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Naší atleti na přebírání cen za Atletický čtyřboj na vyhlášení v Heřmanově Městci 19. 9. 2018,
foto archiv ZŠ Bohousová

Informace obecního úřadu
Volby do Zastupitelstva obce Záchlumí se uskutečnily v pátek 5. října 2018 a
v sobotu 6. října 2018. Místem konání voleb v Záchlumí byla tradičně volební
místnost na Obecním úřadu pro voliče bydlící v Bohousové, Liticích nad Orlicí a
Záchlumí. Z celkového počtu 574 voličů do komunálních voleb obce Záchlumí volilo
319 voličů, to znamená, že přišlo 56 % oprávněných voličů ze všech tří částí obce
Záchlumí.
Výsledek voleb do zastupitelstva obce Záchlumí
Jméno, Příjmení

Vylosované číslo

Jan Jeník
Bc. Renata Krejčová
Ing. Jan Jeník
Luděk Praus
Michal Gömö
Jiří Valach
Marie Tomanová
Tereza Tobišková
Jan Sedloň
Miroslav Falta
František Vrabec
Mgr. Jaroslav Peřina
Blanka Hlaváčová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Počet hlasů
148
163
151
205
133
214
222
202
164
204
169
200
119

Dne 31. 10. 2018 se konalo na sále Fontána v Záchlumí ustavující zasedání
zastupitelstva obce Záchlumí. Na tomto zasedání složili všichni nově zvolení
zastupitelé slib podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Poté zastupitelé zvolili nové
vedení obce.
V minulém volebním období čítalo zastupitelstvo obce 15 členů a byla volena
rada obce. Minulé zastupitelstvo se rozhodlo, že pro další volební období se bude
volit pouze 11 členů zastupitelstva, tudíž již nemohla být zvolena rada obce (dle § 99
odst. 3 zákona o obcích). Nově se však zastupitelé rozhodli zvolit dva místostarosty.

Zastupitelstvo zvolilo:
starosta obce
1. místostarosta
2. místostarosta

Miroslav Falta
František Vrabec
Mgr. Jaroslav Peřina
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Finanční výbor
předsedkyně:
členové:

Marie Tomanová
Bc. Renata Krejčová, Jan Jeník st.

Kontrolní výbor
předseda:
členové:

Luděk Praus
Jiří Valach, Tereza Tobišková, Jan Sedloň, Ing. Jan Jeník

Vážení spoluobčané,
na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 31.10.2018, tak
oficiálně ukončilo působení stávající zastupitelstvo a vedení obce se ujalo
zastupitelstvo nově zvolené. Už z volebních lístků bylo zřejmé, že někteří dosavadní
zastupitelé uvolňují svá místa, jiní se naopak rozhodli zůstat a nadále se podílet na
chodu obce. I já jsem se rozhodl pokračovat ve své práci pro obec, protože mi osud
obce, ve které jsem se narodil a žiji, není lhostejný. Moje působení ve funkci starosty
nebylo vždy jednoduché, ale bylo pro můj život i velkým přínosem, hodně nového
jsem se naučil a všechny nabyté zkušenosti bych rád zúročil při svém dalším působení
v novém zastupitelstvu.
Rád bych na tomto místě poděkoval Vám všem, kteří jste se, ať v minulosti nebo
v současnosti, jakýmkoliv způsobem, byť jen účastí u voleb nebo prostým zájmem o
dění v obci, zapojili do života obce. Mé další poděkování patří všem
spolupracovníkům, kteří pomáhají vést obec a činit často nelehké a někdy i
nepopulární rozhodnutí. Děkuji zaměstnancům obce. Děkuji své manželce a rodině,
že trpělivě snáší vše, čemu jsou v době mého starostování vystaveni a o co jsou
ochuzeni.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, novému zastupitelstvu, zaměstnancům obce a
vlastně i sobě, aby naše vzájemné soužití bylo příjemné a bezproblémové. Obci pak
přeji, aby i nadále prosperovala a byla klidným domovem jak pro současnou, tak i
pro budoucí generaci.

