12/2015

foto archiv obec Záchlumí

Informace z Obecního úřadu
Rok utekl jako voda v naší Orlici a v sobotu 28.11.2015 jsme již tradičně
společně rozsvítili vánoční strom a před námi se otevřel čas adventu, neklamné
znamení, že se blíží konec roku a my budeme bilancovat uplynulý rok 2015.

Stručný výčet akcí, které se v obci realizovaly v průběhu roku.
- Bylo zahájeno stavební řízení na vybudování nové komunikace u Luňáčků
v Záchlumí a odvodnění místní komunikace. Na tuto akci jsme získali dotaci ve
výši 100 tisíc Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova.
- Probíhá stavební řízení na úpravu místního potoka v Záchlumí.
- Dokončuje se restaurování sochy Panny Marie v Bohousové a křížku pod
Chlumem v Záchlumí. Restaurování je podporováno dotací z Podpory obnovy
a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
- V rámci oprav dopravní infrastruktury byla opravena cesta u Dušků
v Bohousové a zpevněn prostor pod školou.
- Bylo rozšířeno a oploceno dětského hřiště u Konzumu v Bohousové. I zde jsme
získali dotaci z programu „Cestování dostupné všem“ z Ministerstva pro místní
rozvoj.
- Probíhá územní řízení na úpravu prostranství před Konzumem v Bohousové.
- Byla provedena další část rekonstrukce hlavního vodovodního řadu na „Malé
straně“ v Bohousové.
Na základě skutečností, které se objevily v letošním roce, bude schválena novela
obecně závazné vyhlášky obce Záchlumí o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatek zůstává stejný, splatnost poplatku je do 31.3.2016 pro trvale žijící
občany, do 31.7.2016 pro chataře a chalupáře. Pokyny, jak poplatek uhradit (i přes
účet) a jak zažádat o osvobození od poplatku, jsou na internetových stránkách obce,
kde jsou formuláře ke stažení. Formuláře jsou samozřejmě k dispozici i na obecním
úřadě. Výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu činí 400,- Kč na osobu
s trvalým pobytem a také na chatu či chalupu, která se nachází v katastru obce.
Termín svozu komunálního odpadu zůstává stejný tj. čtvrtek. Plast, sklo a papír se
vyváží jednou za čtyři týdny v pondělí. Zde bych jménem obce Vám všem, kteří
poctivě třídíte odpad, moc poděkoval.
Na závěr mi dovolte Vám popřát klidné a spokojené Vánoce. Užijte si radost
a rozzářené oči dětí pod vánočním stromečkem, užijte si rodinnou pohodu. Přeji
Vám optimistické vykročení do roku 2016, úspěchy v osobním i pracovním životě a
hlavně pevné zdraví.
Ať nám naše zvoničky zvoní na dobré časy.
Jménem svým i zastupitelstva obce Záchlumí
Miroslav Falta
Starosta
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Poděkování od zastupitelů obce Záchlumí
Děkujeme srdečně prostřednictvím tohoto čísla Zpravodaje za pomoc
občanům našich obcí – hasičům z Bohousové a Záchlumí – za pomoc při evakuaci
dětského tábora umístěného v blízkosti řeky dne 8.7.2015; jmenovitě panu Bočkovi,
Enderlemu R., Faltovi M., Mihulkovi J., Prachařovi M.ml., Prausovi L. a Reslovi
Tomášovi. Děti byly přechodně evakuovány do prostor mateřské školy, kde vyčkaly
příjezdu rodičů.
Děkujeme za osázení nádob manželům Valachovým ze Záchlumí a za péči o
tyto rostliny umístěné u autobusových zastávek v obci a na dalších místech:
- v Bohousové paní Matyášové Evě a Popové Miladě,
- v Liticích nad Orlicí panu Fritzlovi, paní Vyčítalové a paní Vrabcové
- v Záchlumí paní Mihulkové Soně, Peřinové Andree, Pražákové Jitce, panu
B.Vokounovi a p. Zikmundovi.
Těšíme se, že i v příštím roce naše obec pokvete tak pěkně jako letos.
Děkujeme hasičům z Bohousové za úklid parkoviště u silnice 11 na k.ú.
Záchlumí; za odstranění poškozených lavic a následný úklid.
Děkujeme paní Krčmářové Pavle za poskytnutí krásně rostlého a hustého
stříbrného smrku, který zdobí naši obec od slavnostního rozsvícení vánočního
stromu.
Děkujeme kulturní komisi a Lady Clubu za vzornou přípravu a milý sváteční
průběh akce: „Rozsvícení vánočního stromu“, kde nechybělo teplé, slané i sladké
občerstvení; děkujeme také účinkujícím ze ZŠ Bohousová pod vedením paní Mirky
Dvořákové, dalším účinkujícím děvčatům z misijního klubka v Letohradě pod
vedením paní Halbrštátové ze Slatiny nad Zdobnicí. Moc děkujeme také Adamu
Sládkovi ze Záchlumí za jeho vánoční vytrubování.
Přejeme všem občanům naší obce klidné Vánoce a rušné přivítání Nového
roku. Doufáme společně s Vámi, že celý nový rok 2016 bude klidný a spokojený.
Zastupitelstvo obce Záchlumí

