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Družstvo žáků ZŠ Bohousová na soutěži „Běh údolím J. A. Komenského“

Informace obecního úřadu
První pololetí 2018 se chýlí ke konci. Dovolte vážení spoluobčané, abych Vás
informoval o činnosti obecního úřadu v tomto období.
Rada obce schválila účetní závěrky příspěvkových organizací obce: Základní
školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí.
Zastupitelstvo obce Záchlumí schválilo účetní závěrku obce a závěrečný účet
obce za rok 2017. Kontrola hospodaření obce proběhla bez závad.
Obec získala z Programu obnovy venkova Pardubického kraje dotaci na opravu
místní komunikace v Záchlumí.
Z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek
Pardubického kraje získala obec dotaci na restaurování kaple v Liticích.
Z Programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky dobrovolných hasičů obce - z rozpočtu Pardubického kraje získala obec dotaci na pořízení hasičského automobilu, který byl zakoupen v prosinci
2017.
V obci Záchlumí byly dokončeny pozemkové úpravy v katastru Bohousová do katastru nemovitostí bylo zapsáno 5. 3. 2018. Pozemkové úpravy katastru
Záchlumí byly schváleny 30.5.2018. Do katastru nemovitostí budou zapsány na
podzim letošního roku. V rámci optimalizace celé obce budou provedeny částečné
pozemkové úpravy i na katastru Litice nad Orlicí. Dotčení občané budou včas
osloveni.
30. dubna 2018 proběhlo již tradiční „Stavění máje“ na chatě SDH Záchlumí.
Svým programem nás potěšil záchlumský aerobic pod vedením Šárky Prausové a
mažoretky z Lukavice pod vedením Simony Dudkové. K tanci i poslechu hrála
skupina Combi. I „Kácení máje“ na chatě SDH Záchlumí, které proběhlo 26. 5. 2018,
se vydařilo. Krásným vystoupením nás potěšily roztomilé děti z Mateřské školky
v Záchlumí a taneční skupina Neon z Anima Žamberk. Za pomoc při pořádání těchto
akcí děkuji Zahrádkářům, Lady Clubu a SDH Záchlumí.
SDH Bohousová uspořádal již tradiční dětský den v „Areálu snů“
v Bohousové, který se těší již několik let velkému zájmu dětí i dospělých. Děkuji
tímto pořadatelům za krásné odpoledne pro naše děti.
Přeji dětem hezké prožití prázdnin a Vám všem, vážení spoluobčané, pohodové
léto.
Miroslav Falta
starosta obce
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Společenská kronika
V období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018 oslavili nebo oslaví životní jubileum tito
naši občané:
96 let Píčová Vlasta
93 let Krsková Zdenka
92 let Janovcová Marie
87 let Pavel Josef
85 let Táborská Helena
83 let Zbojková Filoména
82 let Urbášek Vladinír
80 let Junková Jaroslava
75 let Andrlová Jaroslava
75 let Urbášková Marta
70 let Kořínek Zdeněk
70 let Hanyková Jarmila
70 let Andršová Jaroslava
70 let Hemerka Josef
65 let Kohoutová Jitka
65 let Jirčík Miroslav
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Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili nebo
oslaví významné životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní
optimismus a jenom pohodové dny.
Miroslav Falta
předseda kulturní komise

