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Dětský den – Areál snů, 31. 5. 2015 Bohousová

Informace obecního úřadu
Je tu konec prvního pololetí roku 2015. Dovolte mi Vás informovat o činnosti
Obecního úřadu v tomto období.
Po připomínkách místních občanů bylo zažádáno o stavební povolení na
výstavbu místní komunikace u Luňáčku v Záchlumí a vybudování dešťové kanalizace
z této komunikace. Probíhá zadání poptávkového řízení na výstavbu místní
komunikace u Luňáčku v Záchlumí a vybudování dešťové kanalizace k této
komunikaci. Úpravu cesty v Bohousové u Dušků a výjezd pod školou v Bohousové
provede firma Strabag a.s.
Probíhá další etapa rekonstrukce vodovodního řadu v Bohousové od
Janebových až po Vlasákovi. Jsou instalovány nové uzávěry k jednotlivým
nemovitostem.
Začala oprava silniční opěrné zdi u čp. 23 v Bohousové. Opravu provádí
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Žamberk. Oprava bude
ukončena do konce července 2015. V místě opravy je vedena kyvadlová doprava.
Rada obce schválila účetní závěrky příspěvkových organizací obce, Základní
školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí.
Zastupitelstvo obce Záchlumí schválilo účetní závěrku obce a závěrečný účet
obce za rok 2014. Kontrola hospodaření obce proběhla bez závad.
V rámci zkvalitnění třídění odpadů jsou u konzumu v Bohousové, zastávky
autobusu v Bohousové u Prausů, v Záchlumí u kurtů a u obecního úřadu umístěny
nové kontejnery na papír.
V obci se připravují pozemkové úpravy, o které obec Záchlumí požádala.
Pozemkové úpravy budou probíhat mimo intravilán obce. Občané budou postupně
vyrozuměni, jakmile budou připraveny vytyčovací body a budou se dotýkat jejich
nemovitostí. Budou pozváni na místo vytyčení.
V loňském roce proběhla rekonstrukce Základní školy v Bohousové. Věci
z půdy byly uloženy v garáži pro obecní auto. Nyní proběhlo přetřídění těchto věcí a
skříní, škola přebytečný nábytek nabízí k odkupu za symbolickou cenu. Ve čtvrtek
9.7.2015 od 16.00 hodin proběhne prodej za přítomnosti zástupce školy. Po tomto
datumu bude vše zlikvidováno.
Pro bezpečnost našich dětí byly instalovány bezpečnostní prvky a značky
upozorňující na pohyb dětí v úseku od Konzumu ke škole v Bohousové. Probíhá
oprava herních prvků u Konzumu v Bohousové a na hřišti v Liticích.
Neodpustím si na tomto místě připomínku ohledně třídění a ukládání odpadu.
Někteří občané si stále pletou místo, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad,
za místo komunální skládky. Stále upozorňuji na tuto skutečnost, ale bohužel se
najdou jedinci, kteří toto nerespektují. Znovu připomínám, že 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.
Jiný způsob 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. Buďme ohleduplní ke svému okolí a svým sousedům!
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30.dubna 2015 proběhlo již tradiční „Stavění máje“ na chatě SDH Záchlumí,
kde nám počasí přálo a vše se vydařilo. Krásným vystoupením nás potěšily ženy
z Mladkova. Letos proběhlo i „Kácení máje“ 30.5.2015 také na chatě SDH Záchlumí,
kde vystoupila skupina žen z Kameničné a roztomilé děti z mateřské školky
v Záchlumí a i tato akce se vydařila. Za spolupráci při pořádání těchto akcí děkuji
Zahrádkářům, Lady Clubu a SDH Záchlumí.
SDH Bohousová uspořádal Dětský den v „Areálu snů“ v Bohousové. Tato
akce se těší již několik let velkému zájmu dětí i dospělých. Děkuji tímto pořadatelům
za krásné odpoledne pro naše děti.
starosta obce
Společenská kronika
V období od 1.4.2015 do 30.6.2015 oslavili životní jubileum tito naši občané.
93 let Píčová Vlasta
90 let Krsková Zdenka
89 let Janovcová Marie
84 let Pavel Josef
82 let Táborská Helena
70 let Žabková Jaroslava
70 let Křížalová Naďa
65 let Štandera Antonín
65 let Krahulec Jan
65 let Fajglová Marie