Pronájem nebytových prostor
Obecní úřad Záchlumí informuje občany o možnosti pronájmu nebytových
prostor v objektu Fontána v Záchlumí. Jedná se o prostory v minulosti využívané
Českou poštou s.p.. V prostorách je instalováno elektronické zabezpečení, elektrické
přímotopné vyhřívání i sociální zázemí. Velikost podlahové plochy prostor je 48
metrů čtverečních. O více informací je možné požádat na Obecním úřadě.
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USNESENÍ č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 10. prosince 2015 v 19.00 hod.
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 8/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje program veřejného zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru obce
za III. čtvrtletí roku 2015.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce
leden-únor 2016.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
3/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
4/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení Z 8/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí ruší Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č. 1/2012,
Požární řád obce Záchlumí k 31.12.2015.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1203 o výměře dle
geometrického plánu v katastrálním území Záchlumí, pro P. K. Kupující ponese veškeré
náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví. Cena obvyklá 35,- Kč za m².
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1109/1 o výměře 1,4
m², kupující J. V. a D. V. Kupující ponesou veškeré náklady spojené s převedením pozemku
do jejich vlastnictví. Cena obvyklá 35,- Kč za m².
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 spočívající v:
- příjmu 298 630,- Kč za prodej pozemků
- příjmu 154 000,- Kč - dotace na restaurování památek
- příjmu 279 067,- Kč - dotace na cykloodpočívadlo
- příjmu 2 400,- Kč – dotace na školení hasičů
- výdaji 177 370,- Kč za nákup pozemků
- výdaji 68 000,- Kč na zpracování studie na kanalizaci
- výdaji 3 000,- Kč – dotace pro gymnázium Žamberk
- výdaji 2 000,- Kč – zvoník
- výdaji 11 000,- Kč – Geosense mapový portál
- výdaji
6 500,- Kč energetický audit
- výdaje 7 000,- Kč valná hromada Orlicka
- přesun výdajů na restaurování památek z položky 5171 na položku 6129
- přesun výdajů z paragrafu 2219 na paragraf 2143
- zvýšení a snížení příjmů a výdajů k vyrovnání čerpání rozpočtu
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 8/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí souhlasí se změnou katastrální hranice uvnitř obce
Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí
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Společenská kronika
V období od 1.10.2015 do 31.12.2015 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané.
83 let Krahulec Jaroslav
84 let Krčmářová Drahomíra
88 let Petrášek Vladimír
65 let Dostálová Marie
81 let Kulhavá Jarmila
65 let Hůlka Pavel
83 let Hynek Miloslav
84 let Krčmářová Pavlína

Záchlumí 64
Záchlumí 77
Litice nad Orlicí 38
Litice nad Orlicí 53
Záchlumí 51
Záchlumí 102
Záchlumí 24
Záchlumí 13