Žáci ZŠ Bohousová si sami vyrobili ručně zhotovený papír
Celá škola se už nemohla dočkat dne 5. června, kdy jsme se vydali do Velkých Losin.
Cílem byla samozřejmě ruční papírna. Velkolosinská manufaktura dnes patří
k nejstarším, doposud pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se
zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Ručně čerpané papíry a dnešní
sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců
tradičních českých rukodělných výrobků. Unikátní areál významné technické
památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté historie tradiční ruční
papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2001 vládou
České republiky prohlášen národní kulturní památkou.
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Nejprve jsme si prohlédli muzeum a historii ruční výroby papíru, mohli jsme vidět i
zmenšený model výrobní linky, zhlédli jsme videoprojekci o papírně a okolí a pak
jsme již přešli do provozních prostorů, kde vzniká poctivá výroba tohoto unikátu. To
nejlepší přišlo na závěr, kdy si žáci mohli ve dvouhodinovém work shopu vyrobit
vlastní, ručně vytvořený papír. Nejprve nabrali směs, sítem ji zbavili přebytečné
vody, pak vylisovali a mohli dát na sušící zařízení. Než jim výrobek uschnul, tak si
zhotovili vlastní obálku, pořídili pečeť, nebo vytvořili pohlednicový potisk na menší
papír. Pak už si vyzvedli v sušičce svůj ručně zhotovený papír a odnesli si desky
s množstvím výrobků. Nemohla chybět návštěva obchodu ručních papíren, kde si žáci
zakoupili různé suvenýry pro sebe, sourozence, nebo své rodiče.
Cestou zpátky jsme se zastavili v obci Bludov, kde je Pradědovo dětské muzeum.
Žáci se dozvěděli ve výukovém programu spousty informací o oblasti Jeseníků a
místním lázeňství a také léčebných metodách místního rodáka, světoznámého léčitele
Vincenze Priessnitze, který se proslavil léčbou studenou, až ledovou vodou a také
pobytem a prací v přírodě. Žáci se tak mohli na venkovním hřišti, kde byla sestava
koryt a nádob s mlýnskými pohony a vodou, seznámit s těmito zdravotními účinky
studené vody, ale hlavně si na závěr krásného výletu užít areálu s herními prvky
a lanovkou. Cestou zpět byli všichni docela unaveni, ale s příjemným pocitem
z krásného výletu a zážitku.

