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Kaple Dobrého Pastýře v Liticích nad Orlicí po rekonstrukci, 29. 8. 2018, foto M. Falta

Informace obecního úřadu.
Je tu konec prázdnin a dovolených, ale na obci jsme si v tomto čase moc volna
neužili. V průběhu prázdnin probíhala rekonstrukce hromosvodu na objektu
Fontána. Nyní je obnovován nátěr celého objektu Fontány. V srpnu byla provedena
obnova vodorovného dopravního značení v Bohousové, pro zlepšení bezpečnosti
dopravy u školy.
Letos byla dokončena rekonstrukce hlavního vodovodního řadu tzv. Malé strany
v Bohousové, která se započala roku 2013. V rekonstrukci hlavního vodovodního
řadu se bude pokračovat dále. V září bude vybudován nový vrt v prostoru vodárny.
Na hřišti u Konzumu v Bohousové byl před prázdninami instalován basketbalový koš
a bylo provedeno vyznačení hrací plochy. Jsou dokončeny nátěry plotu kolem hřiště
a obecní vývěsky.
V srpnu jsme dokončili restaurování kaple Dobrého pastýře v Liticích nad Orlicí. Celé
restaurování trvalo tři roky a vrátilo kapli původní vzhled interiéru. Tato akce začala
v roce 2016, kdy proběhlo odvodnění kolem kaple a odvětrání podlahy. Dále byla
položena nová dlažba na základě doporučení památkářů. Zde obec získala dotaci
z ORP Žamberk v částce 70 000,- Kč a z Pardubického kraje částku 50 000,- Kč. V roce
2017 proběhlo restaurování klenby kaple, zde obec získala dotaci z Pardubického
kraje v částce 80 000,- Kč. Letos proběhlo restaurování vnitřní výmalby, fasády
objektu a restaurování dveří a oken, na které obec získala dotace z ORP Žamberk
v částce 100 000,- Kč a z Pardubického kraje částku 130 000,- Kč. Restaurování
obrazů „křížové cesty“ zajistila rodina Parishova ze Žamberka. Moc děkujeme za
jejich finanční pomoc.
Kaple bude využívána jak na mše při poutích tak i na mše při posvíceních.
Miroslav Falta
starosta obce

Setkání rodáků 8. září 2018
Čas neúprosně plyne a od posledního Setkání rodáků obcí Bohousová, Litice nad
Orlicí a Záchlumí v roce 2013 uběhlo již pět let. Proto jsme letos opět připravili již
6. Setkání rodáků našich obcí. Věříme, že při obdržení pozvání se jistě každému
vybaví krásná vzpomínka na minulá setkání i na léta prožitá ve vesničkách pod
Chlumem, Kletnou a pod Litickým hradem. Těší nás, že se naši rodáci k nám rádi
vrací, aby se setkali s dávnými přáteli, kamarády a kamarádkami a společně
zavzpomínali na mladá léta. S odstupem pěti let mohou sledovat rodáci, co se nového
v obci událo.
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A kolikrát jsme se již sešli?
První setkání se konalo 10. září 1994 v Bohousové u Dostálů. Zúčastnilo se 209
rodáků narozených do roku 1940 včetně.
Druhé setkání se konalo 26. září 1998 v sále Fontána v Záchlumí. Pozváno bylo 330
rodáků. Zúčastnilo se 165 rodáků narozených do roku 1950 včetně.
Třetí setkání se konalo 6. září 2003 v sále Fontána v Záchlumí. Pozváno bylo 320
rodáků. Zúčastnilo se 188 rodáků narozených do roku 1953 včetně.
Čtvrté setkání se konalo 13. září 2008 v sále Fontána v Záchlumí. Pozváno bylo 306
rodáků. Zúčastnilo se 167 rodáků narozených do roku 1955 včetně.
Páté setkání se konalo 7. září 2013 v sále Fontána v Záchlumí. Pozváno bylo 309
rodáků. Zúčastnilo se 118 rodáků narozených do roku 1960 včetně.
Letos je pozváno 297 rodáků narozených do roku 1962 včetně.
Připravili jsme pro Vás zajímavý program: otevřena bude Základní škola
v Bohousové i Mateřská škola v Záchlumí. Obě budovy prošly v minulých letech
vnitřní i venkovní rekonstrukcí. V Liticích bude otevřen občanský výbor s
knihovnou. Dále se snažíme setkání zpříjemnit a ukázat místa, kam se běžně nechodí.
Letos to bude elektrárna v Liticích, která v roce 2016 prošla rekonstrukcí. Na
návštěvu nás zve v Bohousové rodina Kohoutových do mlýna a na pilu, kde je
připravena prohlídka i hudební program. Zároveň bude probíhat 4. Setkání staré a
současné zemědělské techniky v Areálu snů SDH Bohousová. Tato výstava se těší
velkému zájmu vystavovatelů i obdivovatelů.
Organizační výbor
Obec Záchlumí přijme do trvalého pracovního poměru obecního zaměstnance.
Řidičský průkaz skupiny T výhodou. Nástupní plat dle platných platových tarifů od
15 000,- Kč do 20.000,- Kč měsíčně. Po zapracování možnost platového růstu. Více
informací osobně na Obecním úřadu nebo na telefonu 495 629 181.

