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Kaple v Liticích nad Orlicí

Informace obecního úřadu
Rada obce, spolu se zastupiteli, projednávala především přípravu rozpočtu na
letošní rok 2018.
V roce 2018 se plánuje:
- oprava objektu Fontána: výměna dveří restaurace, rekonstrukce hromosvodu
a oprava fasády,
- oprava místní komunikace v Záchlumí na horním konci,
- další etapa opravy místní památky kaple v Liticích nad Orlicí
- oprava nátěrů všech tří zvoniček v obci.
Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává i v roce 2018 stejný: 400,- Kč
na osobu. Vodné je 18,40 Kč za m3 a stočné 20,00 Kč za m3. Poplatek za jednoho psa
je 100,- Kč a každého dalšího 150,- Kč na rok.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 22.2.2018 na svém 23. veřejném zasedání
v restauraci Fontána v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo:
rozpočet obce pro rok 2018:
Celkové zdroje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

14 822 460,- Kč
14 822 460,- Kč

Dokončují se pozemkové úpravy v katastru Bohousová a jejich zapsání do
katastru nemovitostí. Zde bych upozornil majitele nemovitostí v katastru Bohousová
na možnost vytyčení a označení pozemků v terénu podle potřeby vlastníků a to na
základě podaných žádostí do konce měsíce dubna 2018 jak na pozemkový úřad v Ústí
nad Orlicí tak i na obecním úřadě v Záchlumí.
V katastru Záchlumí byl dokončen návrh uspořádání pozemků a připravuje se
schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.
Rada obce, spolu se zastupiteli, také projednala přípravu akcí na letošní rok. Je
stanoven termín konání Litické pouti na 21.–22. dubna 2018. Pouťové atrakce jsou již
zajištěny. V neděli 22.4.2018 v 15.00 hodin proběhne v kapli v Liticích mše. Na
sobotu 21.4.2018 je naplánován čtvrtý ročník „Putování přes tři zvoničky“. Kdo má
zájem pomoci při organizaci „putování“, ať se přihlásí na obecním úřadě. Proběhnou
i tradiční akce, které obec podporuje: dětský karneval, stavění a kácení máje a dětský
den.
starosta obce
Miroslav Falta

Obec Záchlumí hledá zaměstnance pro komunální služby, ošetřování
zeleně, práce v lese a údržbu obecního majetku. Nástup od 3. dubna
2018. Řidičský průkaz na traktor výhodou. Bližší informace na obecním
úřadě v Záchlumí.
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USNESENÍ č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 22. února 2018 v 19.00 hod
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 23/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a paní Kašovou Renatu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období od
posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 schválené radou obce dne
18.12.2017 spočívající:
zvýšení příjmů 156 865,20,- Kč dotace pro MŠ na vzdělávání
zvýšení výdajů 156 865,20,- Kč dotace pro MŠ na vzdělávání
zvýšení příjmů 17 952,- Kč dotace na lesní hospodářský plán
zvýšení příjmů 15 000,- Kč příspěvek na mzdu z Úřadu práce
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočet obce na rok 2018, rozpočet je schvalován
jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytku hospodaření z minulých let.
Rozpočtu na rok 2018
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
z toho: 4112 SDV
Příjmy celkem

10 839 460
898 000
0
153 100
153 100
11 890 560

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
z toho: pol. 8115

9 972 460
4 850 000
14 822 460
-2 931 900
2 931 900
2 931 900

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121

Příjmy
Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů práv.osob
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2018
2 400 000
65 000
195 000
2 100 000

1211
1340
1341
1342,1345
1356
1361
1381
1511
4112
1032
2321
3392
3399
3612
2141
3635
3639
3725
6310
1122

DPH
Poplatek za komunál.odpad
Poplatek ze psů
Rekreač.poplatky
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Odvod z výtěžku z provozování loterii
Daň z nemovitosti
Souhrnný dotační vztah na výkon st.správy
Příjmy z lesa
Stočné
Příjmy - vstup - sál
Ostatní záležitosti kultury
Nájemné - byty
Nájemné - restaurace Fontána
Územní plánování
Komunální služby
Příjmy za třídění odpadu
Příjmy z úroků
Daň z příjmů za obec

Příjmy celkem
Par.
1032
2141
2212
2219
2221
2310
2310
2321
2333
3111
3117
3117
3314
3319
3322
3326
3341
3392
3399
3412
3421
3612
3613
3631
3635

Pol.