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

Základní škola Bohousová slaví úspěchy ve florbalu
Měsíce říjen a listopad patřily florbalovým turnajům žáků a žákyň z 1. stupně ZŠ. A
že byly velmi úspěšné, za to hovoří zisk tří prvenství a hlavně neuvěřitelné výkony
hráčů a hráček. Družstva školy hrála ve složení. Chlapci I.: Martin Vik, Matouš
Gergö, Martin Kařízek a Adam Dostál. Chlapci II.: Vojtěch Kočajda, Radim Divíšek,
Jakub Balcer, Matěj Dostál, Vojta Martinec a Michal Kařízek. Dívky I.: Martina
Andršová, Karolína Valachová, JolankaCabalková, Kateřina Kašková a Lucie
Prachařová. Dívky II.: Anežka Sládková, Johanka Rolečková, Marie Vajrauchová,
Žaneta Jirčíková, Bohdana Krčmářová, Martina Prachařová a Leontýna Dušková.
Ještě než jsme pořádali 1. ročníky domácích turnajů ve Fontáně v Záchlumí, účastnilo
se družstvo chlapců I., doplněno o žáky 3. ročníku, turnaje Základních škol a
Praktických škol v Ústí nad Orlicí. V konkurenci šesti družstev jsme nepoznali
hořkost porážky a po výborných a taktických výkonech jsme ve florbalovém turnaji
zvítězili. Naše výsledky: ZŠ Bohousová – Lanškroun 7:0, - Litomyšl 3:2, - Ústí nad
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Orlicí 5:0, - Česká Třebová 2:2, - Vysoké Mýto 3:0. Pořadí turnaje: 1. Bohousová, 2.
Vysoké Mýto, 3. Česká Třebová.
Pak již nastal čas domácích turnajů, které se uskutečnily ve Fontáně za podpory
Obce Záchlumí. První byl turnaj dívek, který se sehrál 24. listopadu. Kromě našich
družstev přijely žákyně z Rybné nad Zdobnicí. Škoda, že se prvního ročníku
neúčastnila družstva z ostatních okolních malotřídních škol. V konkurenci tří
družstev suverénně zvítězilo domácí družstvo Bohousová I. a mohlo převzít pohár
pro vítěze turnaje. Dívky
zúročily
své
bohaté
zkušenosti z tréninků a
nedaly ostatním soupeřům
žádnou šanci. Družstvo
Bohousová II. (mladší
dívky) skončilo na 3. místě,
ale získalo velmi cenné
zkušenosti.
Na 1. ročník turnaje
chlapců, který se konal 2.
prosince,
se
přihlásilo
neuvěřitelných 7 družstev
z pěti škol (Ústí nad Orlicí
Družstvo dívek ZŠ Bohousová I. a II.
I., II., Žamberk, Libchavy,
Rybná nad Zdobnicí I., II. a
Česká
Rybná).
Spolu
s dvěma domácími družstvy
sehrálo turnaj 9 týmů, což
byla velmi důstojná účast.
Zápasy měly velmi vysokou
úroveň a pro naše chlapce to
byla velká konkurence.
Družstvo Bohousová II.
(složené s žáků 2. a 3.
ročníku) získávalo účastí na
turnaji cenné zkušenosti.
Díky obětavým výkonům
nakonec obsadili velmi
Družstvo chlapců ZŠ Bohousová I. a II.
slušné 7. místo. Žáci prvního
týmu si v základní skupině podle očekávaní suverénně poradili s oběma soupeři, když
porazili Českou Rybnou 13:0 a Rybnou nad Zdobnicí I. 11:0. Postoupili tak do
finálové skupiny o 1. – 3. místo. Tam už narazili na velmi silné soupeře z Ústí nad
Orlicí a Libchav. V báječné atmosféře, kdy nás přišli podpořit svými hlasivkami
ostatní žáci školy, předvedli kluci neuvěřitelné a neskutečné výkony. Zápasy měly
nadstandartní úroveň a neskutečné tempo a nasazení. Naši žáci přesnou a
koncentrovanou hrou v obou zápasech uspěli, když porazili žáky Libchav 6:1 a Ústí
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nad Orlicí 4:2. Po zásluze tak převzali pohár pro nejlepší družstvo žáků v tomto
regionálním turnaji. V zápasech finálové skupiny předvedl skvělé zákroky náš
brankař Adam Dostál, co však musel vychytat v rozhodujícím zápase proti Ústí nad
Orlicí, bylo až neuvěřitelné a fantastické. Po zásluze byl tak vyhlášen nejlepším
brankářem turnaje. Nejlepším střelcem turnaje se stal domácí Matouš Gergö, který
soupeřům nastřílel celkem 19 branek. Klukům patří velká gratulace za to, že dokázali
porazit i družstva z velkých městských škol, což si všichni uvědomují a povzbuzuje
to do další práce.
Velký dík také patří panu Vajrauchovi, který v turnaji rozhodoval zápasy domácích
družstev a zapůjčil helmu pro brankáře. Dále paní vychovatelce M. Dvořákové za
pomoc při organizování turnaje a v neposlední řádě také panu starostovi M. Faltovi
za zajištění dopravy žáků ze základních škol Rybná nad Zdobnicí a Česká Rybná.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský, ředitel školy

