Bohousové, Litic nad Orlicí a Záchlumí
7-8/2017

Areál snů Bohousová, 2. 9. 2017 – 2. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku

Informace obecního úřadu
Prázdniny a dovolené jsou u konce a já Vám předkládám informace o činnosti
obce v uplynulém období. Rada obce spolu se zastupiteli se scházela i v čase
dovolených a projednala:
- projekty na cesty v rámci pozemkových úprav
- smlouvu o dotaci na restaurování kaple
- dotaci na nový vrt
- výběrové řízení na zhotovitele nového vrtu
- Ekola - nový svozový plán
- nové vchodové dveře do objektu Fontána
- nátěr zvoniček
- dotace na nový traktor
- odstoupení místostarostky
V současné době probíhají stavební práce na parkovišti a komunikaci před
prodejnou Konzumu v Bohousové. Vyřeší se odvodnění cesty od „Ostrov“, tento
projekt řeší i odtok vody z komunikace po Bohousové, je vybudován chodník přes
železniční trať pro větší bezpečnost chodců, který pokračuje až ke Konzumu. U
prodejny Konzumu bude vybudována nájezdová rampa pro vozíčkáře pro přístup do
prodejny. Zde bych poprosil občany o trpělivost a ohleduplnost vůči stavebním
pracem, aby do prostoru staveniště vjížděli auty co nejméně. Stavební práce budou
ukončeny v měsíci říjnu dle smlouvy. Kontejnery na tříděný odpad jsou dočasně
přemístěny před restauraci Fontána u autobusové zastávky. Po skončení stavebních
prací u Konzumu budou vráceny na původní místo.
Firma Ekola, která pro obec zajišťuje sběr komunálního odpadu, navrhla od
1.1.2018 provádět svoz komunálního odpadu celoročně jednou za čtrnáct dní. Cílem
tohoto opatření je přimět občany třídit komunální odpad i v zimním období. Tříděný
odpad se v létě sváží jednou za čtrnáct dní a v zimě stačí pouze měsíční svoz. Dalším
přínosem pro obec je snížení nákladů na svoz komunálního odpadu, na který obec
každoročně doplácí. Nově by se tříděný odpad svážel celoročně, každých čtrnáct dní.
Četnost sběru papíru se řeší. Celá obec má osm míst, kde jsou umístěny kontejnery
na tříděný odpad. Apeluji na občany, kteří shromažďují tříděný odpad do velkých
igelitových pytlů a pokládají je vedle kontejnerů, aby tyto pytle ke kontejnerům
dávali před dnem svozu. Stává se poměrně často, že den po vyvezení kontejnerů se u
nich objeví pytle s tříděným a mnohdy i s netříděným odpadem, pytle tam pak leží 14
dní do dalšího svozu. 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. Připomínám podzimní sběr, který proběhne v sobotu 16.9.2017,
jedná se o svoz tříděného odpadu (železo, papír) a nebezpečného odpadu (lednice,
televize, barvy, oleje, pneumatiky). Ve dnech 7.10.2017 proběhne sběr netříděného
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odpadu v Liticích a v Bohousové a 14.10.2017 proběhne sběr netříděného odpadu
v Záchlumí.
V Liticích nad Orlicí proběhlo restaurování kulturní památky – kaple Krista
Dobrého Pastýře. Opravila se výmalba stropu. Na toto restaurování obec dostala od
Pardubického kraje dotaci 80 000,- Kč. V příštím roce bude restaurování výmalby
pokračovat.
V rámci zkvalitnění vody a zajištění dostatku vody do budoucnosti bude
vybudován nový vrt, na který bylo vydáno stavební povolení. Byla podána žádost o
dotaci. Plánovaná výstavba proběhne v roce 2018.
Připomínám, že v současné době stále probíhají pozemkové úpravy v katastru
Záchlumí. Majitelé dotčených pozemků jsou včas informováni formou osobního
pozvání a další informace jsou k dispozici na úřední desce obce Záchlumí.
Na letošní rok byla naplánována obnova fasády objektu Fontána, před tím je
nutná výměna vchodových dveří. Dveře budou vyměněny v měsíci září a proběhne
obnova části fasády.
Byla schválena dotace na nátěr všech tří zvoniček ve výši 62 104,- Kč.
Realizace proběhne v roce 2017 – 2018.
Obec podala přes MAS Orlicko žádost o dotaci na nový traktor. Realizace
březen 2018. V současné době probíhá poptávkové řízení.
Po odstoupení paní Evy Musilové ze zdravotních důvodů z rady obce a
z funkce místostarostky byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce do funkce
místostarosty obce Záchlumí zvolen pan Jiří Valach ze Záchlumí.
Do Základní školy v Bohousové nastoupilo osm prvňáčků a škola má
v současnosti 39 žáků. Přes prázdniny se pořídily nové skříňky do šaten a do jedné z
učeben byla instalovaná nová keramická tabule.
Mateřská školka má naplněnou kapacitu a to je 28 dětí. Ve školní jídelně byla
instalována nová vzduchotechnika a pomocník pro vaření - konvektomat.
Na závěr mi dovolte jménem svým i jménem všech zastupitelů poděkovat paní
Evě Musilové za její obětavou práci, kterou pro naši obec a hlavně naše občany
nezištně dělala. Evo, přejeme Ti hlavně pevné zdraví a do budoucna jenom krásné a
slunečné dny!
Starosta obce
Miroslav Falta

