Bohousové, Litic nad Orlicí a Záchlumí
9-10/2017

Nově vybudované parkoviště u Konzumu v Bohousové

Informace obecního úřadu
Rada obce spolu se zastupiteli projednávala na svých zasedáních mimo jiné i tyto
záležitosti:
- koupě pozemků
- žádosti o kácení stromů
- dotace na nové hasičské auto
V říjnu proběhl poslední letošní mobilní sběr komunálního odpadu. Děkuji těm
občanům, kteří osobně odpad předali a netvořili v noci anonymní hromady
komunálního odpadu, ke kterým se nikdo nehlásil.
Stavební práce na parkovišti a komunikaci před prodejnou Konzumu v Bohousové
byly ukončeny. Z důvodu nepříznivého počasí budou zemní práce a výsadba zeleně
realizovány až na jaře. Kontejnery na tříděný odpad budou vráceny na původní místo.
Zde připomínám občanům, že toto místo u prodejny Konzumu je stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad (plast, papír, sklo a textil) a ne místo komunální skládky,
jak si to někteří občané stále pletou. Prostor u Konzumu bude monitorován, aby se
zamezilo tomuto nešvaru.
Z plánovaných akcí se dokončuje další etapa rekonstrukce vodovodního řadu
v Bohousové na „Malé straně“, včetně napojení stávajících nemovitostí. Jedná se o
rekonstrukci napojení až k mostu. Tím se výrazně ulehčí hlavnímu řadu na druhé
straně. V roce 2018 se ještě na „Malé straně“ zrekonstruují dvě odbočky hlavního
řadu. Z Pardubického kraje jsme obdrželi dotaci na nový vrt.
Začíná topná sezóna a opět se topí v některých nemovitostech nevhodnými palivy
místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Proto bychom se měli všichni
zamyslet nad svým jednáním, jde o zdraví nás všech!
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. Nyní jsou
majitelé dotčených pozemků pozváni na den 15. 11. 2017 a 16. 11. 2017, vždy od
9.00 do 16.00 hodin na Obecní úřad v Záchlumí.
Starosta obce Miroslav Falta

Práce na parkovišti
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USNESENÍ č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného dne 2. listopadu
2017 v 19.00 hodin v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 21/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a paní Kašovou Renatu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup části pozemku p.č. 652/12, díl a o
výměře 18m2 a části pozemku p.č. 656/1, díl f o výměře 23m2 v katastrálním území
Záchlumí. Stanoveno GP č. 212/2017. Cena je 50,- Kč za m². Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího
vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 schválené radou
obce dne 11. 10. 2017.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/6
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2017 spočívajícím v:
- Zvýšení příjmů o 150 000,- Kč dotace hasičské auto
- Zvýšení příjmů o 1 715,- Kč, dotace na školení hasičů, refundace, Avízo PK č.
17-114
- Zvýšení výdajů 350 000,- Kč, nákup hasičské auto
- Zvýšení příjmů o 1 065 000,- Kč dotace na nový vrt
- Zvýšení výdajů o 40 000,- Kč basketbalový koš
- Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé: Jan Jeník
Renata Kašová
Jiří Valach
místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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ZŠ Bohousová informuje
První tradiční akcí školy bylo slavnostní zahájení nového školního roku, které
připadlo na 4. září. Osm nových prvňáčků přivítala paní učitelka Radka Dvořáková a
ředitel školy Petr Skulbaševský. Přítomen byl také starosta obce pan Miroslav Falta,
který dětem předal pamětní listy. Dále obdrželi prvňáčci balíček školních pomůcek
v hodnotě 500,- Kč, na kterém se podílela kromě školy i Obec Záchlumí a krabici na
výtvarné potřeby, která je bude provázet až do 5. ročníku. Kulturní a hudební pásmo
pro nové žáky přednesli starší žáci pod vedením paní vychovatelky Miroslavy
Dvořákové. Přítomna byla také třídní učitelka 3., 4. a 5. ročníku Oldřiška Hubálková
a rodičům byla představena i nová asistentka pedagoga paní Iva Nosálová, která je
nápomocna žákům 1. a 2. ročníku při výuce. No a nakonec, co víc si přát, než krásný,
šťastný a úspěšný školní rok, jak pro nové žáky, tak i pro všechny pracovníky školy,
vedení obce a v neposlední řadě i rodiče žáků školy.
Fantastický úspěch žákyň ZŠ Bohousová v atletickém čtyřboji
Novinkou sportovních akcí na naší škole se stal atletický čtyřboj, který vyhlásila ČUS
(Česká unie sportu) Pardubického kraje pod záštitou hejtmana Martina Netolického.
Jedná se o projekt, kdy základní školy, střední školy a víceletá gymnázia soutěží
v rámci školního kola a na základě dosažených výsledků jsou v měsíci září
vyhodnoceny výsledky za uplynulý školní rok. Této akce se účastnila poprvé i naše
škola v rámci školní soutěže na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. A hned jsme
mohli oslavit obrovský úspěch.
Naše žákyně 5. ročníku dosáhly těchto výkonů v disciplínách v pořadí: sprint na 60
m, běh na 600 m, skok daleký a hod míčkem: Anežka Sládková (9,1 s; 2:14,5 min;
356 cm, 20,74 m) a Johanka Rolečková (9,5 s; 2:32,6 min; 322 cm; 18,64 m). Díky
těmto výkonům získaly v průměru 304 bodů a umístily se v rámci Pardubického kraje
na 2. místě v kategorii 5. tříd.