Litice nad Orlicí 4
Záchlumí 84
Záchlumí 23
Záchlumí 93
Litice nad Orlicí 66
Bohousová 69
Litice nad Orlicí 44
Litice nad Orlicí 38
Záchlumí 104
Záchlumí 16

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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Okénko mateřské školy
Díky všem, kteří dětem přispěli v rámci Tříkrálového koledování na začátku
roku, jely děti ze školky v dubnu na pěkný výlet k Jičínu do Starých Hradů, kde mají
svoje bydleníčko pohádkové postavičky a strašidýlka. Vypravily se tam společně
s dětmi z MŠ Hejnice. Byly sice po cestě trošku unavené, ale především nadšené ze
zážitků….
V květnu jsme dostali pozvání od základní školy do Fontány na povídání o
exotických papoušcích. Děti, ale i dospělí se dozvěděli spoustu zajímavého z jejich
života v přírodě, ale i u chovatelů. Mohli jsme je vidět zblízka, pozorovat jejich
krásné zbarvení, jejich let, chování i mazlení se s „páníčkem“ i „paničkou“.
Ke Dni dětí dostaly děti dárek opět v podobě výletu, tentokrát za zvířátky do
Častolovic a do Kostelce nad Orlicí. Děti zvířátka nakrmily, pohladily, dokonce i
taková jako je divočák, jelen a srneček. Přestože nám cestu trochu znepříjemnila
prudká dešťová přeháňka, bylo to fajn. Hlavně při cestě tunelem s vypnutými světly
ve vlaku to byla paráda!!!.
Na školní zahradě mateřské školy nám dva psovodi Policie ČR se svými
služebními psy ukázali, jaká „ kouzla“ naučí svoje svěřence. Psi předvedli mistrovské
kousky v poslušnosti, stopování, vyhledávání i chycení „ nekalého živla“. Děti si
mohly staršího psa pohladit a odměnit ho tak za podaný výkon. Dostaly i rady, jak
se ke psům chovat a jak se o ně starat. Děkujeme panu Jaroslavu Peřinovi ml. za
zprostředkování této pro nás vzácné i poučné návštěvy.
Rodiče i letos svým dětem umožnili účastnit se od dubna do června plaveckého
výcviku v Krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. Zkušené instruktorky si
s dětmi nejen hrály a hravou formou je učily nebát se vody, ale naučily je základům
plaveckých stylů. Některé odvážné děti v závěru kurzu uplavaly 3-25 metrů bez
plaveckých pomůcek. Dvě družstva dětí z naší školky se účastnila 26.6.2015 i
plavecké soutěže „ Hrátky žabky Katky“; jedno družstvo obsadilo14.místo, druhé
dokonce 7. místo. Na umístění ale nezáleželo, šlo hlavně o to, aby si děti vyzkoušely
soutěžní disciplíny a užily si to. Moc pěkné bylo, že si všechny zúčastněné děti
odnesly z toho klání skutečné medaile.
Je červen, čas počátku letních radostí, ale i konec školního roku. Již tradičně se
v MŠ loučíme s dětmi, které nastoupí od září do základní školy hracím odpolednem
s rodiči, při kterém nás navštívil
i pan Král, který pasoval naše předškoláčky na
skutečné školáky; poté dobrodružným odpoledním a večerním programem. I letos nás
čekala podvečerní procházka, tentokrát do Bohousové; poté opékání párků
u
Valachových; cesta do sklepa i na půdu; a opět nás po roce navštívil dobrý DUCH
školky. Všichni ze školky přejeme novým školačkám Markétce Balcerové, Kristýnce
Karlíkové, Barunce Peřinové a školákovi Marku Musilovi radostný start do školního
života a rodičům radost, pohodu, ale i pevné nervy v nové životní etapě jejich dětí.
Dvěma dětem, které se z naší obce stěhují, přejeme hodně nových a hlavně dobrých
kamarádů a v novém působišti ať najdete pěkný domov.
Rodičům všech dětí děkujeme za trpělivost, mnohým za přímou pomoc naší
mateřské škole i za poskytnuté sponzorské dary. Přejeme vám i vašim dětem pěkné
dovolené, odpočinek a načerpání dalších sil do dalších dnů.
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ýlet MŠ Záchlumí – Staré Hrady u Jičína,

Akce papoušci – Fontána Záchlumí

Plavecká školička – Ústí nad Orlicí

Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR

Za kolektiv MŠ Záchlumí
Eva Musilová, Drahuška Víšová, Alenka Valachová, Jitka Pražáková.
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…a ještě něco co se do předchozího zpravodaje nevešlo

Rozloučili jsme se s dětmi v mateřské škole tradičně se zimou s Babicí
Zimicí a přivítali jaro…
Při sletu čarodějnic a čarodějů v naší obci jsme se za velké pomoci
rodičů vyparádili, vařili jsme lektvary, jedli ráno s nohama na stole,
fotili se před školkou a jedli na zahradě vuřtíkovou baštu….