5331
5331

Výdaje
Lesní hospodářství
Restaurace Fontána
Komunikace
Parkoviště, chodníky, mosty
Zastávky
Pitná voda
Pitná voda - nový vrt
ČOV
Úpravy drobných vodních toků
Příspěvek MŠ Záchlumí
Příspěvek ZŠ Bohousová
ZŠ Bohousová
Knihovny
Kroniky
Památky kulturní
Památky místní
Rozhlas
Sál Fontána
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hosp. - OV Litice
Veřejné osvětlení
Územní plánování
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4 800 000
314 000
11 000
2 000
100 000
5 000
30 000
640 000
153 100
200 000
70 000
8 000
48 000
270 000
36 000
71 000
100 000
80 000
15 000
177 460
11 890 560
2018
130 000
5 000
1 500 000
100 000
5 000
684 000
1 600 000
300 000
100 000
550 000
500 000
118 000
45 000
22 500
620 000
22 500
20 000
130 000
250 000
10 000
10 000
830 000
10 000
260 000
71 000

3639
3639
3721
3722
3745
3900
4357
5212
5512
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
Výdaje celkem

Komunální služby
Komunální služby - traktor
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Péče o vzhled obcí
Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo
Transfer na zdravotnické zař.
Povinné rezervy
Požární ochrana
Požární ochrana - hasičcké auto
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněž.ústavů
Pojištění majetku
Daň z příjmů za obec
Finanční vyp. 2017

1 360 000
2 000 000
30 000
480 000
80 000
30 000
15 000
50 000
273 000
410 000
1 130 000
820 000
2 000
70 000
177 460
2 000
14 822 460

Závazné ukazatele rozpočtu dle materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2018“:
- příspěvek pro MŠ Záchlumí
550 000,- Kč Par. 3111
pol. 5331
- příspěvek pro ZŠ Bohousová 500 000,- Kč Par. 3117
pol. 5331
- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a
podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje rada obce do max. výše 15 000,- Kč
schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)
- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 45 000,- Kč schváleného rozpočtu
(par. 3639 pol. 5329)
- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní
obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Nadační fond S námi je tu lépe
v Ústí nad Orlicí v částce 2 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Český svaz včelařů, základní
organizace Záchlumí.v částce 2 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2018, spočívajícím v:
- zvýšení příjmů 22 946,- Kč na volby prezidenta ČR
- zvýšení výdajů 22 946,- Kč na volby prezidenta ČR
- zvýšení výdajů 2 000,- Kč finanční dar, Nadační fond S námi je tu lépe
- zvýšení výdajů 2 000,- Kč finanční dar, Český svaz včelařů Záchlumí
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje pro paní Renatu Kašovou měsíční odměnu
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1 100,- Kč za výkon předsedy kulturní obce od 1.3.2018.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje příspěvek na obědy pro zaměstnance a starostu
obce ve výši 50% ceny oběda.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru obce za II. pol.
roku 2017.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru obce za II. pol.
roku 2017.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p.č. st. 79 o výměře 38 m2 za 30,Kč m2. Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Jiří Valach
místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

