7-9/2015

foto archiv obec Záchlumí

Informace obecního úřadu
Je tu konec prázdnin a dovolených a jsou tu informace o činnosti obce
v uplynulém období.
V říjnu proběhne plánovaná rekonstrukce komunikace v Bohousové u Dušků
až po pana Dostála a úprava výjezdu pro hasičské auto u školy. Dále bude provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení před školkou v Záchlumí.
Obec v roce 2015 podala žádost o dotaci na herní prvky a cykloodpočívadlo u
Konzumu v Bohousové. Tato žádost se připravovala už v roce 2014. V prvním kole
jsme neuspěli a byli jsme zařazeni do zásobníku projektů. V červenci 2015 přišla
informace o rozhodnutí o poskytnutí dotace a byl obci přidělen registrační list. Zde
začala hlavní příprava - zpracování žádosti a provedení výběrového řízení na
dodavatele stavby a to vše do dvou měsíců. Realizace akce je plánována na konec
měsíce října a na listopad. Probíhá příprava územního řízení na parkoviště před
prodejnou Konzumu v Bohousové. Bude vybudován chodník přes železniční trať, při
realizaci by se řešilo i ukončení chodníku u plotu Dostálových a odtok vody
z komunikace. V současné době se zde při větších deštích tvoří velká kaluž.
Další dotace, o kterou obec požádala, byla z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova. Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
v obci. Jedná se o památky, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Jedná se o kulturní památky: socha Panny Marie v Bohousové a křížek
„Trojiční pilířek“ v Záchlumí. 18.8.2015 přišla kladná odpověď spolu s registračním
listem na tuto dotaci. Restaurování proběhne v měsících říjen a listopad 2015.
Přišla dotace 100 000.- Kč na komunikaci u Luňáčkových z programu POV od
Pardubického kraje.
Byly restaurovány fragmenty nalezené pod sochou Sv. Anny v Liticích ze
60tých let minulého století. Je zpracována dokumentace a CD o postupu
rekonstrukce a složka s nalezenými rekonstruovanými fragmenty. Fragmenty jsou
k nahlédnutí na obci.
Byla prodána obecní hasičská cisterna firmě Bisa. Probíhá jednání ohledně
zřízení jedné hasičské zásahové jednotky obce.
V rámci zkvalitnění vody a zajištění dostatku vody do budoucnosti, obec
požádá o dotaci na nový vrt pro obec.
Rada obce spolu se zastupiteli projednávala žádosti o koupi pozemků
v Záchlumí a v Liticích nad Orlicí. Byl projednán i dar obci od pana Parishe, les
v ostrovech, katastr Bohousová. Projednané žádosti byly schváleny na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 17.9.2015.
V současné době probíhají pozemkové úpravy jak v katastru Záchlumí tak i
Bohousová a po přípravě budou majitelé dotčených pozemků včas informováni.
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Byly připraveny podklady pro pasport komunikací ve všech třech částech obce.
Jedná se o zařazení uvedených pozemních komunikací, nacházejících se v intravilánu
obce Záchlumí, do kategorie místních komunikací.
Opět je nutné připomenout nešvar při odkládání odpadu. Někteří občané si
stále pletou místo, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad za místo
komunální skládky. Stále upozorňujeme na tuto skutečnost, ale bohužel se najdou
jedinci, kteří toto nerespektují. Znovu připomínáme, 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.
A na závěr jedna milá informace: jak jste jistě zaznamenali od 18.9.2015 se
v Záchlumí zvoní „klekání“, jako za starých dob. Děkujeme panu Pavlu Janovcovi,
novému zvoníkovi, že ve svém volném čase bude nám všem prostřednictvím zvonu
ohlašovat západ slunce.
Starosta obce

Pro informaci přikládáme výpis USNESENÍ č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce
Záchlumí,konaného dne 17. září 2015 v 19.00 hod. v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení Z 7/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru obce
za I.pol r.2015
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 1/2015 s obcí
Hejnice a pověřuje starostu obce k zaslání výpovědi.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje výpověď veřejnoprávní smlouvy č. 2/2015 s obcí
Česká Rybná a pověřuje starostu obce k zaslání výpovědi.
(všichni zastupitelé pro)