Základní škola Bohousová informuje
Ve druhém pololetí připravila naše škola pro žáky spousty zajímavých akcí. Zimní
měsíce vyplnila plavecká výuka, která probíhala v bazénu v Ústí nad Orlicí a kurzy
bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou. Jarní období začalo soutěží
„Velikonoční švihadlo“, kde žáci soutěžili v počtu přeskoků za 30 sekund. Mezi
mladšími žáky byli nejlepší R. Valachová, L. Dušková a M. Hysková a starším
žákům dominovaly výkony A. Sládkové, K. Kaškové a A. Vokounové. V rámci
nácviku bezpečné jízdy na kole, jsme navštívili dopravní hřiště v Žamberku. Zapojili
jsme se také do akce „Úklid obce“, která byla spojena se svátkem „Den Země“. Díky
projektu Ovoce do škol jsme obdrželi do školy ovocný ochutnávkový koš, na kterém
si žáci velmi pochutnali.
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V květnu jsme se zúčastnili okresního kola přírodovědné soutěže v České Třebové,
kde uspěly dívky A. Sládková a K. Valachová a také florbalového turnaje, kde jsme
mezi družstvy škol z velkých měst skončili na slušném 12. místě. Podojit kozu a
vyrobit si vlastní sýr mohli žáci díky školnímu výletu na kozí farmu v Lozicích
s názvem „Cesta sýra“. Akce v květnu zakončila návštěva manželů Podolských, kteří
v sále Fontány připravili pro děti poutavou přednášku o papoušcích s jejich unikátní
ukázkou.

Den Dětí strávili žáci školy turistickou vycházkou po blízkém okolí ukončenou
opékáním uzeniny na pozemku u školy. Paní Šimková navštívila naší školu za účelem
focení žáků školy. Děti si mohly pořídit nádherné fotografie třídy, skupinky, nebo
vlastního portrétu. V polovině června se žáci zúčastnili třídenního pobytu v přírodě
v Neratově. Všichni si akci náramně chválili a vzpomínali na ni ještě velmi dlouho.
Užili si návštěvu pevnosti Hanička, pěšího pochodu do Neratova, společenských a
zážitkových her, opékání uzeniny, zpívání u táboráku, nebo her se skauty. Všichni se
zpět domů vrátili pěkně unaveni.

Na závěr školního roku jsme uspořádali Olympiádu malotřídních škol. Vše si pečlivě
připravila paní vychovatelka M. Dvořáková. Soutěží se účastnilo šest škol (kromě
našeho družstva dále školy z Potštejna, Rybné n. Z., Slatiny n. Z., Záměle a Lhot u
-6-

Potštejna). Naši žáci podali výborné výkony, díky kterým se naše družstvo umístilo
na 2. místě v soutěži škol. Vítězný pohár si odvezli žáci ze Lhot u Potštejna. Mezi
jednotlivci získala nejvíce medailí Anežka Sládková.
Dlouho očekávaný slavnostní den nastal 26. června, kdy si žáci přišli pro
vysvědčení. Ředitelské volno dostali kvůli úpravám vnitřních prostorů školy. Bude se
pokládat nové linoleum do družiny (jídelny) a sborovny a pořídí se nový nábytek také
do I. třídy. To vše probíhá díky podpoře a náklonosti zřizovatele Obce Záchlumí a
pana starosty Falty, za což bych mu velmi rád poděkoval. Obec, jako zřizovatel, také
přispívá žákům školy na pořízení pracovních sešitů, což není v jiných školách běžné.
Na závěr bych popřál žákům a jejich rodičům příjemně prožité prázdniny, slunečné
počasí a tolik potřebný odpočinek na dovolených.
Petr Skulbaševský, ředitel školy.