Anežka Sládková a Johanka Rolečková převzaly pohár, diplomy a medaile
za 2. místo v atletickém čtyřboji 2017, v rámci Pardubického kraje.
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Naši prvňáci a třeťáci se ve svých kategoriích umístili shodně na 5. místech. A to vše
mezi 27 základními školami. O to větší má tento úspěch hodnotu, že jsme se mohli
rovnat se třídami velkých škol z Pardubic, Chrudimi, Litomyšle, Vysokého Mýta,
Lanškrouna, Ústí nad Orlicí, Moravské Třebové, Chocně a dalších.
Vyhodnocení atletického čtyřboje za školní rok 2016/2017 se konalo 14. září
v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, kde Anežka a Johanka přebraly z rukou
předsedy ČUS Pardubice medaile, diplomy a pohár za skvělé 2. místo. Letos se této
soutěže určitě zúčastníme a můžeme se odrazit od výsledku loňských prvňáků a
třeťáků a zopakovat minimálně letošní úspěch.
Návštěva Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou
Dne 23. září žáci školy navštívili zážitkový dětský park v přírodě v Chlumci nad
Cidlinou, který nese název Fajnpark. Fajnpark je novým konceptem zábavního parku,
který Vám přináší mnoho originálních atrakcí a zajímavých akcí.
Žáci navštívili zookoutek a zvířátkov, mohli si vyzkoušet vodní a vzduchová děla,
nebo při návštěvě „Hopsálkova“ vyzkoušet trampolíny, šikmé trampolíny, skákací
polštáře, nebo „hopsaarénu“. Spousta prvků a atrakcí nabízela širokou škálu využití.
Bohužel čas byl neúprosný a tak 4 hodinová návštěva všem rychle utekla. Naštěstí
počasí této zábavě velmi přálo, a tak si děti všeho do sytosti užily. Zažily opravdu
skvělou a fajn zábavu, na kterou budou dlouho vzpomínat. Takže co víc si přát.
Do školy zavítal autor večerníčku „Krysáci“ Cyril Podolský
V měsíci říjnu se mohli žáci těšit na besedu o animovaném filmu. Dne 21. října nás
totiž navštívil pan Cyril Podolský přednášející na Filmové škole Zlín, režisér,
scénárista, animátor a autor oblíbeného večerníčku „Krysáci“, také spoluautor jiných
animovaných filmů jako třeba „Pat a Mat“ nebo „Králíci z klobouku“.
Velmi poutavě vyprávěl o tvorbě animovaného filmu, který vzniká v jeho Ateliéru
Podolský. Zábavně, vzdělávací formou, seznámil žáky s principy animovaného filmu
a na skutečných postavičkách z večerníčků názorně ukázal výrobu loutky. Vysvětlil
žákům základní pojmy, co je literární předloha a propojení příběhu s knihou, přípravy
scénáře nebo způsob animace s filmovou loutkou. Zajímavostí je, že na 1 sekundu
animovaného filmu je potřeba až 25 snímků. Za jeden den zhotoví kolem 250
snímků, což je 10 sekund filmu. Takže třeba jeden díl Krysáků se natáčel asi celý
měsíc. Děti se mohly na závěr podívat na vlastní filmové loutky Krysáků, kostýmy
postaviček, filmové dekorace nebo rekvizity a vlastní scénu pro tvorbu příběhu o
Krysácích.
Některé děti si donesly své knihy „Krysáci“ a tak po závěrečné volné diskuzi se jim
pan Podolský ochotně podepsal na památku na tuto zajímavou a poutavou besedu.
Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová
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Postřehy z konference ŠKOLSTVÍ 2018
Pohled očima ředitele ZŠ a bývalého učitele ZŠ praktické
Jako jeden z asi 300 ředitelů škol, jsem měl tu možnost zúčastnit se 21. září
celonárodní odborné konference ŠKOLSTVÍ 2018 v Top hotelu v Praze. Diskutovalo
se a přednášelo o aktuálním stavu a situaci v českém školství, reformě financování
regionálního školství, platů a odměňovaní učitelů, zkušenostech se zavedením
společného vzdělávání, ochraně osobních údajů, odraz „pamlskové“ vyhlášky v praxi
a další. Přítomni byli pracovníci resortu školství, ministr školství Stanislav Štěch,
exministryně Kateřina Valachová, skuteční odborníci v čele s prof. Václavem
Klausem ml., nebo František Dobšík za odborové svazy a mnoho dalších. Proběhla i
politická diskuze stínových ministrů školství za jednotlivé politické strany, kde před
volbami představili svoji vizi školství.
Největší ohlas a i uznalý potlesk si vysloužil profesor Václav Klaus ml. a to za své
věcné, jasné, srozumitelné a hlavně odborně prospěšné představy, jak by si
představoval fungování resortu a tím vlastně celého českého školství. Rozhodně
poukázal na nefungující inkluzi a společné vzdělávání, nebo množství zákonů,
vyhlášek a novel (údajně máme nejvíce zákonů a vyhlášek na celém světě) a také
zbytečné administrace a nesmyslné tvorby RVP (rámcový vzdělávací program).
Naopak mne nezklamala exministryně Valachová, která jako neodbornice na školství
(profesí právnička) neuměla argumentovat na slova V. Klause ml. a dehonestovala
jeho reálnou a jasnou vizi. Tím opět ukázala svoji nulovou praxi v oboru a nereálný
pohled na věc. Nejvíc však, když vyvracela názor, že i dříve byli žáci vzděláváni
společně a že mají možnost si dnes vybrat typ školy (základní, speciální) a také že se
neruší školy praktické. Už ale nesdělila, že se totiž zrušily samy, odlivem žáků na
běžné školy. V tomto byla zcela mimo realitu, kterou sama podpořila.
Přitom české speciální školství vždy patřilo k nejpropracovanějšímu a
nejodbornějšímu na světě. Takže je nepochopitelné, že se něco, co bylo zajeté a
fungovalo, postupně ruší. Speciální pedagogové, kteří se odborně věnovali dětem
s hendikepem, nemohou najít uplatnění a u těchto dětí v běžné škole sedí asistenti bez
zkušeností a praxe, kterým stačí půl roční kurz. Je to vlastně ponížení práce
vzdělaných speciálních pedagogů. A finančně se to také určitě nevyřešilo, pokud se
myslí, že se ušetří. Kolik budov se zavřelo a již je na jejich místě něco jiné. Přitom
stačilo spojit praktické ZŠ s běžnou ZŠ a propojit výuku v předmětech jako pracovní
činnosti, nebo hudební, výtvarná a tělesná výchova. Společně chodit do školní
jídelny, jezdit na výlety, pobyty, lyžařské výcviky, nebo sportovní akce. Ale
předměty jako matematika, český jazyk, cizí jazyk nebo naukové předměty učit
zásadně odděleně a podle postižení.
Vzhledem k tomu, že mám 22 letou praxi ve speciálním školství a momentálně
pracuji 4 rokem jako ředitel základní školy, mohu objektivně posoudit nastalou
situaci. V čem mohou zažít tito žáci, kteří jsou součástí společného vzdělávání,