Informace z MAS Orlicko
Od nového školního roku startují nové kroužky, které budou probíhat ve spolupráci s MAS
Orlicko. A na co se můžete těšit?
Kroužek železničního modelářství – fascinující svět železnic jako na dlani. Přijď k nám a poznej,
jak to chodí a jaké to je postavit si s kamarády vlastní kolejiště. Kroužek se bude konat na
Průmyslové střední škole Letohrad a je určen pro děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: volstat.michal@pssletohrad.cz
Robotický kroužek – vítej v budoucnosti, postav si svého robota. Kroužek se bude konat na
Gymnáziu Žamberk a je určen pro děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: jaroslav.vebr@gyz.cz
Dědečkova dílna – jak být správným kutilem. V rámci kroužku si děti vyzkouší práci s běžnými
materiály (s kovem, sklem, dřevem…), ale i s nejnovějšími technologiemi jako je 3D tiskárna.
Kroužek bude probíhat v centru Cesta pro rodinu.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: centrum@cema-nno.cz
Agroenvironmentální výchova. Přihlas se do kroužku a poznej skutečné zemědělství dneška, plné
novinek a technologií kosmického věku. Kroužek bude probíhat v Masarykově ZŠ Klášterec nad
Orlicí. Zájemci se mohou hlásit u paní Mgr. Petry Pospíšilové přímo v ZŠ.
Zdroj: MAS Orlicko
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Je to stejné jako každý rok. Končí prázdniny, děti jdou do školy a my zahrádkáři se
po prázdninové pauze budeme opět pravidelně setkávat na společných schůzích.
Po pětileté pauze pořádá Obec Záchlumí již šesté setkání místních rodáků. Také
mezi zahrádkáři jsou rodáci. Vždyť svaz zahrádkářů byl založen před více než
šedesáti lety. Všichni se těší, že se opět setkají se svými vrstevníky a zavzpomínají
na léta dávno minulá. Snažili jsme se přispět k tomu, aby se Vám v sále Fontány
líbilo. A ještě malá vzpomínka a nebo připomínka pro Vás:
Záchlumí, Bohousová, Litice.
to jsou ty Vaše vesnice.
Tady jste se narodili,
dětství, mládí zde prožili.
Přijeli, nebo přišli jste zas
zavzpomínat na to, co již odnesl čas.
Tenkrát ještě nebolely nohy.
Dnes neduhů má každý stohy.
Navzdory tomu si vzpomínkami mysl omlaďte
a potom společně s přáteli ke kávě se posaďte.
Jóó to byly časy:
Orlice plná pstruhů a divoká,
Chlum - na něm skála vysoká.
Lesy, kde o houby jsi zakopával,
Krahulcův mlýnek co u splavu stával.
Hospoda u Dostálů? Tam byly pane bály.
Z celého okolí je lidé znali.
V prodejně u Krátků – jako děti
kupovaly si mejdlíčko – jak ten čas letí…
Řeznictví Jiskrovi – horní i dolní, znali místní i ti přespolní.
Nebo u Kohoutů ve mlýně? Tam kupovával se chléb jedině.
Mlela se mouka, hučela pila. Taková paráda to tenkrát byla.
A vzpomínka na školní lavice, ta potěší vždy nejvíce.
V Bohousové škola a pan Zeman řídící - vzpomínají nejen ti blíže bydlící.
Milí rodáci!
Potěšte se a popovídejte, na známá místa se podívejte.
Jistě Vám u srdce bude milo, poznáním, že se vše vylepšilo.
Příjemné prožití 8. září 2018 v rodném kraji
přejí místní zahrádkáři.
Za zahrádkáře M.Dostálová
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SDH Bohousová ve spolupráci s SDH Česká Rybná připravil pro své mladé hasiče ve
dnech 22. – 28. 7. 2018 letní hasičský tábor.
Letošní tábor se pojal jako cesta kolem světa. Děti cestovaly z Evropy přes Aljašku
do Severní a Jižní Ameriky, dále do Austrálie, Asie a přes Afriku zpět domů. Na
každý den si děti musely vyrobit místní oblečení, náčiní nebo vybavení, které musely
použít na cestu a při návštěvě místních obyvatel. Vyráběly plavidla, rýžovaly zlato,
v Africe se děti nabarvily do pleti místních obyvatel, vyrobily si krásné kmenové
masky apod. Vedle toho se děti zúčastnily různých sportovních a společenských her.
Na programu tábora byly i dva výlety, lanový park v Říčkách v Orl. horách a cesta
k pokladu. Dále děti přivítaly vzácnou návštěvu z Divokého západu. V průběhu
tábora nechyběl ani klasický táborák a noční stezka odvahy.
Domů z tábora jsme odjížděli plni příjemných dojmů a zážitků a již plánujeme
uskutečnění tábora na příští rok. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří zabezpečovali a zajišťovali podporu a pomoc při konání tábora.
Velký dík patří novým mladým instruktorům za jejich čas a chuť pomáhat při práci
s dětmi. Moc všem děkujeme za jejich práci s dětmi a věříme v další velmi úspěšnou
spolupráci.
Ve dnech 24. - 26. 8. 2018 jsme pro starší mladé hasiče uspořádali výlet na MČR
v hasičském sportu do Liberce. Při této příležitosti jsme navštívili místní ZOO a
vysílač Ještěd.
Zájemci mohou navštívit naše hasičské tréninky s malými dětmi každé pondělí,
středu a pátek v 16:30 hod v areálu v Bohousové. Rádi rozšíříme náš kolektiv!

