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21. 4. 2018, Litice nad Orlicí, Pochod přes tři zvoničky, foto. M. Falta

Informace obecního úřadu
Rada obce se od zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 22.2.2018
v restauraci Fontána v Záchlumí, sešla ke svému zasedání celkem pětkrát. Na těchto
zasedáních bylo projednáváno:
- schválení rozpočtu a rozpočtového výhledu příspěvkových organizací,
Základní školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí
- účetní závěrka Základní školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí
- příprava na audit
- příprava: „Putování přes tři zvoničky“ a Litická pouť
- informace o pozemkových úpravách v Záchlumí,
- osvětlení prostoru před Konzumem
- rekonstrukce hromosvodu na objektu Fontána
- terénní úpravy parkoviště a hřiště u Konzumu
- příprava žádosti o dotaci na přístavbu odborné učebny v ZŠ
V rámci zkvalitnění třídění odpadů a údržby okolí kontejnerů tříděného odpadu
probíhá od ledna 2018 svoz tříděného odpadu každých čtrnáct dní, aby nedocházelo
k hromadění odpadu mimo sběrné nádoby.
Svoz komunálního odpadu probíhá od ledna 2018 také každých čtrnáct dní a
došlo proti I. čtvrtletí 2017 k snížení nákladů za I. čtvrtletí 2018.
Neodpustím si na tomto místě se opět zmínit o systému třídění a ukládání
odpadu. 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! Do kontejneru na papír
opravdu nepatří komunální odpad! V Liticích jsou pro chataře u garáží umístěny
čtyři kontejnery na komunální odpad o objemu 1100 l. Znovu připomínám, že obec
ve spolupráci s hasiči pořádá 4x do roka sběr jak tříděného a nebezpečného, tak i
komunálního odpadu. Jízdní řád je umístěn ve vývěskách po obci a na webových
stránkách obce. Vše je v lidech a v jejich přístupu k nakládání s odpady, které
vyprodukují. Jiný způsob není možný. Buďme ohleduplní ke svému okolí a svým
sousedům.

starosta obce Miroslav Falta

Obec Záchlumí hledá zaměstnance pro komunální služby, ošetřování zeleně,
práce v lese a údržbu obecního majetku. Nástup možný ihned. Řidičský průkaz
na traktor výhodou. Bližší informace na obecním úřadě v Záchlumí.
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Zimní aktivity ZŠ Bohousová
Již tradiční akcí naší školy je program pro budoucí školáky – prvňáky
„Školákem nanečisto“, kde se předškolák seznámil s prostředím školy ještě dříve, než
půjde k zápisu a mohl tak odbourat případnou nejistou a obavu ze školního prostředí
při samotném zápisu do 1. ročníku. Děti se seznámily s budoucími kamarády, svými
pedagogy a hlavně si zahrály na školáky. V doprovodu rodičů si vyzkoušely, jak to
ve škole chodí, formou hry splnily první jednoduché úkoly a poznaly práci na
interaktivní tabuli.
5. dubna se v ZŠ Bohousová konal zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok
2018/2019. Teď už si byly děti ve škole jistější, díky předešlé akci „Školákem
nanečisto, aneb kdopak by se školy bál“. Po splnění všech náležitostí zápisu, byly
všechny děti – předškoláci - přijaty. Takže už se těšíme na Josefa Hyska, Zdeňka
Pýchu a Kateřinu Vokounovou. Za veškerou snahu děti dostaly omalovánky,
pastelky, magnetku s fotkou naší školy a malý kaktus, aby se o něj do září postaraly.
Tak předškoláci, 3. září hurá škola volá!
První pondělí v březnu absolvovali žáci poslední lekci plavecké výuky
v bazénu v Ústí nad Orlicí, kde již strávili svůj čas volnějším režimem výuky a mohli
si vyzkoušet jízdu tobogánem, vyzkoušet parní lázeň, vodní vířivku, nebo hrát různé
hry ve vodě a vodní pólo. Žáci obdrželi za své snažení během výcviku „Mokré
vysvědčení“ v podobě kapra, úhoře, žraloka, nebo delfína, volné vstupenky do bazénu
a jako dárek pěnové vodolepky do vany. Dalším zpestřením hodin TV byly dvě lekce
bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou, kde si žáci vyzkoušeli
techniku bruslení a po roce pocítili určité zlepšení.