Provoz ruční papírny – děti si sami vyrobily ruční papír
-3-

Divadélko pro školy z Hradce Králové s pohádkou „Na statku“

Sportovní akce ZŠ Bohousová
V jarních měsících školního roku jsme realizovali a účastnili se mnoha sportovních
soutěží. Nejprve proběhla soutěž „Velikonoční švihadlo 2018“, kde žáci soutěžili
v počtu přeskoků přes švihadlo za 30 vteřin. Vítězkou kategorie 1. a 2. ročník se stala
Tereza Luňáčková s rekordním počtem 69 přeskoků (celkově 5. místo z celé školy).
Mezi žáky 3., 4. a 5. ročníku zvítězila Marie Vajrauchová se 77 přeskoky.
Koncem května jsme zamířili na tradiční závody „Běh údolím J. A. Komenského“ do
Brandýsa nad Orlicí. Jedná se o závody v přespolním běhu, kde tratě vedou po louce,
lesní cestě a asfaltu s délkou tratí od 800 do 1 600 metrů podle ročníku narození. Naši
žáci soutěžili na tratích 800 a 1 200 metrů. Všichni podali výborné výkony a vůbec se
neztratili mezi žáky z velkých městských škol a tak zaznamenali umístění na
předních pozicích, i když díky přestupu do vyšší věkové kategorie to tentokrát na
medaile nestačilo. Nejlépe se umístil Vojta Martinec, který doběhl šestý na trati 1 200
metrů. Výborně zaběhla trať 800 metrů Tereza Filáčková, která dokončila závod na
pěkném 8. místě. Terezka Luňáčková získala krásné 7. místo. Tito žáci mají za rok
velkou šanci na medailové umístění, díky tomu, že budou ve své kategorii o rok
starší.
Na Den dětí 1. června proběhl tradiční sportovní den, kdy žáci 1. – 3. ročníku
absolvovali pěší výlet v okolí obcí a velmi statečně ušli 8 kilometrů. Žáci 4. a 5.
ročníku vyjeli na kolách v rámci cyklovýletu ve směru Fitmin, Žamberk a po
cyklostezce do Letohradu, kde se občerstvili v místní cukrárně. Po nabrání sil a
návštěvě zámeckého parku s papoušky a klokany, se vrátili trochu jinou trasou zpět
ke škole. Statečně ujeli 34 kilometrů. Obě skupiny se sešly u školy a jako odměnu si
opekly buřty a případně pečivo.
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Další sportovní akcí byl atletický čtyřboj družstev ve Slatině nad Zdobnicí za účasti
6 družstev (Bohousová, Slatina n. Z., Javornice, Rokytnice, Klášterec n. O. a Rybná
n. Z.). Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: sprint na 50 metrů, vytrvalostní běh, hod
míčkem a skok daleký. Naši mladší žáci (T. Luňáčková, M. Žabová, O. Dostál a A.
Hysek) se umístili na 4. místě. Ještě lépe dopadlo družstvo starších žáků (T.
Filáčková, L. Dušková, R. Divíšek a V. Martinec), které si odvezlo bronzové
medaile. Třešničkou na dortu bylo absolutní vítězství Vojty Martince mezi všemi
účastníky atletického čtyřboje. Skvělé výsledky při premiérové účasti na této soutěži!
Blahopřeji.
Domácí sportovní akcí byl turnaj ve vybíjené, který pořádala naše škola ve Fontáně.
Účastnilo se ho 6 družstev. Naši žáci podali v turnaji výborné a statečné výkony,
které stačily na konečné 4. místo. Konečné pořadí turnaje: 1. Žamberk, 2. Záměl, 3.
Česká Rybná, 4. Bohousová, 5. Potštejn, 6. Rybná nad Zdobnicí.
Zatím poslední sportovní akcí školy byl „Školní atletický čtyřboj 2018“, který se
konal na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí 14. června. Žáci soutěžili ve čtyřech
disciplínách: sprint na 60 metrů, vytrvalostní běh (300, 600 a 800 metrů podle věku),
skok daleký a hod míčkem. Výkony z těchto disciplín jim byly bodově ohodnoceny a
v součtu znamenaly výsledky atletického čtyřboje. V příjemném počasí se žáci velmi
snažili a dostávali ze sebe velmi pěkné výkony. Za zmínku stojí tyto individuální
výsledky: sprint na 60 metrů: J. Cabalková 10,60 s mezi mladšími žáky a V. Martinec
9,10 s, R. Divíšek 9,60 s a B. Krčmářová 9,70 s mezi staršími žáky. Hod míčkem: A.
Hysek 20,16 m a V. Martinec 29,53 m, M. Prachařová 26,49 m. Skok daleký: T.
Luňáčková 290 cm mezi mladšími žáky a V. Martinec 384 cm a R. Divíšek 374 cm
mezi staršími žáky. Ve vytrvalostním běhu stojí za zmínku zejména dva výkony: T.
Luňáčková 1:07,8 min. na 300 metrů a V. Martinec 3:08,0 min. na 800 metrů. Tyto
výsledky znamenaly i úspěchy v celkovém hodnocení atletického čtyřboje, kdy
v kategorii 1. a 2. ročník zvítězil Antonín Hysek mezi chlapci a Tereza Luňáčková
mezi dívkami. V kategorii 3., 4. a 5. ročník přebrali vítězný pohár Vojta Martinec
mezi chlapci a Tereza Filáčková mezi dívkami. Vojta Martinec také získal cenu za
absolutního vítěze školy se ziskem 328 bodů. Školní atletický čtyřboj se velmi povedl
a tak se z něj stává tradice a významná soutěž naší školy.
Ještě bych zmínil, že díky úspěšně podpořeným projektům na dopravu do plavecké
školy, na sportovní aktivity školy a díky velké podpoře zřizovatele obce Záchlumí,
měli žáci veškeré aktivity a dopravu na akce zdarma a také se za ně pořídily ceny za
výsledky, diplomy, poháry a další sportovní materiály.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval kolegyním za obětavou a kvalitní práci
s dětmi v tomto školním roce a pomoc a ochotu při veškerých školních a sportovních
akcích.
Dětem ze školy i školky přeji příjemně strávené prázdniny se svými rodiči a
nejbližšími a rodičům prázdninovou pohodu se svými ratolestmi. A již se moc těšíme
na přivítání nových prvňáčků, kteří si ještě užijí poslední dny jako předškoláci.
Žákům z 5. ročníku přeji úspěšný vstup do nové školy, třídy a kolektivu. Velký dík
patří sponzorům školy a starostlivému vedení Obce Záchlumí za ochotu a podporu
naší školy.
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová
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Přírodovědná soutěž v České Třebové