Základní škola Bohousová má díky projektu eTwinning partnerství se
slovenskou Základní školou Vyšné Hágy
V letošním roce naše základní škola podala projekt s názvem „Čtením a vzdělaností
k moderní škole“ v rámci EU peníze školám – výzva č. 56, který úspěšně prošel
procesem hodnocení a byl schválen k financování. Díky schválené částce 239 tisíc
korun jsme mohli pořídit do výuky až 200 knih v rámci čtenářských dílen a vybavíme
učebny novými a moderními knihovnami. Dále se pedagogové zúčastnili tří
týdenních stáží v zahraniční škole podobného typu a charakteru. Ve všech třech
případech šlo o slovenské základní školy. Při mé říjnové pracovní stáži jsem navštívil
Základní školu Vyšné Hágy, která se nachází v krásném prostředí Vysokých Tater
nedaleko Štrbského plesa a nejvyšší hory Slovenska Gerlachovský štít. Další
zajímavostí je, že Základní škola ve Vyšných Hágoch je nejvýše položenou školou na
Slovensku. Velmi mne potěšilo vlídné přivítání ze strany pedagogů a dětí, také
rodinné prostředí školy a velmi milá a přátelská atmosféra. Školu navštěvuje 24 žáků,
kteří se učí ve dvou třídách. Na Slovensku mají 1. stupeň, oproti našemu systému,
pouze do 4. ročníku. Paní ředitelka Beata Evansová pro mne připravila na celý týden
zajímavý a pestrý program. Navštívil jsem 10 hodin výuky a na závěr jsem si
vyzkoušel sám učit hodiny matematiky v obou třídách. Mohl jsem poznat systém
školství na Slovensku, učební materiály, činnostní vyučování, nebo odlišné metody
výuky. Díky milému prostředí školy, se pro mne změnila pracovní stáž na přátelskou
návštěvu. A tak vznikl nápad na pokračování spolupráce. Paní učitelka Ĺubomíra
Rabská mne zasvětila do projektu škol eTwinning.
eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami,
vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů, realizovanou na portálu
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www.etwinning.net. V jednotlivých zemích jsou za činnost eTwinningu zodpovědná
Národní podpůrná střediska.
V podobě našich škol to znamená,
že si žáci 3. ročníků vymění
vzájemně pozdravy ve formě
„Pohlednic očima dětí“, kde žáci
namalují své okolí, nebo školu a
formou dopisů se zeptají na různé
typy otázek, které je zajímají.
Odpověďmi
bude pokračovat
další
spolupráce
se
žáky
z Vyšných Hágů. Práce dětí obou
škol budou zveřejněny na webové
stránce etwinning.net. Naše školy
proto získaly oficiální certifikát
eTwinning na realizaci projektu od
mezinárodní
společnosti
eTwinning Label.

Přijetí žáky a učiteli ZŠ Vyšné Hágy

Myslím, že tato spolupráce se
slovenskou základní školou obohatí
akce naší školy a žáci budou moci
poznat práce kamarádů ze Slovenska,
cizí jazyk, jejich zájmy, nebo co je baví
a kde bydlí. Zatím je tato spolupráce
formou online komunikací. V budoucnu
by bylo jistě přínosné, kdyby se žáci
obou škol mohli setkat osobně.