-2-

Usnesení Z 7/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje veřejnou vyhlášku Oznámení zahájení správního
řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí přijímá dar a schvaluje darovací smlouvu na pozemky p.č.
590/2, 591/1, 591/2, 593/2, 595/2, 636, 654/2, 658 v k.ú. Bohousová. Pověřuje starostu
k podpisu darovací smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemků p.č. 606, 607, 621/4, 654/3, 767,
806/5, 614/5 v k.ú. Bohousová, pozemek p.č. 228/1 v k.ú. Litice nad Orlicí a nemovitosti
p.č. 513/4, 520, 1125 a 1126 v k.ú. Záchlumí od od D. A. P., za dohodnutou kupní
cenu 176 370,-- Kč. Obec ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do
jejího vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/9a
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemků p.č. 307/1, 308/1, 308/3, 309,
314, 316, 386, 387, 594/2, 1152/2, 1155, 1163, 1164 v k.ú. obce Záchlumí za dohodnutou
kupní cenu 231 760,- Kč. . Pan D. A. P., ponese veškeré náklady spojené s převedením
pozemku do jeho vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/9b
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 500/3, výměra 26 m2 v k.ú.
Litice nad Orlicí žadateli Z. L.. Žadatel ponese veškeré náklady spojené s převedením
pozemků do jeho vlastnictví. Cena obvyklá 35,- Kč za m². Pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
(12 zastupitelů pro; 1 zastupitel se zdržel hlasování)

Usnesení Z 7/9c
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku parcelu č. 261/6, výměra 580 m 2
v katastrálním území Litice nad Orlicí, pro Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové.
Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví. Cena
dle znaleckého posudku je stanovena na 66 870,- Kč. Pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/9d
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1191/2 v k.ú. Záchlumí,
na základě zpracovaného GP v katastrálním území Záchlumí žadatelům M. L.. Žadatelé
ponesou veškeré náklady spojené s vyměřením a převedením pozemků do jejich
vlastnictví. Cena obvyklá 35,- Kč za m². Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení Z 7/9e
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části p.č. 106/5 a 512 v k.ú. Litice nad Orlicí,
na základě zpracovaného GP v katastrálním území Záchlumí žadateli, panu Z. T.. Žadatel
ponese veškeré náklady spojené s vyměřením a převedením pozemků do jeho vlastnictví.
Cena obvyklá 35,- Kč za m². Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(12 zastupitelů pro; 1 zastupitel se zdržel hlasování)

Usnesení Z 7/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 spočívající v:
- Příjem a výdaj průtokové dotace z PK 239 986,- pro ZŠ Bohousová - program
zvyšování kvality ve vzdělávání
- Příjem za prodej dřeva 30 000,- Kč
- příjem za prodej auta 50 000,- Kč
- příjem za dobývací prostor 15 000,- Kč
- příjem za pojistnou událost 4 786,- Kč
- Výdaj na nové vodovodní přípojky 20 000,- Kč
- Výdaj na podání žádosti o dotaci na nový vrt 65 000,- Kč
- Výdaj na opravu památek 220 000,- Kč
- Výdaj na herní prvky u Konzumu 600 000,- Kč
- Výdaj na úpravu potoka 100 000,- Kč
- Výdaj na zvoníka Záchlumí 2 000,- Kč
- Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí souhlasí s realizací akce Cyklotrasy Orlicka - cykloodpočívadlo
Záchlumí o celkových nákladech 609 876,- Kč a schvaluje dofinancování vlastními zdroji ve
výši 304 937,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje individuální dotaci na pořádání modelářské soutěže
Žamberecký divočák, která se uskuteční dne 5.12.2015 na sále Fontána v Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení Z 7/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zařazení zvýšení prodejní ceny obecních pozemků
do programu dnešního jednání.
(8 zastupitelů pro; 4 zastupitelé proti; 1 zastupitel se zdržel)

Usnesení Z 7/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje prozatímní zvýšení prodejní ceny obecních
pozemků na 55Kč/m2 do doby zpracování plánu obecních pozemků s ohodnocením daných
pozemků podle účelu využití.
(5 zastupitelů pro; 7 zastupitelů proti; 1 zastupitel se zdržel hlasování)