Karate Shotokoan – Ryu Žamberk si dovoluje tímto
skromným příspěvkem vyjádřit poděkování obci Záchlumí za
pronájem sálu Fontána k oddílovým závodům a soustředění.
Zároveň vyjadřujeme díky Sboru dobrovolných hasičů
z Bohousové za možnost využití Areálu snů. Poslední však
neméně velký dík patří všem občanům, kteří nás přišli
v našem snažení podpořit.
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SDH Bohousová – mladí hasiči

XXIII.

ročník soutěže mladých hasičů
O pohár obce Svatý Jiří 8.- 9.5.2015

Ve dnech 8.- 9.5.2015 se mladí hasiči z SDH Bohousová zúčastnili
XXIII. ročníku soutěže mladých hasičů
O pohár obce Svatý Jiří. Do závodu
nastoupilo jedno družstvo, kategorie
starší děti (Adam Sládek, Vojtěch
Honzák, Filip Musil, Vojtěch Andrš,
Martina Andršová, Johanka Rolečková,
Martina a Petra Prachařovy).
Soutěžilo se v následujících
disciplínách:
1. Požární útok s překážkami CTIF, 2.
Štafeta 4x60 m, 3. 400 m štafetový běh
s překážkami CTIF, 4. Požární útok
CTIF, 5. Požární útok, 6. Štafeta požárních dvojic.
Závody ve Sv. Jiří jsme brali jako přípravu a sbírání zkušeností na poslední
kolo soutěže Plamen v Mladkově. Celé jaro jsme trénovali v areálu SDH Bohousová,
kde jsme měli připravené disciplíny, které jsme potřebovali natrénovat na tyto
soutěže.
Ve Sv. Jiří jsme tyto
zkušenosti z tréninku zúročili na
velmi dobré úrovni, zvládli jsme
všechny disciplíny až na tu nejtěžší,
požární útok CTIF, kde jsme měli
technické nedostatky v materiálu a
chyby ve správné činnosti zvládnutí
této disciplíny. K lepšímu výsledku v
soutěžích nám chybí správné doplnění
dětí dle věku do odpovídajících
kategorií, tj. že u nás je doplněna
kategorie starší děti - mladšími dětmi
a to se odráží na plnění všech
disciplín. Ale i přes tento handicap jsme se umístili na dobrém 28. místě z 33. Ze
závodů jsme odjížděli s nadějí, že zkušenosti posbírané za tento víkend zúročíme
v našem nejdůležitějším závodě jara.
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Okresního kola PLAMEN 2014/2015
konaného ve dnech 29.- 30. května 2015 v Mladkově

Do Mladkova jsme vyrazili na závěrečné kolo Plamen 2014/2015 v nekompletní
sestavě, doplněni dětmi s SDH Česká Rybná. Věděli jsme, že se do celkového
hodnocení Plamenu počítá i podzimní kolo, kde jsme skončili poslední a tento
výsledek jsme nechtěli zopakovat. Závody v Mladkově jsme zahájili nejtěžšími
disciplínami celé soutěže. Zkušenosti ze Sv. Jiří jsme nadmíru zúročili, svědčily o
tom pochvaly od rozhodčích ke zlepšenému výkonu od poslední soutěže a minimum
získaných trestných bodů. První den jsme ukončili ve velmi dobré náladě s dobrým
výsledkem, druhý den jsme začali také slibně, povedly se nám běžecké disciplíny,
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požární útok a požární útok CTIF. Na závěr jsme si nechali nejlehčí disciplínu, která
se nám však vůbec nepovedla. Obdrželi jsme trestné body, které nám zabránily
v lepším celkovém umístění. I přes nepovedenou poslední disciplínu jsme dosáhli
dobrý výsledek, celkově jsme skončili za celý rok 27. z 33 oddílů. Tímto bychom
chtěli poděkovat SDH Česká Rybná za doplnění cvičících, kteří nám pomohli
k takovému dobrému výsledku.