Základní škola Vyšné Hágy

Žáci ZŠ Vyšné Hágy se svými pohlednicemi

Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský, ředitel školy
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Okénko mateřské školy
Společně s rodiči našich dětí jsme
se sešli na začátku listopadu na
podvečerních hrách s plněním
úkolů a krásnými vlastnoručně
vyrobenými
i
zakoupenými
lampióny, abychom vyprovodili
Světlušky i jiná zvířátka k zimnímu
spánku.
Společně s rodiči jsme připravili
adventní prodejní výstavu, na které
jsme
prezentovali
výrobky
šikovných malých i velkých rukou.
Děkujeme všem, kteří výstavu navštívili, za účast i zakoupení výrobků. Výstava byla
velmi úspěšná především díky pomoci
rodičů dětí. Jmenovitě chci moc
poděkovat maminkám i jejich - v době
příprav - trpělivým rodinám: Cabalkovým,
Dostálovovým, Dvořákovým, Hyskovým,
Jirčíkové Ivě, Jirčíkové Kláře, Jirčíkové
Markétě,
Kalousovým,
Kočajdovým,
Kočovým,
Luňáčkovým,
Machovým,
Mihulkovým,
Peřinovým,
Popovým,
Prachařovým, Pýchovým, Sedloňovým,
Vajrauchovým, Valachovým (Monice i
Jirkovi), Vokounovým, paní Divíškové
Haně (vyráběla obětavě s námi, přestože již nemá děti v MŠ), Jiřímu Makaloušovi a
Zdeňku Pýchovi za dodání chvojí,
obci Záchlumí za vánoční stromečky
a samozřejmě i našim dětem a
celému kolektivu MŠ Záchlumí.
V pátek 4.12. nás navštívila
Mikulášova družina se dvěma Čerty.
Děkujeme, že na naše děti
nezapomněli. Děkujeme za to, že je
pochválili a také jim trošku domluvili.
Posíláme pozdrav k Brklovým,
Duškovým a také k Durchánkovým.
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V těchto dnech se společně s dětmi těšíme na blížící se vánoční nadílku, a zároveň
pilně nacvičujeme se všemi dětmi vystoupení na vánoční besídku ve Fontáně.
Poděkování
Děkujeme srdečně manželům Ladislavu a Bohušce Valachovým z Bohousové
za med, který nám darovali.
Jelikož se přiblížil vánoční čas a blíží se nový rok, přejeme Vám všem pěkné
vánoční svátky v kruhu rodiny. V novém roce pak pevné zdraví a pohodu po celý rok
2016.
Za kolektiv mateřské školy Eva Musilová

K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2016
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Vše nejlepší přeje
kolektiv pracovníků MAS ORLICKO, z.s.
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Rekonstrukce chaty u kluziště Merglovna
Většina z vás, kteří jste navštěvovali v zimních měsících kluziště Merglovna,
nebo kteří při svých procházkách zavítali na horní konec Bohousové, si všimla, že
chata u kluziště je v žalostném stavu. Už v loňském roce tak bylo rozhodnuto, že
proběhne
generální oprava
střechy, do které
již zatékalo. V
rozpočtu obce na
rok 2015 bylo
vyčleněno
50.000,- Kč na
investice
do
sportovního
zázemí
obce,
mimo jiné i na
zmiňovanou
chatu.
Hasiči
SDH Bohousová,
kteří se dlouhodobě o kluziště starají a v minulých letech prováděli společně s dalšími
občany kompletní výměnu mantinelů, tak na 22. srpna 2015 naplánovali započetí
prací.
V prostorách
Mandlu
v Záchlumí byly
vyrobeny sbíjené
vazníky
na
střechu.
Dřevo
bylo poskytnuto
Obecním úřadem
Záchlumí.
V následujících
týdnech pak byla
odkryta
střecha
chaty,
přičemž
bylo zjištěno, že vlhkosti podlehla i část stropu. Po skrytí střechy byl proto částečně
vyměněn i strop. Následovalo upevnění vazníků, pobytí dřevem a oplechování okrajů
střechy. V další fázi byly na střechu položeny lepenkové pásy a ohoblovanými prkny
podbity podhledy a štíty střechy. Dalším problémem byla vyhnilá podlaha, která se
na mnoha místech propadala. V celé chatě byla podlaha demontována a shnilé
dřevotřískové desky společně s igelitovými pásy a skelnou vatou byly odvezeny na
skládku při sběru netříděného odpadu. Následně byla vyhotovena nová podlaha
- 11 -