úspěch a motivaci? Snad jen ve sportovních soutěžích (ale pouze v rámci speciálních
škol) a praktických dovednostech (manuální činnost a dělnické profese). Je zcela
jasné, že nebudou žáci s mentálním postižením studovat nebo se účastnit
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vědomostních olympiád. Proč musí absolvovat anglický jazyk v rozsahu učiva běžné
ZŠ a ještě mít k tomu i povinný druhý jazyk nebo množství hodin naukových
předmětů. Přitom sám vím, v porovnání matematiky, že žák 4. - 5. ročníku běžné ZŠ
je výukově na úrovni žáka 8. ročníku dřívější ZŠ praktické. Tento rozdíl je velký a
zkoordinovat styl výuky je velmi náročný. Tady naopak dochází k segregaci žáků,
což je opačný efekt, než bylo původně myšleno. A jedna hodina pracovních činností
je pro získání manuální zručnosti, kterou pak využijí a pokračují na odborných
učilištích, málo. Na praktických ZŠ měli přitom až 6 hodin pracovních činností týdně.
Dokonce se dříve učili na ZŠ praktické (speciální) také žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami, poruchou učení nebo chování. Zažili úspěchy, měli
individuální přístup, srovnali se a dokonce většina úspěšně dokončila Střední odborná
učiliště nebo dokonce i někteří odmaturovali.
A co se týká sportovních soutěží, se jen minimální počet může prosadit do školního
družstva nebo zažít úspěch v individuálních sportech. Uvedu názorný příklad. Na
speciální ZŠ se mohlo do sportovních činností realizovat a tím zúčastnit soutěží
kolem 70% žáků, i ti méně zdatní a nadaní. V rámci speciálních škol se konaly přímo
krajské soutěže nebo přímo mistrovství ČR. V některých sportech byla poměrně malá
účast a tak bylo snadnější získat medaile i v soutěžích v rámci republiky. V některých
kategoriích bylo třeba 5 – 6 soutěžících a tedy velká šance na zisk medaile z MČR.
Na běžné ZŠ se musí nejprve prosadit ve školním kole, pak reprezentuje školu na
okresních soutěžích, kde se musí prosadit mezi velkým množstvím jiných žáků. Na
krajské nebo republikové soutěže se obvykle ani ti lepší nepodívají. Umístění
v popředí krajské soutěže pozná asi tak 5 % žáků běžné ZŠ. Jako příklad ze školy,
kde působím je, že žákyně A. Sládková byla druhá v regionálním závodě časovky
horských kol, kde však bylo v jedné kategorii kolem 40 závodnic. Nebo letos
přebíraly dívky 5. ročníku druhé místo v atletickém čtyřboji Pardubického kraje,
avšak mezi 30 školami a 4 tisíci účastníky. Prosadit se je tedy velice náročné. Kolik
žáků dřívější praktické ZŠ by se mohlo takto prosadit? Není toto také segregace?
Proto je potřeba, aby tito lidé, jako exministryně Valachová, již nemohli ovlivňovat a
rozhodovat o dění v českém školství. Je potřeba, aby tam byli profesionální a
skuteční odborníci, kteří mají dlouholetou zkušenost a praxi v resortu školství a
hlavně jim jde o dobro pro děti, jejich rodiče i samotné učitele. A aby mohlo být
české školství na sebe opět hrdé. Mně osobně se takto jeví profesor Václav Klaus
mladší.
Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ

SDH Bohousová – mladí hasiči
Dne 7. 10. 2017 se mladí hasiči z SDH Bohousová zúčastnili závodu
požárnické všestrannosti PLAMEN 2017/2018.
Do závodu nastoupily čtyři družstva, kategorie starší děti (1.družstvo: Filip Musil,
Martina Andršová, Martina Prachařová, Nikola Pavlová a Jolča Cabalková,
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2.družstvo: Jakub Třešňák, Radim Divíšek, Vojta Kočajda, Michal Kařízek a Martina
Prachařová, družstvo mladších: Magda Pomikálková, Michal Andrš, Nela Kočajdová,
Justýna Cabalková a Martina Žabová, družstvo dorostu: Filip Musil, Filip Pavel,
Radek a Tomáš Pfeifrovi, Kryštof Kalousek).
Soutěžilo se v následujících disciplínách na 3 a 5 km trati:
1. střelba ze vzduchovky, 2. základy topografie, 3. uzlování, 4. základy první pomoci,
5. požární ochrana, 6. překonání překážky po vodorovném laně a jiné disciplíny.
Umístění:
Družstvo mladších 38. místo
Družstvo starších 22. místo
Družstvo dorostu 1. místo

Černovír, 29. 9. 2017, závody požární všestrannosti

Závody v Horní Čermné se ml. hasičům vydařily, u družstva mladších musím
podotknout, že to byl jejich první závod a jsou i věkově nejmladší v této kategorii. Za
tento velmi dobrý a nadějný výsledek do jarních konečných výsledků děkujeme
všem, kteří podpořili oddíl ml. hasičů SDH Bohousová, vedoucím ml. hasičů a
především dětem, které se na tomto výsledku podílely nejvíce.
Zároveň jsme se zúčastnili Ligy ml. hasičů v závodech na 60 m a 100 m
s překážkami jednotlivců. Závody se konaly v Lanškrouně, Černovíře, Mladkově a
v Bohousové.
Závodů se za náš sbor účastní průměrně 20 dětí (některé děti mají za sebou
jenom jeden závod), průběžné celkové výsledky po prvních čtyřech kolech:
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Mladší dívky 12. místo B. Peřinová, 18. m M. Prachařová, 20. m J.Cabalková, 23. m
M. Žabová, 29. m N. Kočajdová, 43. m M. Pomikálková.
Mladší chlapci 5. místo R. Divíšek, 7. m M. Kařízek, 9. m V. Kočajda, 20. m M.
Andrš, 25. m J. Mihulka, 28. m J. Třešňák, 35. m J. Peřina, 46. Kryštof Kosař.
Starší dívky 31. místo M. Andršová, 37. místo N. Pavlová, 64. m L. Prachařová
Starší chlapci 12. místo Filip Musil
Dorost chlapci starší 4. místo Filip Pavel, 13. m Filip Musil
Dorost dívky starší 19. místo Petra Prachařová

Bohousová, 14. 10. 2017, 4. závody ligy OSH na 60 metrů

I z těchto výsledků
jsme velice spokojeni, děti
tyto závody baví, a proto
bychom
chtěli
všem
poděkovat, kteří pomáhali
s tréninkem
dětí,
zabezpečením
a
pořádáním
závodů
v našem areálu, a hlavně
bychom chtěli poděkovat
sponzorům
a
obci
Záchlumí.

Dále chceme poděkovat všem, kteří vydrželi a přispívají nám sběrem papíru a
kartonů, za letošní rok jsme vydělali 2 200,- Kč. Tyto peníze jsme použili na
sportovní vybavení do Fontány, kam chodíme 3x týdně sportovat přes zimní období.
Jsme příjemně překvapeni zájmem dětí všech věkových kategorií. Věříme, že
noví členové posílí naše družstva. Na konci letošního roku čítá za náš sbor 33
mladých hasičů. Zájemci, kteří se k nám ještě chtějí přidat, mají příležitost každý
pátek od 16.30-18.00 hod. v sále Fontána. Přijďte, těšíme se na vás.

Bohousová, Areál Snů – 14. 10. 2017, závod ligy OSH v běhu na 60 metrů překážek

Jiří Mihulka ml.
-8-

Badminton ve Fontáně
Z obecního rozpočtu byl do tělocvičny ve Fontáně zakoupen mobilní sloupek a
síť na badminton. Vše je společně dostupné v uzamčené skříni v suterénu sálu. Klíč je
k dispozici na svazku klíčů k tělocvičně, které zapůjčuje paní Dostálová
v Bohousové. Pro zájemce o tuto hru níže uvádím rozpis pronájmu sálu, tedy časy,
kdy je tělocvična obsazená. Pronájem sálu je možný po dohodě se starostou obce
případně paní Dostálovou, za poplatek 50,- Kč / 1,5 hodiny a vstup na hrací plochu
ve sportovní sálové obuvi.

Jaroslav Peřina ml.
-9-

Obec Záchlumí a Lady club
Záchlumí
Vás srdečně zvou na

rozsvícení
vánočního stromu
v sobotu 2. prosince 2017 v 17.00 hodin
na křižovatce u Fontány v Záchlumí.
Přijďte se na chvíli zastavit v čase Adventu,
prožít předvánoční atmosféru s vůní hřebíčku, skořice a horkého
punče, krátkým programem a malým občerstvením se naladit na
vánoční pohodu.
Těšíme se na Vás.
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Obec Záchlumí a kulturní komise obce
si Vás dovolují pozvat na

vánoční besídku,
kde vystoupí děti z Mateřské školy Záchlumí,
Základní školy Bohousová a aerobic

ve středu 13. prosince 2017
v 17.00 hodin
v sále Fontána v Záchlumí.
Obec Záchlumí a kulturní komise obce
Vám přejí
příjemné prožití vánočních svátků a
úspěšný nový rok 2018.
vstupné dobrovolné
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