Falta Miroslav
starosta obce

Musilová Eva
místostarostka obce
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650 let výročí obce Záchlumí okres Ústí nad Orlicí
Oslavy výročí probíhaly celou pouťovou sobotu 25.7.2015 v areálu hasičské chaty
nad Fontánou. Věřím, že všichni, kdo přišli, si odpoledne i večer opravdu užili a že se
díky bohatému programu i teplému letnímu počasí oslavy vydařily. Celé odpoledne
hrála dechovka ze Sopotnice, návštěvníci mohli ochutnat pouťové koláče, které
napekly ženy z Lady clubu. Hasiči obou sborů, Bohousová i Záchlumí, hasili po celý
den nejen hlad ale i žízeň všech přítomných. Velký zájem byl o míchané nápoje,
připravované Janem Jeníkem. A ani pouťové atrakce pro děti a stánky s lákadly
tentokrát nechyběly. O pěknou výzdobu celého areálu se zasloužili naši zahrádkáři.
Kromě poslechu dechovky, bylo možné shlédnout i několik tanečních vystoupení žen
- Dolce Baby, taneční skupinu NEON ze Žamberka a na závěr přišel i kouzelník!
Příjemné odpoledne pokračovalo večerní taneční zábavou.
Dovolte mi, abych jménem kulturní komise poděkovala vedení obce, všem
organizacím i jednotlivcům. Bez Vaší pomoci a přispění by se tak velká akce
nemohla uskutečnit. Díky!
……
K tomuto výročí byly připraveny upomínkové předměty s logem obce. Pokud máte
zájem, můžete si zakoupit na obecním úřadě v Záchlumí pěkná dámská i pánská
trička, hrníčky nebo omalovánky pro děti s tématem míst v obci.
Za kulturní komisi Naďa Křenová
Společenská kronika
V období od 1.7.2015 do 30.9.2015 oslavili životní jubileum tito naši občané.
84 let Jiskrová Marie
85 let Němec Josef
80 let Bezáková Ludmila
80 let Chovancová Božena
91 let Kašková Hildegard
65 let Francová Ivana
80 let Hynková Marie
81 let Makaloušová Jaroslava
82 let Musilová Marie
81 let Táborský Václav
81 let Hanák Jaroslav

Záchlumí 22
Záchlumí 22
Bohousová 78
Záchlumí 84
Záchlumí 13
Záchlumí 111
Záchlumí 24
Bohousová 31
Bohousová 55
Litice nad Orlicí 66
Záchlumí 69

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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Slavnostní zahájení školního roku
…Tomu však předcházely hlavní prázdniny, které se ani letos neobešly bez prací ve
školní budově. Nejprve jsme vytřídili věci z garáže u školy a vystěhovali prostory
družiny a sborovny, aby úpravy mohly začít. Pak zde bylo položeno nové linoleum a
nakoupen nový nábytek, který zkrášlil družinu, sborovnu i I. třídu.
A pak už nastal očekávaný den „1. září“. Což znamená v naší škole, stejně jako
ve většině škol, slavnostní zahájení školního roku. Všichni žáci a učitelé se sešli v I.
třídě. Jako každý rok na začátku školního roku, zavítal do školy také pan starosta
Miroslav Falta. Obzvlášť slavnostní byl tento den pro 5 dětí. Proč? Protože Barborka,
Kristýnka, Markétka, Mareček a Míša se stali našimi novými prvňáčky. Nové žáčky a
také jejich rodiče, prarodiče a blízké přivítala třídní učitelka Radka Dvořáková a
ředitel školy Petr Skulbaševský. Pan starosta dětem předal dárkové balíčky s
temperami a popřál dětem hodně úspěchů. Od školy se mohly děti potěšit balíčkem
se školními potřebami pro prvňáčky. Všem přítomným byla také představena nová
paní učitelka Oldřiška Hubálková.
Starší žáci si připravili pro své nové kamarády hudební pásmo pod vedením
paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové. A tak se tento slavnostní den pomalu chýlil
ke konci. Rodiče a děti ještě obdrželi důležité pokyny k organizaci školního roku a už
se mohli pomalu těšit na další školní den.
Všem žákům a také novým prvňáčkům přeji hodně zdraví, mnoho úspěchů, ať
se jim ve škole moc líbí a vše daří, jak si jen přejí, aby poznali nové kamarády a zažili
spoustu pěkných chvil při školních výletech a akcích. Rodičům bych popřál pevné
zdraví, velkou kopu trpělivosti a mnoho sil při práci se svými dětmi. A věřte, všechny
problémy, pokud nastanou, se vždy dají rozumně vyřešit ke vší spokojenosti.
Závěrem bych moc rád poděkoval kronikáři, panu Matyášovi, za finanční dar,
který věnuje pravidelně naší škole. Část příspěvku se použila na uhrazení vstupného
při podzimním školním výletu naší školy v minizoo v Častolovicích.
Petr Skulbaševský,
ředitel školy

Naši noví prvňáčci pro
školní rok 2015/2016.
Zleva Markétka,
Kristýnka, Mareček,
Barborka a Míša.