Miroslav Falta
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Výpis z usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Záchlumí konaného dne 31. 10. 2018,
od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Zastupitelstvo obce schválilo:
- ověřovatelem zápisu paní Víšovou Drahomíru a paní Tobiškovou
Terezu, zapisovatelem paní Křenovou Naďu
- program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Záchlumí
- veřejný způsob volby starosty a místostarosty
- pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a
pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
neuvolněn
- starostou obce Záchlumí pana Miroslava Faltu
- volbu dvou místostarostů
- prvního místostarostu obce, který bude zastupovat starostu v době jeho
nepřítomnosti (§ 104 zákona o obcích) pana Vrabce Františka
- druhého místostarostu obce pana Mgr. Peřinu Jaroslava
- zřízení finančního a kontrolního výboru - finanční výbor bude tříčlenný a
kontrolní výbor bude pětičlenný
- předsedu finančního výboru paní Tomanovou Marii
- členy finančního výboru: paní Krejčovou Renatu a pana Jeníka Jana st.
- předsedu kontrolního výboru pana Prause Luďka
- členy kontrolního výboru: pana Valacha Jiřího, pana Sedloně Jana, paní
Tobiškovou Terezu a pana Ing. Jeníka Jana
- bere na vědomí zřízení kulturní komise starosty obce a jmenování předsedy
kulturní komise paní Renatu Kašovou
- odměny za výkon funkcí:
- za výkon funkce místostarosty obce bude poskytována měsíční odměna
4000,- Kč
- za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru bude
poskytována měsíční odměna 800,- Kč
- za výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru bude poskytována
měsíční odměna 500,- Kč
- za výkon funkce předsedy kulturní komise starosty obce bude poskytována
měsíční odměna 1 100,- Kč.
Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2018.
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ZŠ Bohousová informuje
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
První tradiční akcí školy bylo slavnostní zahájení nového školního roku, které
připadlo na 3. září. Tři nové prvňáčky přivítala paní učitelka Radka Dvořáková a
ředitel školy Petr Skulbaševský. Přítomen byl také pan starosta 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 učitelky Radky. Rodičům byla
představena i nová asistentka pedagoga paní Ladislava Langerová, která je
nápomocna žákům 1. a 2. ročníku při výuce a doplní asistentku Ivu Nosálovou. 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.
Vzdělávací a kulturní akce školy
Na druhou sobotu v září připadla základní škole významná událost a to „Den
otevřených dveří“ v rámci obecní akce „Setkání rodáků“. Návštěvníci mohli využít
otevřené školy od 13.00 do 17.00 hodin a nahlédnout do krásných, modernizovaných
a hezky vyzdobených prostor školy. Někteří návštěvníci byli ve škole po mnoha
letech (bývalí žáci, dnes již rodiče) a vůbec nemohli poznat její krásnou a moderní
vybavenost. Školu také navštívil syn bývalého pana ředitele Křena. V tento
významný den navštívilo prostory školy kolem 70 návštěvníků širokého věkového
rozmezí. Hosté obdrželi na památku školní tužku s jejím logem.
Koncem září navštívili naši školu dva členové zásahové jednotky Policie ČR, kteří
nás zasvětili do práce s policejními psy a jejich výcvikem. Program byl pro děti velmi
zajímavý a mnozí z nás takový výcvik viděli vůbec poprvé. Všichni jsme obdivovali
oddanost a poslušnost
těchto policejních psů.
Za tento program a
jeho realizaci velmi
děkuji panu Jaroslavu
Peřinovi ml., který
nám tento výcvik
domluvil.
Začátkem října k nám
do kulturního domu
Fontána přijeli známí
herci ze společnosti
„Divadélko pro školy“
z Hradce
Králové,
kteří
k nám
jezdí
tradičně a pravidelně.
Divadélko pro školy, foto archiv ZŠ Bohousová
Tentokrát to bylo
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s pohádkou „Poklad kapitána Baltazara aneb Kdo se bojí, nesmí na moře“.
Komediální příběh s výbornými výkony herců se všem dětem i učitelům moc líbil.
Představení také navštívily pozvané děti s paními učitelkami z Mateřské školky
Záchlumí a také žáci ze Základní školy Rybná nad Zdobnicí. Již se těšíme na další
nabídku tohoto profesionálního divadla.
Dne 10. října k nám zavítala do školy paní redaktorka z Orlického deníku a vyfotila
naše nové prvňáčky, kteří k nám v letošním školním roce nastoupili a to v rámci
projektu „Fotíme naše prvňáčky“.
Na den 11. října se celá škola velmi těšila. Důvodem byl podzimní výlet do Hradce
Králové v rámci vzdělávacího programu v místní Hvězdárně a planetáriu. Nejprve