Informace o činnosti jednotky hasičů obce Záchlumí v roce 2017
První událostí r. 2017 byla 4. března technická pomoc při kácení nebezpečných
stromů nad silnicí v horní části Bohousové. Samotné kácení prováděli hasiči ze
stanice Ústí nad Orlicí pomocí automobilové plošiny. Naším úkolem bylo řídit
dopravu na silnici, společně s hasiči z Hejnic, kteří to samé prováděli už na
křižovatce na Českou Rybnou.
Druhou událostí byla 23. června také technická pomoc. Po prudším dešti byla ucpaná
kanalizace pod silnicí v Liticích nad Orlicí. Na žádost starosty jsme provedli její
pročištění technikou CAS 25.
Další, třetí událost nám v sobotu 5.srpna v 13:57 hodin vyhlásilo krajské operační
středisko. Jednalo se o špatně uhašené ohnisko po pálení v lese nad Liticemi. Na
událost vyjelo 8 hasičů s technikou CAS 25. Z důvodu málo specifikovaného místa
události a následně špatného radiového spojení v Liticích se nedařilo hned nalézt
správnou cestu k požáru. Na událost byla vyslána také jednotka ze stanice Žamberk,
která místo, pomocí modernější techniky s navigací GPS, nalezla dříve. Jelikož se
jednalo o malé ohnisko, byla naše jednotka v 14:45 odvolána zpět na základnu.
Podruhé se sirény v obcích rozezněly v úterý 22. srpna v 8:56. Jednalo se o požár
nádrží s olejem ve firmě ŽPSV v Liticích. Externí firma zde prováděla rozebírání
staré kotelny na LTO, při jejich činnosti došlo k zapálení zbylého oleje v nádržích. K
požáru jsme vyjeli v 5 lidech s technikou CAS 25 za 9 minut od vyhlášení poplachu.
Následně ještě vyjel také DA Avia s jedním hasičem. Vzhledem k rozsahu požáru byl
vyhlášen druhý stupeň poplachu a na místo se sjelo celkem 8 jednotek s 11 vozy.
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Zásahu se zúčastnily jednotky HZS Žamberk a Ústí nad Orlicí, jednotky
dobrovolných hasičů obcí Záchlumí, Česká Rybná, Líšnice, Žamberk, Letohrad a
jednotka Vamberk z Královehradeckého kraje. Na uhašení požáru bylo použito
většího množství pěnidla a požár byl lokalizován v 9:37 a úplně zlikvidován v10:23.
Naše jednotka přijela na místo jako první, krátce před hasiči ze stanice Žamberk.
Zahájili jsme průzkum a vytvořili jedno útočné vedení „C“ pro ochranu blízké
výrobní haly. Samotné hašení prováděly jednotky disponující dýchací technikou.
Dalším naším úkolem bylo zajistit dostatek požární vody. Proto jsme zřídili u splavu
elektrárny čerpací stanoviště s PS12 a dálkovou dopravu hadicemi k cisternám. Po
odjezdu ostatních jednotek jsme byli na místě ponecháni jako dohled do 22 hodin.
Dalším poplachem, vyhlášeným krajským operačním střediskem byl v neděli,
15. října, požár trafostanice v Liticích nad Orlicí vedle restaurace. Poplach byl
vyhlášen v 13:15. Naše jednotka vyjela za 6 minut s technikou CAS 25 s 5 hasiči,
krátce na to vyjel také DA Avia s dalšími 6 hasiči.
Zásahu se účastnili hasiči ze stanice Žamberk a dále dobrovolné jednotky ze
Záchlumí a České Rybné. Jednalo se o požár rozvodné skříně trafostanice. Na místo
jsme dojeli jako první jednotka a ihned zahájili průzkum, kdy bylo zjištěno, že
rozvodnice je stále pod napětím. Na místo události byla povolána pohotovostní
služba el. rozvodných závodů. Při čekání na dojezd technika, byli vyhledáni majitelé
aut, parkujících blízko trafostanice a auta byla přeparkována do bezpečné
vzdálenosti. Pouze jedno vozidlo zůstalo na místě a muselo být ochráněno před
teplem a jiskrami z hoření rozvodnice. Na hašení plamenného hoření byly použity
ruční hasicí přístroje, z našich aut jsme použili 4 ks 6kg práškových přístrojů. Ještě
před příjezdem pohotovostní služby jsme po dohodě s velitelem zásahu provedli
odpojení trafostanice od vysokého napětí 35kV. Jednotka se vrátila na základnu ve
14:30.
Na neděli 29. října bylo naplánováno taktické cvičení okrsku. Vzhledem k hlášenému
zvýšenému nebezpečí a možnému vzniku událostí vlivem orkánu Herward, bylo
rozhodnuto, že se cvičení jako takové neuskuteční, ale že proběhne společné školení
jednotek okrsku v České Rybné. Dle očekávání byly všechny jednotky postupně
odvolány na likvidaci událostí, a to především k popadaným stromům. Nejprve odjeli
hasiči z Hejnic, a v 9:37 byl naší jednotce nahlášen strojvedoucím vlaku strom přes
koleje v katastru Bohousová, směrem na Žamberk. Ihned po ohlášení jsme v 5 lidech
odjeli na pomoc. Událost se podařilo nahlásit z důvodu přetížení radiového spojení až
pomocí telefonu na operační středisko. Cestou na místo jsme ještě odstranili menší
strom, zasahující do cesty. Krátce na to jsme uvolnili strom z kolejí a zkontrolovali
koleje až k Popluži. Poté jsme se vrátili do České Rybné na školení. Cestou domů ze
školení jsme však přijeli k dalšímu stromu, zasahujícímu do poloviny silnice v ostré
zatáčce nad Bohousovou. I tento strom jsme odstranili a uklidili vozovku.
Tento den vyjeli ještě hasiči ze stanice Žamberk do Litic nad Orlicí na ohlášený pád
stromu na chatu. Provedli nejnutnější opatření pro zabezpečení chaty, zejména zakrytí
poškozené střechy. Strom však zůstal částečně ležet na přístavku chaty.
V pátek 3.11 se na nás obrátili majitelé chaty s žádostí o pomoc s odstraněním a
úklidem stromu. Po obhlídce situace na místě jsme se domluvili na druhý den 4.
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listopadu na odpoledne, že s odstraněním stromu pomůžeme.
Tímto vznikla naše další evidovaná událost. Na tuto ostatní pomoc jsme jeli v počtu 7
hasičů s technikou CAS 25. Činnost pro nás byla přínosná i jako další zkušenost při
práci s motorovou pilou a odstraňováním velkých stromů, ležících na objektu. Strom
měl u kořenů průměr asi 70cm.
Toto je k 12. 12. 2017 přehled činnosti jednotky za uplynulý rok, evidovaný na
krajském operačním středisku. Měli jsme však spoustu činností na žádost starosty
nebo občanů obce. Bylo to především pročištění kanalizace a naposled také při
rozsvícení vánočního stromečku jsme zajišťovali bezpečnost účastníků, kteří se
pohybovali na silnici.
K těmto činnostem je jednotka k 16. prosinci složena celkem z 19 hasičů. Jednotku
12. března náhle opustil Pepa Musil ml., ve kterém jsme ztratili proškoleného
zdravotníka a především dobrého a obětavého hasiče, který se rád a aktivně
zapojoval do všech činností jednotky i sboru.
Jednotka obce Záchlumí je ve složení jeden velitel jednotky, dva velitelé družstva,
sedm strojníků, tři proškolení hasiči na obsluhu motorových pil a jeden zdravotník.
Vybavení technikou a dalšími prostředky bylo po celý rok stejné jako v loňském
roce. V hasičské zbrojnici se podařilo dokončit odsávání výfukových plynů od aut a
tím zlepšit komfort a bezpečnost hasičů při převlékání a při pohybu v garážích.
Technika a výbava byla v průběhu roku udržována a opravována dle potřeby.
Všem, kteří se větší či menší měrou podíleli na činnosti jednotky, údržbě techniky,
nebo nás nějakým způsobem podpořili, mnohokrát děkuji a těším se na další
spolupráci.
V případě potřeby pomoci se na nás můžete kdykoliv obrátit. Kontaktovat můžete
přímo starostu obce, velitele jednotky Luďka Prause (602 188 882) nebo kohokoliv z
hasičů. Samozřejmostí je bezplatná linka tísňového volání Hasiči 150 nebo 112.
Velitel jednotky Záchlumí
Luděk Praus