Foto archiv ZŠ Bohousová
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Školní výlet

Ve středu 9.9. jsme jeli do Kostelce nad Orlicí do zámku, abychom se podívali
na výstavu Zámecké imaginárium – 13 (ne)pokojů kosteleckého zámku. Bylo tam
spoustu krásných věcí, například dřevěné loutky, tři loutky tanečnic ve zvláštním
akváriu, které vždy chvíli tancovaly do rytmu hudby, pak na chvíli tancovat přestaly a
zase začaly, a tak to bylo pořád dokola. Ještě tam byla jedna zajímavá místnost, kde
byly namačkané dřevěné krabice jedna na druhé. V nich bylo malé kukátko a na
boku klika. Když jsem se podívala do kukátka a začala točit klikou, začaly se uvnitř
hýbat malé loutky, jako kdyby se začal promítat film. V jiné místnosti byla pruhovaná
peřina, na které se, když jsme si sundali boty, dalo skákat. To se mi také líbilo.

Pak jsme šli ze zámku v Kostelci do minizoo v Častolovicích. Nejdřív jsme byli
v oboře, kde jsme si hladili prasátko Martu a jeleny. Byl tam i malý srnec Matýsek,
který byl moc roztomilý. Pak jsme si s Jóžou koupily krmení pro zvířata, které tam
prodávali, a dávaly jsme ho lamám, oslům a dalším zvířátkům. Hodně se mi líbili
oslové. Byli dva – jeden menší hnědý, druhý větší šedý. Pak jsme sbíraly různě
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barevná peříčka. Měly jsme jich s Johankou spoustu. Všude se mi moc líbilo, klidně
bych tam chtěla jet ještě jednou.

Anežka Sládková, 4. ročník ZŠ Bohousová
Okénko mateřské školy
Začal nový školní rok a s ním přišly do naší školky nové děti. Naplněnost
kapacity je stoprocentní. V tomto kalendářním roce se prozatím v MŠ opravy většího
rozsahu nedělaly. Plánujeme pokračování vybavenosti herny novým dětským
nábytkem, případně interaktivní tabulí.
Radost nám dospělým i dětem udělali přes prázdniny manželé Prokopcovi
z Bohousové, kteří nám zhotovili krásný dřevěný značkovník do šatny dětí. Moc za
něj děkujeme!
Pevné zdraví nám přejí místní včelaři, kteří nás zásobují bezplatně výborným
domácím medem; jmenovitě moc děkujeme paní Bartošové, panu Diviškovi, panu
Matyášovi, manželům Mihulkovým, panu Peřinovi, manželům Sedloňovým, a
manželům Vajrauchovým za jejich medové dary.
Je tu čas sklizně ovoce a zeleniny, případně zeleninové natě apod. Ceny
kupovaného ovoce, zeleniny jsou vyšší a někde u vás možná nějaké budou nevyužité.
Pokud někdo z vás má na své zahradě či zahrádce přebytek úrody a chtěl by darovat
naší školní jídelně (kde se vaří pro děti z MŠ Záchlumí i žáky ZŠ Bohousová) něco
z toho, budeme rádi. Ve školce např. děti suší ovoce na křížaly, výborné jsou
jablečné, hruškové i švestkové; jsou pak pro ně lepší a zdravější odměnou než
bonbóny. Švestkové buchty či žemlovka s jablky také nejsou k zahození. Můžeme
k vám dorazit i s dětmi pomoci sklízet. Ozvěte se nám, prosím, osobně či na tel.č.
739 007 100.
V souvislosti se zmínkou o školní jídelně: sháníme do mateřské školy
kuchaře/kuchařku k občasným zástupům stávající kuchařky v případě nemoci,
dovolené apod.. Podmínkou je platný zdravotní průkaz. Bližší informace podá p.
Valachová Alena.
Za kolektiv Musilová Eva a Valachová Alena
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SDH Bohousová – mladí hasiči
SDH Bohousová ve spolupráci s SDH Česká Rybná připravili pro své mladé hasiče ve dnech
23. – 26.7. 2015 1. letní hasičský tábor. Na táboře děti trénovaly a soutěžily v hasičských
disciplínách. Po celou dobu tábora nám
počasí přálo a tak jsme si užili koupání,
míčových her apod. Na programu tábora
byl i výlet do lanového centra v Říčkách.
Cestou zpět jsme se zastavili na pevnosti
Hanička. Nechyběl ani klasický táborák
nebo maškarní bál, překvapením bylo
konání noční stezky odvahy.
Poslední
den
proběhla
soutěž
v hasičském desetiboji,
vítězové a