Lyžařská škola Nella
I v letošní zimní sezóně jsme zavítali s žáky školy do lyžařského areálu
v Bartošovicích v Orlických horách, kde jsme absolvovali dva půldenní lyžařské
výcviky. Začátečníci zkoušeli první obloučky a dovednosti na dětském provazovém
vleku. Ti ostatní již od začátku využívali velký vlek a zdokonalovali lyžařskou
techniku, nakonec si ho vyzkoušela většina žáků. Díky kladnému hodnocení této akce
jsem uskutečnil v pátek,
2. března, zájezd na večerní lyžování do Bartošovic
v O. h. pro rodiče a žáky naší školy. Této premiérové akce s rodiči se zúčastnilo 24
nadšených lyžařů, což předčilo očekávání. Rodiny s dětmi si společně užily příjemný
páteční podvečer na lyžích a v krásném prostředí lyžařského areálu strávily zdravý
pobyt na čerstvém vzduchu. Tento zájezd splnil svůj účel přiblížit školu veřejnosti a
možnost setkání se rodičů žáků na společné akci.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský, ředitel školy
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Společenská kronika
V období od 1.1.2018 do 31.3.2018 oslavili životní jubileum tito naši občané.
93 let Lýrová Božena
92 let Dytrtová Ludmila
87 let Kašková Vlasta
87 let Dostálová Vlasta
85 let Zikmund Josef
84 let Krejčová Zdeňka
70 let Frajvald Luděk
70 let Krejčová Anna
65 let Kořínková Ludmila
65 let Táborská Jana

Bohousová
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Bohousová
Záchlumí
Bohousová
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Litice nad Orlicí

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

Dokument Místní akční plán vzdělávání byl úspěšně schválen
Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností Žamberk a Králíky projekt s názvem Místní akční plán
vzdělávání. Cílem projektu bylo zmapovat region z pohledu školství, co se nám daří,
co nám naopak nejde a v čem vidíme rezervy. Všechny tyto podněty a nápady byly
zpracovány v dokumentu s názvem Místní akční plán vzdělávání, který je složen
z několika částí. Celý tento dokument byl schválen 17. ledna 2018 a je dostupný na
webových stránkách www.maporlicko.cz.
Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 4 workshopy, 7 kulatých
stolů a 1 odbornou stáž. Všechny tyto akce byly určeny jak pedagogickým
pracovníkům, tak i širší veřejnosti. Podařilo se nám uspořádat akce s Martinem
Romanem, Margit Slimákovou či Pavlem Kraemerem.
Do podvědomí veřejnosti jsme se snažili dostat pomocí soutěže O nejlepší
(mimo)školní projekt, která probíhala v měsíce února 2018. Do soutěže se zapojilo 21
aktivit, které soutěžily o zájezd do brněnského vědeckotechnického parku s názvem
VIDA. Vítězem se stala Základní škola a mateřská škola z Červené Vody, která si
tuto odměnu naplno užila 28. března 2018.
Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání II, v rámci kterého
budeme pokračovat v podpoře škol a školských zařízení z regionu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili. Pokud se
chcete o nás a naší činnosti dozvědět více, podívejte se na webové stránky
www.maporlicko.cz.
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Mateřská škola Záchlumí vyhlašuje zápis nových dětí
na školní rok 2018-2019, který se koná v Mateřské škole
Záchlumí ve čtvrtek 10. 5. 2018
od 10 do 17 hodin.

Zákonný zástupce dítěte při zápisu předloží:
- svůj občanský průkaz
- rodný list dítěte
- zdravotní a očkovací průkaz dítěte a průkaz pojištěnce (dítěte)
- popř. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče
Zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu tiskopis žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, kterou řádně vyplněnou doručí zpět
nejpozději 31.5.2018 do MŠ.
V případě počtu žádostí přesahujících kapacitu mateřské školy budou děti
přijímány podle kritérií mateřské školy.

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI
„Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018“
Jako vloni, tak i letos, se děti z naší MŠ zúčastnily této soutěže v kategorii
výtvarných prací. Do okresního kola postoupilo úctyhodných 494 prací a celkový
počet zapojených dětí dosáhl počtu 1021. Do soutěže se z celého okresu zapojilo 49
subjektů.
Krásné 2. místo získala Adriana Machová a je pozvána na slavnostní vyhodnocení
do Kulturního domu v Nekoři. Zároveň postupuje do krajského kola.
Adriance gratulujeme a držíme palce!

Drahomíra Víšová
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Poděkování
Jak jistě víte, dne 2. 3. 2018 postihla můj rodinný dům č. p. 129 v Záchlumí pohroma
v podobě rozsáhlého požáru. Všem těm, kteří se jakkoli podíleli na jeho likvidaci
s následným odstraňováním následků a dále těm, kteří se podíleli a dodnes podílejí
na obnově domu, bych touto cestou rád poděkoval. Každé pomoci a ochoty si velmi
vážím a ještě jednou všem moc děkuji.