Naši úspěšní atleti ze čtyřboje ve Slatině nad Zdobnicí
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Dětský den
Trochu jsem pátral v historických poznámkách, abych zjistil kolikátý, že
to ročník Dětského dne letos vlastně byl a nejsem schopen vám to přesně
říci. V minulosti jej pořádali nejen hasiči, ale i dobrovolníci, lidi z řad
Sokola, také SSM a Strany přátel piva, ale to už je hodně dávno.
V novodobé historii, kdy Dětský den pořádáme my hasiči z Bohousové, to
je už 15. ročník.
Nebudu zde popisovat, jaké byly atrakce, co si každý mohl vyzkoušet a za
odměnu odnést domů. Chtěl bych jen poděkovat všem, kteří nám pomohli
s přípravou, organizací a úspěšným průběhem. Hlavně těm, kteří si i
v dnešní uspěchané době dokáží najít chvíli času a udělat něco pro druhé.
Následně má poklona patří sponzorům, díky kterým jsme byli schopni
zapůjčit atrakce a zajistit ceny. V neposlední řadě také těm, kteří vzali
své děti a přišli si s námi Dětský den užít. Z přiložených fotek je vidět, že
si jej užili jak mladí tak i starší .
Jaroslav Peřina ml.

Bohousová - Areál Snů, Dětský den 2. 6. 2018
Bohousová - Areál Snů, Dětský den 2. 6. 2018
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Bohousová - Areál Snů, Dětský den 2. 6. 2018

Bohousová -- Areál
Areál Snů,
Snů, Dětský
Dětský den
den 2.
2. 6.
6. 2018
2018
Bohousová
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Bohousová
Bohousová- -Areál
AreálSnů,
Snů,Dětský
Dětskýden
den2.2.6.6.2018
2018

Bohousová - Areál Snů, Dětský den 2. 6. 2018
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Kraj chce čelit nejen problémům se suchem a nedostatkem vody
Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání doporučila krajským zastupitelům
schválit založení Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na
narůstající problémy se suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je
především příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky
sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organizace různých seminářů, workshopů a
zajišťování osvěty. Založení institutu bude projednávat zastupitelstvo na svém
červnovém zasedání.
„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také v našem kraji
vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a
zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v našem
kraji. Ten prozatím nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti
v regionu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto chceme
být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V
minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997 a následně 2002 zaměřovali na
protipovodňovou ochranu, která je podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná.
Nyní se setkáváme s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil
hejtman Martin Netolický.
Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regionální strategii, rozhodl se
založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím kterého bude možné cestou
dílčích projektů vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou
strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale
rovněž tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným
fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat
regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, na
základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje aplikovatelné na
území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní
změny a případně i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ uvedl
krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil s
tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a zajišťoval osvětu v
této problematice.
Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní radě. Těmi byli
navrženi hejtman Martin Netolický, krajský zastupitel a senátor Petr Šilar, předseda
zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Jan Procházka. Na funkci revizora ústavu je
navržen předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna.

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/tiskove-zpravy
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Sbor dobrovolných
hasičů Záchlumí
pořádá

Pouťovou
zábavu
na chatě SDH u Fontány
v Záchlumí
v sobotu 28. července 2018
od 20.00 hodin.
Hudba: Plazma rock
Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé

Pouťové atrakce budou v sobotu i neděli na
parkovišti před Fontánou
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