Kulturní komise Obce Záchlumí Vás zve na divadelní hru

HERECKÁ PÁRTY
v podání Spolku ochotníků Diviš Žamberk
v pátek 20.10.2017 od 19.00 hodin v sále Fontána Záchlumí
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Projekt na úpravu veřejného prostranství před obchodem Konzum v Bohousové
-3-

USNESENÍ č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 7. září 2017 v 19.00 hod
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 20/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a paní Kašovou Renatu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí vzdání se funkce místostarostky a
zároveň členky rady obce Záchlumí Evy Musilové ze zdravotních důvodů k 7.9.2017.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje veřejný způsob volby místostarosty.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje místostarostou obce Záchlumí pana Jiřího
Valacha, Záchlumí.
(11 zastupitelé pro, 1 se zdržel)
Usnesení č. Z 20/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje měsíční odměnu 1 300,- Kč za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) od 8.9.2017.
(11 zastupitelé pro, 1 se zdržel)
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Usnesení č. Z 20/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zápisy z jednání finančního a
kontrolního výboru.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zadání vypracování projektových
dokumentací na cesty v katastrálním území Bohousová, které se mají vybudovat
v rámci pozemkových úprav.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 856/8 o výměře 108 m2
v katastrálním území Záchlumí, cena 60,- Kč za m², pozemek p.č. 856/18 o výměře
57m2, p.č. 856/19 o výměře 20m2 a stavební p.č. 216 o výměře 48m2 v katastrálním
území Záchlumí, cena 30,- Kč za m², pro Podchlumí a.s., Česká Rybná 175. Kupující
ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví. Pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje snížení finančního vztahu rozpočtu obce
Záchlumí k provoznímu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Záchlumí o
částku 200 000,-Kč a převádí tuto částku z neinvestičního příspěvku na příspěvek
investiční.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/13
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce v projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“ a pověřuje starostu obce k podpisu Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace ekonomických
informačních systémů orgánů místní samosprávy a školských zařízení regionu
Orlickoústecka“.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 20/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017:
- Snížení příjmů pol. 1356 – příjmy z dobývacích prostoru roku 2017 o 45 000,- Kč
- Zvýšení příjmů par.2119, pol. 2343 příjmy z dobývacích prostorů 2016 o
114 000,- Kč
- Zvýšení příjmů pol. 1382 (odvod z loterii 2016) o 12 000,- Kč
- Zvýšení příjmů pol. 4122 o 80 000,- Kč dotace na kapli
- Zvýšení výdajů na nákup pozemku o 10 000,- Kč
- Zvýšení příjmů par.1069 pol.2212 (příjem pokuty - porušení ochrany ŽP)
12500,- Kč
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- Zvýšení výdajů o 10 000,- Kč na refundaci mezd – zásah hasičů
- Snížení výdajů par. 3111 pol. 5331 200 000,- Kč – provozní příspěvek MŠ
- Zvýšení výdajů par. 3111, pol. 6351 200 000,- Kč – investiční příspěvek MŠ
- Zvýšení výdajů o 120 000,- Kč, rekonstrukce vodovodu
- Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení projektové dokumentace „ČOV a splašková
kanalizace“ z roku 2009 v hodnotě 306 000,- Kč včetně dotace v hodnotě 210 000,Kč jako zmařenou investici.
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé: Jan Jeník
Renata Kašová
Jiří Valach
místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