zúčastnění
byli
odměněni
hodnotnými cenami.
Domů jsme
odjížděli plni příjemných dojmů a
zážitků a již plánujeme uskutečnění
tábora na příští rok.
Chtěli
bychom
touto
cestou
poděkovat společnosti Podchlumí, a.
s.
a všem dobrovolníkům, kteří
zabezpečovali a zajišťovali podporu a
pomoc při konání tábora.
Během prázdnin se uskutečnil
cyklovýlet pro mladé hasiče. Trasa vedla z Bohousové přes Helvíkovice a Polsko do
Kunvaldu a odtud zase zpět přes Českou Rybnou. Počasí se vydařilo, výlet byl moc pěkný, i
když pro některé děti náročný.
Po prázdninách jsme nový školní
rok s mladými hasiči
zahájili
výletem na bowling do Ústí nad
Orlicí. Dvě hodiny strávené na
dráze
utužily kolektiv a byly
příjemným startem do nové
sezóny.
Koncem září plánujeme Den
otevřených dveří pro MŠ Záchlumí.
Dětem ukážeme naši techniku a
vybavení výjezdové jednotky.
Těmito ukázkami a prezentací
sboru bychom rádi motivovali
malé děti k hasičské činnosti. Zájemci mohou navštívit naše hasičské tréninky s malými
dětmi každou středu v 16:30 hod. Rádi rozšíříme náš kolektiv !
-9-

Začátkem října nás čeká výlet na Dolní Moravu – výstup na Králický Sněžník.
V polovině října již startuje první kolo hasičské soutěže Plamen 2015/2016, kde bychom
chtěli překonat výsledky z loňského roku.
Jiří Mihulka
SDH Bohousová

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MAS ORLICKO, z.s.
Zveme všechny zájemce zajímající se o právní problematiku
organizacích na další nabídku semináře.

v neziskových

Pozvánka na seminář
MAS ORLICKO, z.s. pomáhá neziskovým organizacím aneb Postavení NNO v
právních vztazích souvisejících s jejich činností
ve dnech : 29. září 2015 v 16 hodin Dlouhé Třebové
13. října 2015 v 16 hodin v Červené Vodě
Program semináře:
Právní úvod do oblastí, které NNO nejčastěji řeší v běžných vztazích s okolními
subjekty. Zaměříme se na praktické informace pro zástupce a členy NNO. Konkrétně
otevřeme problematiku kupních smluv, dohod, nájemních vztahů a případných
reklamací. V průběhu semináře probereme i náležitosti potřebné pro pořadatele
akcí pro veřejnost a zmíníme i problematiku postavení NNO při žádostech o dotace.
Přednášející: Mgr. Miroslava Bednářová
Účastnický poplatek: 100 Kč (pro přihlášené účastníky), 150 Kč (pro nepřihlášené).
Poplatek je splatný v hotovosti na místě.
K účasti na semináři se registrujte na telefonním čísle: 734 313 330
Setkání starostů u kulatého stolu
Uspořádáním druhého kulatého stolu vyvrcholily aktivity projektu „MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
Setkání starostů se uskutečnilo 22. září v Českých Libchavách. V rámci programu
byly prezentovány aktivity tohoto projektu, jehož nositelem je Sdružení místních
samospráv ČR.
Při této příležitosti bylo informováno o aktuálním vývoji programového období 2014
– 2020, o přípravě strategie i o dalších novinkách v MAS ORLICKO z.s.
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Vzdělanost i přístup k dotacím pro školy podpoří projekty MAP
Na podzim letošního roku proběhne příprava žádosti na realizaci Místních akčních
plánů vzdělávání napříč celým územím MAS. S projektem budou školy a jejich
zřizovatelé podrobně seznámeni během podzimu tohoto roku, samotná realizace
začne v roce 2016. Cílem projektu je podpora škol ve vzdělávání, ale i zajištění
efektivity čerpání dotací. MAS ORLICKO si klade za cíl realizaci projektu efektivně
propojit s následnou technickou pomocí školám při čerpání dotací v rámci šablon
z OP VVV, který by měly být vyhlašovány od roku 2016.
Poděkování
Jménem spolku MAS ORLICKO, z.s. bychom chtěli touto cestou poděkovat všem
městům, městysům a obcím v naší územní působnosti, za projev podpory a
kladného vyřízení žádosti o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených
s hlavní činností našeho spolku.
Manažerka Ing. Ivana Vanická a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s.

Divadelní spolek Zdobničan Vamberk uvádí detektivní hru

Agathy Christie

A pak už tam nezbyl ani jeden
(Deset malých černoušků)

V pátek 23. října 2015
od 19.30 hodin
V sále Fontána Záchlumí
Vstupné 50,- Kč
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