Tímto posledním závodem v Mladkově jsme ukončili tuto sezónu. Celkově
jsme spokojeni s výsledky, i když by mohly být lepší. Proto jsme si jako sbor dali za
úkol zapracovat na činnosti s dětmi v hasičském sboru. Ve spolupráci s SDH Česká
Rybná chystáme v červenci první hasičský tábor, kde plánujeme utužovat kolektiv a
sportovat, máme pro děti naplánovaný jednodenní výlet s překvapením. Tábor
ukončíme soutěží v hasičském desetiboji. V měsíci srpnu jsme předběžně pozvali
mateřskou školku na ukázku naší techniky a hasičské zbrojnice (termín zatím není
dojednán). Mladí hasiči ukáží plnění některých disciplín a požární útok. Na závěr
prázdnin s dětmi plánujeme jednodenní výlet do hasičského muzea.
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Dále bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu Záchlumí za peněžní
příspěvek na činnost mladých hasičů. Z příspěvku bylo zakoupeno moderní závodní
vybavení na různé druhy disciplín. Obec dále finančně pokryla vybudování betonové
základny v areálu SDH Bohousová, která se používá na požární útok a kterou pro
trénink využívají i jiné hasičské sbory. Za umožnění vybudování pak patří dík, panu
Ladislavu Lýrovi a A.S. Podchlumí, kteří tuto plochu umožnili vystavět a zlepšit tak
podmínky pro nácviku hasičského sportu.

Junior aerobik Záchlumí
Taneční mezinárodní soutěže jsou kšiltovky, plandavé kalhoty, kostýmy, elasťáky
a namalované tváře. Do toho svižná hudba. Chodby s šatnami plné tanečníků.
Od špuntů předškoláků až po dospělé. Kolikrát není slyšet vlastního slova na půl
metru. Palubovka a prostory kunštátské sportovní haly v sobotu 7.3.2015 duněly od
rána do večera kromě hudby také ozvěnou stovek párů bot, potleskem, hvízdáním a
povzbuzováním publika. Mezinárodní taneční soutěž O pohár města Kunštátu měla
grády. Do městečka přilákala více než tisícovku tanečníků ze všech koutů republiky a
také ze Slovenska. Publikum vidělo sestavy aerobiku, street dance, show dance, disco
dance, mažoretky, parketové kompozice i plesové předtančení. Náš tým Junior
aerobiku Záchlumí zde získal krásné 2.místo.
Další soutěž Jarní pohár děti v akci se uskutečnila 28.3.2015 v Praze. Také odtud
si děvčata odvezla za svůj výkon pěkné 4.místo. A tím reprezentace naší malé obce
neskončila. Dne 11.4.2015 se konala soutěž „Kostitřas“ v Bystřici nad Pernštejnem,
na které nemohly chybět naše závodnice. Choreografie s názem „Charlieho andílci“
obsadila ve své kategorii 2.místo. Také Velká cena Kutné Hory dne 26.4.2015 opět
potvrdila skvělou formu oceněním 2.místa. Poslední týmová soutěž Summer dance
cup se konala 30.5.2015 v Kunštátě. Zde se představilo neuvěřitelných patnáct set
tanečníků z celé České republiky i ze Slovenska. Za svůj výkon děvčata získala
4.místo.
Letos si děvčata sama vyhledala a přihlásila se na nominační závody jednotlivců,
které probíhaly v různých městech po celé České republice. Z Junior aerobiku
Záchlumí se nominovala do finále všechna děvčata Veronika Marková, Bětka a Petra
Martincovy. A tak se v neděli 24.5.2015 v Praze na Petřinách uskutečnilo
Mistrovství České republiky v soutěžním aerobik master class. Jedná se o soutěž
jednotlivců ve cvičení podle lektora. Naše závodnice musely obstát ve velké
konkurenci.
Ty nejúspěšnější musely prokázat výbornou fyzickou kondici, schopnost pohotově
zachytit náročné choreografie při precizním technickém provedení prvků vysokého i
nízkého aerobiku a zaujmout porotu složenou z profesionálních rozhodčích Českého
svazu aerobiku a fitness také v kritériích estetických (výraz, tělesná konstituce a
prezentace závodníka). Mezi 15 nejúspěšnějších se zařadila Veronika Marková, ale i
obě sestry Martincovy předvedly pěkné výkony a zaslouží si velkou pochvalu.
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Na závěr bych se ráda omluvila našim příznivcům, kteří očekávali vystoupení na
akcích konaných obcí Záchlumí. Poprvé nás zradila technika a druhý termín se nám
kryl se soutěží. Doufám, že nás budete moci vidět někdy v budoucnu. Děkujeme za
přízeň.