Poděkování

Chceme poděkovat jménem starších a mladších hasičů Jiřímu Mihulkovi a Lucii
Leuchterové za to, že nám celoročně věnují spoustu svého volného času, že vymýšlí
spolu s ostatními vedoucími programy, jako byly tábor, soustředění a spousty jiných
aktivit. A i když nejsme žádná zlatíčka, mají s námi vždy spoustu trpělivosti. Věříme
a děkujeme za to, že pro mnoho z nás jsou velkým vzorem.
Mladí hasiči SDH Bohousová
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Skončily prázdniny a blíží se podzim, ale zahrádky stále září barevnými květy,
které nám připomínají, že je stále ještě léto.
V září je pořád co dělat, a aby nám balkonové a další nádobové rostliny dělaly
dlouho radost, stále je ještě přihnojujeme. Je také čas na zakládání trvalkových
záhonů, které počátkem zimy dobře zakoření a na jaře pak začnou rychle vyrůstat.
Sázíme cibuloviny a hlízy jarních kytiček. Je také vhodná doba pro množení trvalek
dělením trsů. Můžeme vysazovat předpěstované macešky a pokračovat řízkováním
balkonových muškátů a fuchsií a vypěstovat si tak vlastní mladé jedince pro jarní
výsadbu. Na zahrádce vysazujeme sazenice jahodníků a sbíráme semena pro jarní
výsev.
Na každé zahrádce rostou pampelišky a my je v záhoncích odstraňujeme jako plevel.
Možná každý neví, že pampeliška je léčivá hlavně pro ty, kteří mají problém se
slinivkou a žlučníkem. U pampelišky se dají využít všechny její části. Pokud dvě lžičky
pampeliškové nati zalijeme studenou vodou (200 ml), krátce povaříme a po 10
minutách scedíme, pijeme 2 – 3x denně před jídlem, možná se nám skutečně uleví.
Stačí to vyzkoušet. Pampeliška je močopudná a proto je potřeba zapít vývar ještě
sklenicí vody.
Staré recepty našich babiček nebo prababiček využívaly úrody jablek a doplňovaly
jimi i jiná neovocná jídla.
V časopisech i v televizi se to hemží samými recepty, tak proč bychom si také něco
nezkusili. Třeba recept z podhůří Orlických hor.

