíme za odběr podzemní vody 2,- Kč za
metr kubický. Tuto platbu ve výši 180 000,- Kč hradí správce zálohově předem,
kdy následně může vyčerpat vodu do celkového objemu 90 000 metrů
kubických vody. Po upřesnění vyčerpané vody jsou pak zbylé finanční
prostředky jako přeplatek vráceny. Samotné hospodaření správce je pak takové,
že z vybraných peněz za vodné a stočné hradí shora uvedené náklady. V případě
vytvoření zisku tento pak dále reinvestuje společně s příspěvkem obce do
modernizace vodovodu. Což je uvedeno v plánu rozvoje vodovodu za období let
2009 – 20018, jak nám jej provozovatel poskytl.

Mgr. Jaroslav Peřina
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Sláva!!! I. ročník „Putování přes tři zvoničky“ se vydařil!
Na sobotu 18.4.2015 připravili aktivní občané všech tří části obce Záchlumí (
Bohousová, Litice nad Orlicí, Záchlumí) turistickou akci, při které účastníci
startovali od libovolné zvoničky v obcích. Začátek putování „odstartovali“
zvoníci a dali i možnost v průběhu celé akce všem zúčastněným si zazvonit (
obyvatelé dotčených obci byli informováni předem, že zvony budou v tento den
vyzvánět „jako splašené“ ). Úkolem malých, větších i zkušených turistů bylo
dojít postupně ke všem zvoničkám s „Putovním listem“, na který dostali otisk
všech tří krásných originálních razítek daných zvoniček, které pro tuto
příležitost obstarala Obec Záchlumí. U každé zvoničky si mohli vybrat
pohlednici s příslušnou zvoničkou, informaci o historii vzniku zvoničky a
zároveň i pohádku o postavách, které v blízkosti zvoničky přebývají.
A tak třeba v Bohousové předávali pohádku s vlastní samolepící podobiznou
skutečně živí dobrosrdeční Hejkalové; v Liticích překrásná Víla; v Záchlumí
roztomilí Skřítkové. Největším „magnetem“ tohoto dne byly hlavně zvoničky a
možnost zatahání si za provaz
a pokus vyloudit srdcem zvonu alespoň jeden
tón. V průběhu putování také velmi dobře fungovaly obě restaurace i
občerstvení připravené bohousovskými hasiči. Zakončování „Putování…“ pak
bylo postupné na cykloodpočívadle v Záchlumí, kde měli někteří z doputujících
možnost obdržet některou ze sponzorských cen-vylosovaná čísla „Putovních
listů“ vyhrávala! Počet zaregistrovaných na startu byl velmi potěšující: 252
prarodičů, rodičů a dětí nepočítaje i děti v kočárkách. Přestože hlavně
organizátory akce přítomných na jednotlivých stanovištích trápilo
pětiapůlhodinové studené, větrné - spíše zimní počasí, všichni statečně vydrželi
až do konce!
Moc bych chtěla vyzvednout zapojení všech organizátorů od počátku až do
finiše, a jmenovitě poděkovat všem jakkoliv zapojeným:
za finanční podporu Obci Záchlumí; organizátorům: Bezáku Petrovi, manželům
Cabalkovým z Bohousové , Hanykové Martině, Hanykové Kristýnce, Hůlkové
Věře, Jarešové Květě, Jirčíku Josefovi, Kočajdové Zuzaně, Krejčová Renatce,
Křenové Nadě, Lóžiové Květušce, Musilu Josefovi, Musilu Pepovi, Mynářové
Anetce, Peřinu Jaroslavovi ml., Pražákové Jitce, Valachu Jiřímu, Valachové
Aleně, panu zvoníkovi Vohníkovi, Vokounu Petrovi a Zalužanské Lucce.
Děkujeme všem, kteří připravovali občerstvení pro účastníky akce
a tím se
postarali i o lepší náladu v chladném dni.
Děkujeme sponzorům cen : za ČSOB Žamberk – paní Zuzaně Hanákové, za ZD
Podchlumí a.s. Česká Rybná – paní Marii Tomanové, za Českou spořitelnu
Žamberk – paní Jirčíkové, paní Evě Halíkové, paní Ivě Musilové a nejmenované
zastupitelce obce.
Akce se zdařila také díky: firmě Reklama Sestry Žamberk, která zrealizovala ve
vysoké kvalitě návrhy samolepek; informovanosti paní Šárky Mikulecké v
Orlickém deníku a na orlickém netu., a dalším bezejmenným na webech:
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mojeorlickehory.cz, novina.cz, aktivni-turistika.cz, czecot.cz, vychodnicechy.info; Žamberským listům
regionálnímu rádiu a Rádiu Černá hora.
Za vaši obětavost, srdíčko na správném místě a realizaci krásné akce, která má
velkou možnost stát se tradicí, moc vám všem děkuji. Neodpustím si to, ale
přece jenom o moc více chci poděkovat těm z organizátorů, kteří si v sobotu
statečně vytrpěli na stanovištích nevlídnou zimu a vítr po dobu 330-ti minut.
P.S. Bohužel ale i černý puntík nakonec. Milí zastupitelé, prověřme stabilitu
zvoniček především v Bohousové a Liticích nad Orlicí, investujme do oprav!
Více na www.obeczachlumi.cz.