Tábor mladých hasičů, Bohousová 28. 7. 2018, foto J. Peřina
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Tábor mladých hasičů, Říčky v Orlických Horách, 25. 7. 2018, foto J. Mihulka

Tábor mladých hasičů, Bohousová 26. 7. 2018, foto J. Mihulka
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Hasiči Bohousová si Vás dovolují pozvat na

ZÁVOD MLADÝCH HASIČŮ V BĚHU NA 60 METRŮ
S PŘEKÁŽKAMI
14. října 2018 v Bohousové
Místo konání: Areál snů Bohousová, (50.0913467N, 16.3799192E) u zastávky ČD
Časový Harmonogram:

09:00 hodin zahájení soutěží
14:00 hodin předpokládané ukončení soutěží

Závod je zahrnut do kalendáře soutěží OSH Ústí nad Orlicí a body jsou započítávány do
ligy jednotlivců ročníku 2018/2019. Přijďte podpořit místní závodníky

Kulturní komise obce Záchlumí Vás zve

v pátek 26. 10. 2018 od 19.00 hodin
Sál Fontána v Záchlumí
na divadlo V podání

DS Zdobničanu Vamberk.

Jde o nejslavnější komedii oblíbeného francouzského autora

Marca Camolettiho

Létající snoubenky
Synopse
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To jsou slova Bernarda,
který si své vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Trojice žen o sobě
navzájem neví. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových
řádů, a to až do dne, kdy mu bouře nad Atlantikem značně zkomplikuje život.
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