z dřevných trámů a fošen,která
byla
pokrytá
starým,
ale
funkčním linoleem. Štítové stěny
byly pokryty zbylým zachovalým
plechem a ostré hrany v rozích se
podařilo oplechovat. Obvodové
stěny pak bylo nutné očistit od rzi
a jiných nečistot pro následný
základový a vrchní nátěr.
Poslední práce byly provedeny
28. listopadu 2015. Vše je tak
připraveno na zimní sezonu, která, pokud nám počasí dopřeje, bude pro všechny
návštěvníky kluziště po provedených opravách určitě příjemnější.
Jen pro informaci bych uvedl ještě pár čísel, bez kterých by rekonstrukce
nemohla být provedena. Za materiál bylo proplaceno celkem 21.831,- Kč. Na
opravách se podílelo 16 lidí, kteří během sobot, nedělí a odpoledních hodin všedních
dní odpracovali celkem 234 hodin. Patří jim ten největší dík a jsou to: Josef Musil
ml., Martin Žaba, Leoš Boček, Roman Enderle, Petr Antes, Marián Vajrauch, Aneta
Mynářová, Vendula Kotyzová, David Lóži, Jan Divíšek, Jakub Cabalka, Adriana
Jirčíková, VeronikaGergöová, Květa Ložiová, Tomáš Cabalka a Jaroslav Peřina ml.
Dále bych chtěl poděkovat vedení obce za poskytnutí a dopravu materiálu a finanční
podporu, Luďkovi Andršovi za ohoblování prken na podbití střechy, Luďkovi
Prauzovi za obstarání linolea a rodinám brigádníků za trpělivost a shovívavost, když
pracovali pro lepší život v naší obci.

Jaroslav Peřina ml.
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Žamberecký divočák 2015
V sobotu 5.prosince 2015 se konal 31. ročník soutěže plastikových modelářů
"Žamberecký divočák", pořádaný zájmovým spolkem KPM Žamberecký divočák z.s.
Návštěvníci i soutěžící se tradičně sešli v Záchlumí, v Restauraci Fontána. Prostory a
tím i významnou podporu tradičně poskytla Obec Záchlumí. Akce se konala za sponzorské
podpory mnoha (nejen modelářských) firem i jednotlivců.
31. ročník ukazuje dlouhodobou tradici tohoto koníčku. Samotná Česká republika je
jakýmsi obrem mezi plastikovými modeláři ve světě. Výborné výsledky plastikových
modelářů v soutěžích i produkty českých firem jsou známy po celém světě. Bohužel mladší
generace tíhne k počítačové zábavě. Právě takovéto akce si kladou za cíl dále šířit tradici
českého plastikového modelářství mezi mladou generací.
Díky laskavé podpoře výrobce plastikových modelů Kovozávody Prostějov a Agama
Pardubice si mohli návštěvníci z řad dětí a mládeže vyzkoušet slepení plastikového modelu,
který jim poté zůstal na památku. To samé, ale s papírovými modely si mohli všichni
vyzkoušet díky panu Khekovi. Vše s pomocí a podporou členů pořadatelského klubu.
Neustále zaplněný sál, po celou dobu konání akce, byl důkazem o úspěchu tohoto ročníku.
Trochu údajů na závěr. Soutěže se účastnilo 157 modelů různých měřítek. K vidění
byla letadla, vrtulníky, pozemní bojová technika, diorámy, závodní automobily, motorky...
Vše z různých časových
období. Soutěžilo se v
klasické bodovací soutěži
nebo
ve
specifických
kategoriích jako "líbí nelíbí", "líný modelář", "o
nejhezčí rouru" a mnoho
dalších.
Své
ocenění
předali
také
výrobci
modelářských
pomůcek
nebo ostatních klubů. Na
soutěž
přicestovali
soutěžící i návštěvníci z
různých
koutů
naší
republiky, například z
Prostějova, Prahy, Pardubic, Náchoda, Českých Budějovic .....
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům považují Žamberečtí divočáci tento ročník jako velmi
úspěšný a již nyní plánují další ročník 2016.
Jiří Křen předseda KPM Žamberk

„Poděkování…“
Děkujeme člověku, který nám pomohl uklidit část ohrady i s elektrickým
zdrojem v Záchlumí pod paní Hynkovou v Dolečkách, a převést neznámo kam.
Nejspíš ji nechtěl, anebo chtěl odklonit nesprávným směrem?? Myslíš si, člověče, že
sis tím k něčemu pomohl? I to zvíře se chová líp než ty. Nám jsi tím neublížil, akorát
sám sobě, ale to jednou „možná“ pochopíš a uvědomíš si….
Manželé Cabalkovi Záchlumí
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Sbor dobrovolných hasičů Bohousová
Vás srdečně zve na

Tradiční Hasičský ples
Ples se koná 23. ledna 2016 od 20.00hod.
v sále „FONTÁNA” v Záchlumí.
K tanci zahraje skupina MoKa-Band
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!
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