David Pop

OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Není pranostika, jako pranostika. Od pradávna se říkalo: “BŘEZEN – ZA KAMNA
VLEZEM, DUBEN, JEŠTĚ TAM BUDEM.“
Letos se to tak nějak nepovedlo. A jsme za to rádi. Doufáme však, že nás „zmrzlí“
nevypečou.
Zahrádkáři už pilně zpracovávají záhonky a těší se teplému počasí. Některé zahrádky
už zdobí první jarní kvítka, na které je radost se podívat.
Zatím předpěstováváme sazenice rajčat, paprik a některých kytiček za oknem nebo
ve sklenících, ale už brzy je budeme moci vysadit ven na zahrádky.
Duben je plný nejen práce, ale také zábavy. V Liticích je, jako každým rokem, tradiční
pouť. Kdo rád putuje, může navštívit zvoničky v Bohousové, Liticích i v Záchlumí.
Poslední den v tomto měsíci ještě spálíme čarodějnice a postavíme májku.
Zahrádkáři společně s Lady clubem vás srdečně zvou 30. dubna /pondělí/ od 18.00
hodin na palouk u hasičské chaty v Záchlumí. Kulturní komise OÚ zajistila zajímavý
kulturní program. Zajištěno je, samozřejmě, i občerstvení.
Objednáno je i hezké počasí, tak doufejme, že se vše vydaří. Přijďte se přesvědčit a
pobavit.
Kde se vzalo, tu se vzalo
Jaro a sluníčko s ním.
Jsme rádi, že přispěchalo.
Proč, to dobře vím.
Nebudem už nosit kabáty
a klepat se zimou někde za vraty.
Travička se bude zelenati,
děti si zas venku budou hráti.
Hlavně ať zmrzlí nedělají neplechu.
Nebo se zas jako vloni nedočkáme ořechu.
Krásné jaro přejí zahrádkáři.
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Putování přes tři zvoničky 2018 – ohlédnutí
Ten čas ale letí, řekli si mnozí, když se opět chystali na Putování přes tři zvoničky!
Co bylo při letošním čtvrtém putování jiné? No přece počasí! Žádný déšť a žádná
zima. Od brzkého rána krásný sluneční den. V rádiu říkali, že je to nejteplejší duben
za posledních 135 let, co se měří pravidelně teploty. Bude to asi pravda, protože zima
přešla do léta.
Je sobota 21. 4. 2018, a když se přiblížila 9. hodina, odstartovali zvoníci našich obcí
4. ročník putování… Na stanovištích jsou všichni v pozoru. Skřítkové v Záchlumí,
čarodějnice v Bohousové i bílá paní v Liticích nad Orlicí.
Letos jsem byla požádána o pomoc u záchlumské zvoničky a tak okem pozorovatele
sleduji ten cvrkot. Na našem stanovišti je od rána rušno. Přišli místní turisté – děti i
dospělí, turisté přespolní. Mladí hasiči z Rybné nad Zdobnicí si také udělali výlet se
svými vedoucími. Každý si pochvaluje počasí i tuto akci. Není snad nikdo, kdo by si
zapomněl zazvonit. Každý účastník si, jako předešlé ročníky, odnesl: Putovní list, na
který dostal otisk všech tří zvoniček, list s pohádkou a informaci o historii vzniku
zvoničky a děti samolepku k pohádce. Ke koupi byla i krásná omalovánka a pohledy
našich obcí. Ten, kdo dostal poslední razítko, odnesl si placku bohousovské zvoničky
a pokud byl i minulé ročníky, doplnil si tak svou sbírku všech tří zvoniček.
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Co dodat na závěr?
Počet účastníků je každý rok vyšší. Letos putovalo 386 malých a velkých lidí a
mrňousky v kočárcích nepočítám.
Vyšlo pěkné počasí, které mělo letní teploty kolem 25 stupňů.
Akce se vydařila také díky všem, kteří pomáhali s přípravou a průběhem. Nelitovali
věnovat svůj čas a jistě už teď přemýšlí, co dostanou účastníci dalšího ročníku v cíli.
Poděkování patří také paní Evě Musilové, která tuto akci, z které se stává krásná
tradice, za pomoci obecního úřadu zrealizovala.
Na další ročník můžeme zavolat do pořadu Toulavá kamera, protože obcí, kde jsou tři
dřevěné zvoničky moc není.
A na úplný závěr si neodpustím vyzvat ty, kterým se pořád něco nelíbí a stále něco
kritizují, aby se zapojili do takovéto akce a určitě změní svůj názor.
Mirka Dvořáková