zavítali do moderního a nového promítacího sálu žáci 1. – 3. ročníku, kteří shlédli
program „Poprvé ve Hvězdárně“ a po nich žáci 4. a 5. ročníku, kterým se líbil
program s názvem „Sluneční soustava“. Žáci mohli shlédnout přímo nad sebou na
obřím promítacím plátně denní i noční oblohu, střídání dne a noci a také množství
souhvězdí a planet
z velmi dokonalého
detailu.
Druhá
skupina
vždy
mezitím navštívila
Obří akvárium, kde
mohla
zhlédnout
množství a různé
druhy sladkovodních
ryb, žijících v řece
Amazonka
v Jižní
Americe. Žáci také
procházeli
velmi
vlhkým prostředím,
připomínající
Podzimní výlet do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové, foto ZŠ Bohousová
podmínky deštných
pralesů
Jižní
Ameriky. Velmi jsme si tento školní výlet užili.
Velké sportovní úspěchy
Fantastické! Tereza Luňáčková vyhrála krajské finále v atletickém čtyřboji.
Atletický čtyřboj základních škol organizuje Česká unie sportu a Pardubická krajská
organizace. Žáci sbírají výkony ve sprintu na 60 metrů, vytrvalostním běhu, skoku
dalekém a hodu míčkem. Výkony se obodují a vyhodnotí jak v jednotlivcích, tak i
průměrném výkonu jednotlivých tříd na žáka.
Po loňském úspěchu 5. tříd, kdy jsme získali 2. místo v hodnocení základních škol
Pardubického kraje, jsme tajně doufali v možný další dílčí úspěch. Žáci po celý
školní rok poctivě trénovali a sbírali výkony, aby vše zúročili v závěru školního roku
na interní soutěži ve čtyřboji na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. Naše
očekávání byla mnohonásobně převýšena. Začátkem září jsme dostali pozvánku od
ČUS na slavnostní přebírání cen. To, že získala 1. třída 3. místo, 2. třída 2. místo a 4.
třída také 2. místo byl velký úspěch. Ale neskutečnou fantazií je, že žákyně Tereza
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Luňáčková, která je mimochodem členkou atletického oddílu Žamberk, se stala
absolutní krajskou vítězkou atletického čtyřboje mezi dívkami loňských 2. tříd (z
3 500 účastníků). Zaslouženě
jsme 19. září přebírali poháry,
plakety, diplomy a medaile na
slavnostním
vyhlášení
v Heřmanově Městci. Po tomto
slavnostním aktu už vědí lidé
z velkých městských škol, kde se
nachází Záchlumí a Bohousová.
Údajně by příští rok mohlo být
krajské vyhlášení v sále Fontána
v Záchlumí.
Naplníme
očekávání? Vše se uvidí, ale už
Mladší žáci ve Slatině nad Zdobnicí – 2. místo v Atletickém
tak je dosavadní účast velkým
čtyřboji družstev,foto ZŠ Bohousová
příslibem. Proto děti zaslouží
můj velký obdiv.
Pokračování úspěchů jsme si užili na Atletickém čtyřboji družstev ve Slatině nad
Zdobnicí, kde jsme zužitkovali neskutečnou formu našich atletů, jejich obětavé
výkony, dlouhodobé zkušenosti, sportovní píli, vyzrálost a samozřejmě získané
návyky z tréninků v rámci hodin TV a sportovních kroužků. Takže velká očekávání
se stala realitou, když oba týmy žáků získaly skvělé 2. místo (z 8 družstev) hned za
domácím týmem Slatiny nad Zdobnicí, která využila znalosti domácího prostředí a
širšího výběru žáků. Mladší žáky reprezentovali Tereza Luňáčková, Martina Žabová,
Ondřej Dostál a Antonín Hysek. Starší žáci byli v sestavě Tereza Filáčková, Romana
Valachová, Vojta Martinec a Václav Tobiška. Naši žáci ovládli také soutěž
jednotlivců, když V. Martinec celkově zvítězil, T. Filáčková získala 2. místo a shodně
3. místo obsadili oba mladší O. Dostál a T. Luňáčková. Na závěr se ještě konal, zatím
jako doplněk soutěže,
vložený závod štafet na
8 x 80 metrů pro celý
tým. Tuto disciplínu
mají naši žáci hodně
natrénovanou a umí si
skvěle
předávat
štafetový
kolík.
Zkušenosti zužitkovali a
zcela
suverénně
zvítězili před družstvy
z Javornice a Rokytnice
v O. h. Moc se těšíme
na
další
atletické
Starší žáci ve Slatině nad Zdobnicí – 2. místo v Atletickém čtyřboji družstev,
soutěže. Máme fakt
foto ZŠ Bohousová
skvělé atlety!
Všem velmi blahopřeji a úspěchů si hodně vážím.
ředitel školy Petr Skulbaševský
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Dne 6. 10. 2018 se mladí hasiči z SDH Bohousová zúčastnili závodu
požárnické všestrannosti PLAMEN 2018/2019 v Letohradě.
Do závodu nastoupily čtyři družstva:
1. družstvo starších: Martina Andršová, Martina a Lucie Prachařovy, Radim Divíšek
a Vojta Kočajda
1. družstvo mladších: Magda Pomikálková, Nela Kočajdová, Martina Žabová,
Barbora Peřinová a Terezka Luňáčková
2. družstvo mladších: Michal Andrš, Jakub Třešňák, Kryštof Kosař a Jiří Mihulka
Družstvo dorostu: Filip Musil, Filip Pavel, Radek a Tomáš Pfeifrovi, Kryštof
Kalousek.