Šárka Prausová
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
*******************
PÁR MĚSÍCŮ OD ZIMY
A JSOU TADY PRÁZDNINY
ZAHRÁDKÁŘ MÁ PLNO PRÁCE
KDE? NO PŘECE NA ZAHRÁDCE!
***

Každý chce mít svoji zahrádku co nejlepší a tak se musí kromě její údržby zbavit
nevítaných hostů, jako jsou slimáci a mšice.
Na slimáky už můžeme použít několik prostředků, nebo je prostě sbírat. Také na
mšice je mnoho různých postřiků. Pokud se mšice přemnoží na keřích a stromcích,
odstřihneme napadené konce větví a spálíme. Zabráníme tím rozvoji tohoto škůdce
a stromku to prospěje.
Ještě pořád sklízíme jahody. Jahodníků si musíme všímat denně. Nejen sbírat plody,
ale také odstraňovat plesnivé jahody a odstraňovat šlahouny, které jahodník vysilují.
Po konci sklizně jahody prosvětlíme a necháme pouze dva oddenky, které můžeme
použít k množení.
Nenechávejte trvalky, aby vytvářely násady semen. Pokud včas semeníky
neodstřihnete, rostlina slábne a zkracuje se její životnost.
K nejdůležitějším letním pracím na zahrádce patří odstraňování odkvetlých růží.
Zbytky květů stříháme s kouskem stonku, nejlépe u vnějšího listu. Čím hlouběji
stříháme a čím kratší zůstane dřevo, tím déle pak musíme čekat na nové květy.
Ať už pěstujete na zahrádce cokoliv, nenechte v době letního sucha vytvořit na
záhonech tvrdý půdní škraloup. Nejen že se zbavíte plevelů, ale umožníte příštímu
dešti, aby snadněji pronikl ke kořínkům rostlin.
V zahradnické praxi platí, že jedna okopávka ušetří několik zálivek. Přerušení
vzlínavosti vody okopávkou zabrání nadměrnému výparu vody.
Pokud na zahrádce pěstujete majoránku, mátu, dobromysl a meduňku,
nezapomeňte, že se sklízí před květem.! Zdravé stonky ustřihneme nad zemí a
připravíme na sušení.
Z máty, která léčí nachlazení, podrážděný žaludek, žlučník a podporuje chuť k jídlu,
můžeme připravit sirup.
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MÁTOVÝ SIRUP
==============
400 ml vody
400 gr cukru.
100 gr čerstvé máty /může být i suchá a té stačí dvě hrstky/
1 citron
2 líce medu
Vodu smícháme s cukrem a vaříme, dokud nezhoustne asi jako
řidší med.
Mátu nadrobno nasekáme, pokud použijeme sušenou, trochu ji
v ruce rozmělníme a přidáme do sirupu. Necháme přejít varem a
odstavíme.
Zakryté luhujeme 10 – 12 hodin
Pak opět zahřejeme a přecedíme.
Přidáme šťávu z citronu a dvě lžíce medu.
Slijeme do sklenice a uložíme do lednice.
Užíváme po lžičce nejen, když nás začne škrábat v krku ale i jako
prevenci. Mátovým sirupem sladíme čaj, limonády a koktejly.
Tak hodně zdraví!!

M.Dostálová

Informace pro čtenáře
Z důvodu malování bude knihovna v Záchlumí uzavřena od 13. 7. do 14. 8. 2015. Od
17. 8. 2015 bude zahájen normální provoz: každé pondělí od 17:00 – 19:00 hodin.
děkuji za pochopení
Naďa Křenová, knihovnice
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Obec Záchlumí
si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVY 650 LET OBCE
ZÁCHLUMÍ
25. července 2015 na chatě SDH Záchlumí u Fontány
Program :

14.00 hod.
14.15 hod.
14.35 hod.
14.45 hod.
15.15 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
16.15 hod.
16.45 hod.
20.00 hod

zahájení
vystoupení Sopotnické dechovky
vystoupení Dolce Baby
vystoupení Sopotnické dechovky
vystoupení Dolce Baby
vystoupení Sopotnické dechovky
vystoupení TS Neon Žamberk
vystoupení Sopotnické dechovky
vystoupení kouzelníka pro děti
taneční zábava - hraje

Plazma rock
V prostoru na parkovišti u cykloodpočívadla u Fontány
budou pouťové atrakce od pátku 24.7.2015 do neděle
26.7.2015.
Pouťové stánky dorazí v sobotu 25.7.2015
OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO
ZPRAVODAJ 5-6/2015
měsíčník OÚ Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí, vydává obec Záchlumí, IČO 00279790,
Registrováno MK ČR E 20914.Vychází nákladem 250 ks. Vydáno 7. 7. 2015,
e-mail: ouzachlumi@orlicko.cz , www.obeczachlumi.cz
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