JABKANCE
2 kg syrových brambor
1 kg jablek
Sůl, cukr, hladká mouka
3 vejce a muškátový oříšek
Brambory a jablka oloupeme a nahrubo nastrouháme. Přidáme mouku, špetku soli,
cukr a trochu muškátového oříšku.
Pokud je těsto tuhé jako na bramboráky, smažíme placky.
Ty obalíme ve skořicovém cukru a podáváme.
Můžeme přidat trochu domácí marmelády na ozdobení.
Pokud se nám urodilo mnoho cuket, můžeme je přidat k bramborám
Jednoduché, levné, chutné a ještě plné vitamínů.
Tak dobrou chuť.
Za zahrádkáře
Marie Dostálová
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2. ročník soutěže mladých hasičů v požárním útoku
Areál snů v Bohousové, 2. září 2017, hostil již druhý ročník soutěže mladých
hasičů
v požárním
útoku.
Soutěžilo se ve třech kategoriích
a do závodů tak zasáhly všechny
děti, které chodí do Mladých
hasičů SDH Bohousová. Své síly
poměřovaly s dětmi okolních
hasičských organizací.
Do
závodů se zapojila družstva
z České Rybné, Dlouhoňovic,
Lukavice, Klášterce nad Orlicí,
Rybné nad Zdobnicí, Líšnice a
Areál snů Bohousová, 2. 9. 2017 - závody v požárním útoku Žamberka.
Kategorie byly
stanoveny dle věku na mladší od
4 do 10 let, starší od 10 let do 15 roků a dorostence od 15 do 18 let. Celkem se
zúčastnilo 16 družstev. Náš sbor reprezentovaly hned čtyři družstva. Dvě v kategorii
nejmladších a po jednom v ostatních kategoriích. Naši sice nedosáhli na stupně
nejvyšší, ale mezi ostatními se neztratili a svou houževnatostí dokazovali své kvality.
Největším oceněním pro všechny však byla pohodová atmosféra, pěkné zážitky a
příjemně strávená sobota. Za to všem zúčastněným patří zasloužené poděkování.
Na
závěr
bych chtěl také
poděkovat
všem,
kteří
nám
s uspořádáním
soutěže pomohli.
Ať už se jednalo o
finanční dary nebo
o osobní pomoc při
organizaci. Děkuji
také všem, kteří nás
v činnosti s dětmi
podporují, a věřím,
že se nám taková
péče
o
naše
nejmenší
jednou
Areál snů Bohousová, 2. 9. 2017 - závody v požárním útoku
vrátí.
Jaroslav Peřina ml.
SDH Bohousová
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Do Pardubického kraje míří nejvíce peněz z evropských fondů
Pardubice - Jak jsou na tom české regiony z pohledu čerpání evropských fondů
v novém programovém období? Jak si stojí Pardubický kraj? O tom hovořil hejtman
Martin Netolický s bývalým generálním sekretářem pro integrovaný rozvoj území při
Radě EU pro Evropské strukturální a investiční fondy a nynějším konzultantem
Davidem Sventkem. Ze zpracované analýzy, vycházející z dat Ministerstva pro místní
rozvoj, vyplývá, že největší objem finančních prostředků z Evropské unie míří
v současné době do Pardubického kraje. V případě přepočtu na jednoho obyvatele se
jedná o 40 tisíc korun od počátku současného programového období.
„Pardubický kraj rozhodně na členství České republiky v Evropské unii neprodělal, což je
jednoznačně patrné z projektů, které se podařilo zrealizovat v minulosti a potvrzuje se to
také v současném programovém období. Z analýzy, která začíná rokem 2013, vyplývá, že
Pardubický kraj je v rámci České republiky nejlepším co do objemu schválených finančních
prostředků na jednoho obyvatele. Tato analýza vychází z dat, které poskytlo Ministerstvo
pro místní rozvoj, a tudíž lze tato vstupní data považovat za relevantní,“ uvedl hejtman
Martin Netolický s tím, že úspěšnost je měřena od počátku současného programového
období do konce května tohoto roku. „Výsledné finanční prostředky přepočtené na jednoho
obyvatele zahrnují všechny projekty, včetně velkých dopravních staveb nebo systémových
projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se o zajímavé srovnání krajů, ze kterého
je patrné, kolik finančních prostředků putuje do území bez ohledu na žadatele. Zahrnuty
jsou všechny projekty, které disponují rozhodnutím o poskytnutí dotace. V případě
Pardubického kraje se pohybujeme na částce přesahující 40 tisíc korun na jednoho
obyvatele. Pro srovnání druhý Moravskoslezský kraj je na částce 30 tisíc korun,“ dodal
Netolický. Ostatní regiony se pohybují v rozmezí 15 až 25 tisíc korun na obyvatele. Do
celkového objemu finančních prostředků putujících do kraje se pozitivně promítají také
projekty rekonstrukce dopravních uzlů Pardubice a Česká Třebová, zkapacitnění
železničního koridoru v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí či vybudování prvních dvou úseků
dálnice D35 z Opatovic nad Labem přes Časy do Ostrova u Vysokého Mýta.

Jak naučit děti bezpečnému pohybu na internetu
Pardubice - Jedním z velmi propracovaných nástrojů pro větší bezpečnost na internetu
je projekt s názvem Kraje pro bezpečný internet. Zapojil se do něj i Pardubický kraj a
jeho prostřednictvím se snaží oslovit žáky a studenty základních a středních škol, ale
také jejich rodiče. Část projektu je určena i seniorům.
„Mladí lidé na internetu a na sociálních sítích tráví stále víc času a někdy ani netuší, jaká
rizika to přináší. Na webu www.KPBI.cz je pro ně znalostní kvíz o ceny a na něj navazují elearningové lekce, které mohou využívat i školy,“ uvedl Bohumil Bernášek, radní pro
školství Pardubického kraje. Ceny, které mohou soutěžící získat, jsou velmi lákavé. Jedná se
o xboxy, tablety, mobilní telefony, klávesnice, myši či knížky od partnerů projektu, kterými
jsou sdružení NIC.CZ a společnosti Microsoft a GORDIC. Každý měsíc se dále losuje jeden
úspěšný řešitel, který získá mobilní telefon. Soutěžit je možné do 31. října 2017. V rámci
projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro
učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty. V loňském roce byly představeny
videospoty pro seniory. V tomto roce budou také realizovány prezenční semináře či
připraveny videospoty pro děti do nízkoprahových zařízení.
Zdroj: Vybrané tiskové zprávy – Pardubický kraj
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