Za realizační tým místostarostka obce E.Musilová.
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Konečně se jaro ukázalo v plné kráse a zahrádkáři se sešli 11. dubna 2015 po
roce na pravidelné výroční schůzi v restauraci Fontána. Tentokrát se nás
nesešlo mnoho. Mnozí dali přednost práci na zahrádce, neboť počasí bylo
skutečně jarní až skoro letní. Přivítali jsme mezi sebou milého hosta, kterým
byla tentokrát naše nová místostarostka paní Eva Musilová.
Po oficiální části schůze, kde jsme si řekli, co vše jsme ze svých úkolů splnili a co
nás čeká v roce letošním , proběhla diskuze a jak říkávala naše teta Božka, na
výroční schůzi má býti kulturní vložka.
Tak nám ji Alenka Píčová přečetla. Netýká se jen zahrádkářů, ale nás všech.
Tady je :
Za horami , dolinami, u skály kde se kámen těží,
u Divoké Orlice , tři malé vísky leží.
Že jsou spolu v jednom celku, to je oč tu běží.
Ženského rodu je Bohousová, množného čísla jsou Litice.
Střední rod Záchlumí zastupuje, kde obyvatel je nejvíce.
Žije se tady stejně jak jinde kolem nás.
Někdy dobře, jindy hůře – potom zase snáz.
Společný mají Obecní úřad a překrásnou přírodu kol.
Těší se z ní společně, v podhůří Orlických hor.
Lidé tu vstávají každičké ráno, i když nemají na růžích ustláno.
Je to opravdu k zlosti – nejsou zde pracovní příležitosti.
Konzum, kde nakoupíš potraviny je tady drahý a jediný.
Nejezdí tu tramvaje ani metro, je to tady zkrátka retro.
Do města cesty kus, jede jen vlak nebo autobus.
Proto už malé batole učí se jezdit na kole.
Lidem to ale nevadí, protože se vším si poradí.
Nejsou zde žádní chudáci co tváří se jak bubáci.
Možná se diví, kdo tady byl, že skoro každý má kolo i automobil.
A ještě k tomu – můj ty světe, v každém věku tady turistika kvete.
Různým spolkům se zde daří. V nich scházejí se mladí i ti staří.
RYBÁŘI – tiše nahazují udice a jsou to muka
když domů jedou s prázdnou a v síti mají huka.
MYSLIVCI - v lese číhají na kance, když HASIČI vyjedou - oheň je bez šance .
VČELAŘI - včeličkám cukru dopřávají, ony jim oplátkou pravý med dávají.
Komu se nelení – tomu se zelení .
Jsme tady my ZAHRÁDKÁŘI mnohočetný spolek.
Od A do Zet patnáct kluků a třicet dva holek.
Za zahrádkáře M.Dostálová
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Prohlídka hasičské zbrojnice
Dne 20. 3. 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Bohousová
prohlídku hasičské zbrojnice pro žáky místní základní školy. Na prohlídku
dorazilo 19 dětí s panem ředitelem. Všem zúčastněným byla předvedena
hasičská technika, výzbroj vozidel i výstroj členů zásahové jednotky sboru. Bylo
zodpovězeno spoustu zvídavých otázek. Mladí hasiči, kteří pravidelně
navštěvují místní hasičský oddíl předvedli několik soutěžních disciplín, ve
kterých soutěží v rámci hasičských závodů hry plamen. Dětem, které zaujal
hasičský sport náš oddíl nabízí možnost začlenit se do dětského hasičského
oddílu a uplatňovat své dovednosti na soutěžích. Schůzky se konají každou
středu od 17:00 hodin. Pro více informací kontaktujte vedoucí oddílu Luďka
Andrše, Míru Prachaře nebo Jirku Mihulku ml.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOHOUSOVÁ A OBEC
ZÁCHLUMÍ
vás srdečně zve na přednášku

PAPOUŠCI
22. května 2015 (pátek)
11:00h
Záchlumí - sál Fontána
ukázka různých druhů živých papoušků, přednáška o jejich
charakteru, chovu, výživě,…

cena 40,- Kč za osobu
(možnost fotografovat, natáčet)

Hasiči Záchlumí a Obecní úřad Záchlumí
Vás zvou na

kácení máje
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
v sobotu 30. května 2015 od 18.00 hodin
Kulturní program

Hudba: Archon

- děti z mateřské školky
- aerobic
- Taneční vystoupení Kameničná
Občerstvení z grilu zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé
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Vás zve na oddílové závody Karate dne 23. května 2015 v tělocvičně
Fontána v Záchlumí.
Program:
14:00 hodin zahájení soutěží kata
15:30 zahájení soutěží kumite
Přijďte se podívat na sportovní formu karate v podaní mladších žáků, starších žáků a
dorostenců. Vstup zdarma.
Těšíme se na setkání s příznivci karate
___________________________________________________________________________

Přátelé historie ve spolupráci s obecním úřadem Česká Rybná vás zvou
ve dnech 20. 6. a 21. 6. na

VOJENSKOHISTORICKOU
VÝSTAVU
věnovanou k výročí 100 let od vypuknutí I. světové války a 70 let od ukončení
II. světové války.
Při této příležitosti budou vystaveny historické fotografie a pohlednice České
Rybné. Živá ukázka výstroje a výzbroje legionářů proběhne v sobotu 20. 6. v 16
hodin.
Místo: Základní škola Česká Rybná
sobota 20. 6.
neděle 21. 6.

09.00 – 21.00 h
10.00 – 16.00 h

Vstupné dobrovolné.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BOHOUSOVÁ
VÁS ZVE NA

DĚTSKÝ DEN
KDE?
KDY?
OD KOLIKA?
NA CO SE TĚŠIT?

V AREÁLU SNŮ
V NEDĚLI 31.5.2015
OD 14:00 HODIN
NA RŮZNÉ SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ,
TOMBOLU …
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