Knihovna v Liticích - poděkování
Díky pochopení pana starosty Falty, kdy jsem se na něj obrátila s žádosti o pomoc
při vylepšení výpůjční místnosti, se naše knihovna v Liticích v roce 2017 dočkala
částečné rekonstrukce. Po konzultaci s panem starostou jsme došli k závěru, že již
jedna stávající místnost nestačí k uložení knižního fondu a pokusíme se
zrekonstruovat i vedlejší přilehlou místnost.
V roce 2017, v letních měsících, jsme vymalovali a probourali do vedlejší místnosti
dveře a položili nový koberec. Děkuji našim čtenářům panu Jakubcovi a
děvčatům - paní Slezákové a Vikové. I chlapcům Vikovým - Patrikovi a
Martinovi, kteří stěhovali knihy do zasedací místnosti. Nesmím zapomenout ani
na Ládíka Štanderu, který také přiložil ruku k dílu a byl platným pomocníkem.
Velmi ochotni byli i pan Čaban se synem, na které jsem se mohla kdykoliv
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obrátit o pomoc. I pan starosta se fyzicky podílel na vylepšení místnosti, položil
nový koberec a sehnal zedníka na zabudování dveří.
Těšíme se, že v letošním roce dokončíme rekonstrukci druhé místnosti.
Snad jsem při poděkování na nikoho nezapomněla. Podotýkám, že bez těchto lidí
by se akce neuskutečnila. Těším se na letošní rok, kdy rekonstrukci ukončíme a naši
čtenáři budou mít krásné prostředí, ve kterém se budeme scházet.
Bártová Alena knihovnice