Cyklopecky Pardubického kraje začaly už na velikonoční neděli
V neděli 1. dubna začal další ročník letní cyklistické cestovatelské soutěže
Cyklopecky Pardubického kraje. Ve zbrusu nové Vandrovní knížce zájemci
najdou 15 krásných tras vhodných pro cyklovýlety v Pardubickém kraji.
Naplánovat své cyklotoulky si podle nich mohou nejen sportovní cyklisté, ale
především rodiny s dětmi. Ti, kteří budou do Vandrovní knížky sbírat i razítka,
mohou vyhrát třeba horské kolo.
„Cestovatelskou soutěž o ceny pořádá Pardubický kraj spolu s Destinační společností
Východní Čechy už po sedmé. Za tu dobu jsme si ověřili, jak je náš kraj příhodný
k cykloturistice, proto jsme připravili do soutěže opět podrobně popsané cyklotrasy,
na kterých je 31 zajímavých míst s razítky Cyklopecek. Nicméně účastnit se mohou i
lidé, kteří tato místa navštíví pěšky, autem nebo jinými způsoby dopravy. Hlavním
cílem je prostě být aktivní a vyrazit se podívat po našem kraji,“ říká radní pro sport a
cestovní ruch René Živný.
Jednotlivé trasy jsou hodnocené podle obtížnosti. Většina z nich je vhodných pro
rodiny s dětmi nebo prostě kohokoliv, kdo si rád vyrazí na kole do přírody nebo za
památkami. Pro sportovněji založené cyklisty jsou tu i horské trasy s náročnějším
-8-

převýšením třeba v Orlických horách nebo na úbočí Králického Sněžníku. „Ke
správnému létu patří určitě i koupání a vodní radovánky, proto několik tras vede i
kolem míst, kde se můžete během výletu příjemně osvěžit. Tím nejatraktivnějším
v tomto směru je především výlet číslo 2 Bohdanečskem za koupáním, kdy téměř
pořád pojedete kolem nějakého rybníka, potůčku nebo písníku. Na Hlinecku se
projedete krajinou tradic a krásná historická města zase poznáte při toulkách na kole
Českomoravským pomezím. Opravdovou cyklistickou dálnici vyzkoušíte, pokud se
vydáte Orlickým cyklo a in-line královstvím po trase číslo 10. Samotnou královskou
etapou letošního ročníku soutěže je pak trasa číslo 15 s názvem Úbočím Králického
Sněžníku, během které budete muset v pedálech vystoupat více než 1.100 výškových
metrů. Ale zase ten výhled!“ popisuje nabídku René Živný.
Pro účast v losování je potřeba do Vandrovní knížky na cestách nasbírat alespoň tři
razítka a odeslat stránku s razítky nebo její naskenovanou podobu do 19. října na
adresu Destinační společnosti Východní Čechy. Pro hlavního výherce je letos
připraveno horské kolo Merida z Cyklopointu, další získá víkendový pobyt pro dvě
osoby v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli a následuje mnoho dalších cyklistických
cen, vstupenek a dárků. Vylosováno bude celkem 20 výherců.
Detailní informace k celé soutěži najdete na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky
Téměř 12 milionů pro obce na nové hasičské automobily či požární zbrojnice
(17.4.2018)

Krajští zastupitelé schválili poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního
titulu na pořízení nových dopravních automobilů a rekonstrukci či stavbu
požárních zbrojnic. Kraj vyčlenil 11,7 milionů korun jako svůj příspěvek k
dotaci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
na rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic.
„V letošním roce vyčleňujeme v rámci podílu k dotačnímu programu na pořízení
dopravních automobilů a rekonstrukci či výstavbu hasičských zbrojnic, který
vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, nejvyšší částku od zavedení tohoto titulu, ke kterému se připojujeme
již třetím rokem. Podíl kraje je v případě této dotace cca 1/3 z celkové výše dotace,
kterou poskytne generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. V letošním
roce podpoříme rekordní počet 31 obcí, přičemž každá získá z krajského rozpočtu
300 tisíc korun na pořízení dopravních automobilů. V případě rekonstrukcí požárních
zbrojnic budou podpořeny tři projekty v celkovém objemu 650 tisíc korun. Celkově
tak bude státní dotační titul z krajského rozpočtu podpořen částkou přibližně 11,7
milionu korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že celková souhrnná podpora
kraje je v letošním roce nejvyšší v historii, když dosahuje přibližně 25 milionů korun.
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Zahrádkáři Bohousová, Litice nad Orlicí a Záchlumí
ve spolupráci
s Lady clubem Záchlumí a Obcí Záchlumí
Vás zvou na

stavění máje
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
v pondělí 30. dubna 2018 od 18.00 hodin
program: aerobic, mažoretky
Občerstvení zajištěno

Hudba: Combi

Hasiči Záchlumí a 0bec
Záchlumí
Vás zvou na

kácení máje
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
v sobotu 26. května 2018 od 18.00 hodin
program

- děti z mateřské školky
- aerobic

Hudba: Plazma
zajištěno

rock

Občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé
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