Florbalový turnaj 2018
Memoriál Pepy Musila ml.
V sobotu 6. ledna 2018 se v prostorách tělocvičny Fontána v Záchlumí uskutečnil již
8. ročník florbalového turnaje. Poprvé jsme jej, se souhlasem manželů Musilových a
Lucky Musilové, pojmenovali jako Memoriál Pepy Musila ml.. Chtěli jsme tak vzdát
úctu Pepovi, který s námi florbal často hrával. Díky rodičům Pepy jsme tak nechali
zhotovit reprezentativní putovní pohár, který bude od tohoto ročníku hlavní výhrou.
Letošního ročníku se zúčastnilo 7 družstev, která byla složena povětšinou z místních
borců. Poměřit síly s námi přijelo i jedno družstvo ze Žamberka. Hráli jsme stylem
každý s každým a sčítali body za výhry. Nejlepšího výsledku pak dosáhlo družstvo
s názvem Rodina ve složení Jiří Krejsa, Tomáš Klesa, David Manučarjan, Tomáš
Nádr a Jaroslav Peřina ml.
Na závěr bych chtěl poděkovat za finanční podporu manželům Skácelovým a obci
Záchlumí, kteří nám umožnili soupeřit o drobné ceny.

Celkové foto hráčů, Záchlumí 6. 1. 2018, foto archiv J. Peřina
Jaroslav Peřina ml.

-8-

-9-

Milí sousedé, děti i dospěláci. Zveme vás na jarní výšlap

„Putování přes tři zvoničky“.
IV. ročník
Akce se koná pod záštitou Obce Záchlumí
v sobotu 21.4.2018.
Start začíná u libovolné zvoničky v Bohousové, Liticích nad Orlicí či
Záchlumí. Pěší putování odstartují zvoníci v 9 hodin. Od této hodiny budou
zvoničky zhruba do 14:00 hodin zvonit, klinkat, cinkat prostřednictvím účastníků,
takže se neobávejte hlasu zvonů-žádný poplach se nekoná.
Vaším úkolem bude postupně posbírat originální razítka každé ze tří
zvoniček. Na dětské i ostatní účastníky čeká několik překvapení, včetně placky
zvoničky Bohousové.
Občerstvit se můžete během cesty či po jejím skončení v pohostinstvích ve
Fontáně v Záchlumí, “V Zátiší“ v Litích nad Orlicí, a také v „Areálu snů“
SDH Bohousová u řeky. V Liticích si zaskotačit na pouťových atrakcích.
Startovné na 1 účastníka je 25,- Kč.
Přijďte svou účastí podpořit svoje zdraví, mysl i dobrou náladu a i tradici
v našich třech částech obce.
Těšíme se na vás.

- 10 -

Obec Záchlumí pořádá

21. a 22. dubna 2018
Program:

IV. ročník pochodu

Putování přes tři zvoničky

V sobotu 21.4.2018 – start v 9:00 hod.
Kde: od kterékoli zvoničky
Jak: pěšky, na kole, v kočárku…
Občerstvení po trase zajištěno

Pouťová mše v neděli 22. dubna v 15.00 hodin
v místní kapli Krista Dobrého pastýře
sloužena p. ThDr Pawlem Nowatkowskim

CELOU AKCI DOPROVODÍ POUŤOVÉ ATRAKCE
Akce se koná za každého počasí, všichni jste srdečně zváni!
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