Družstva mladších na ZPV v Letohradě

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.
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Družstvo dorostu při střelbě ze vzduchovky na ZPV v Letohradě, foto J. Mihulka

Umístění:
Družstvo mladších 30. místo ze 40.
Družstvo starších 9. místo ze 45.
Družstvo dorostu 2. místo ze 3.

Radost z krásného 9. místa, foto J. Mihulka

Závody v Letohradě se mladým hasičům vydařily. Proto plánujeme přes zimu
s dětmi zapracovat a trénovat na jarní kolo, kde chceme udržet nebo i vylepšit
výsledky.
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Zároveň jsme se účastnili Ligy ml. hasičů v závodech na 60m a 100m
s překážkami jednotlivců. Závody se konaly v Lanškrouně, Černovíře, Mladkově a
v Bohousové. Závodů se za náš sbor účastní průměrně 16 dětí rozdělených dle věku
do kategorií:
Mladší dívky (do 10 let): B. Peřinová, M. Žabová, N. Kočajdová, M. Pomikálková
Mladší chlapci (do 10 let): M. Andrš, J. Mihulka, J. Třešňák, J. Peřina, K. Kosař, Jan
Mihulka
Starší dívky (od 10 do 15 let): M. Andršová, N. Pavlová, L. Prachařová, M.
Prachařová
Starší chlapci (od 10 do 15 let): R. Divíšek, V. Kočajda
Dorost chlapci starší (od 15 do 18 let): Filip Pavel, Filip Musil
Dorost dívky mladší (od 13 do 15 let): M. Andršová, L. Prachařová

Závod MH 60m s překážkami v Bohousové, foto J. Mihulka

Z výsledků v této soutěži jsme velice spokojeni, musíme tedy vyzdvihnout
každou kategorii.
Mladší chlapci se pravidelně umisťují od 5. do 20. místa ze 30 závodníků.
Přitom někteří z nich mají čas ještě 2 roky a více v této kategorii, mohou tedy nadále
vylepšovat své dovednosti i umístění. U kategorie dívek je to složitější, dívky jak
mladší tak i starší mají velký počet závodnic, konkurence v této kategorii je větší.
Proto jejich výsledky nejsou tak dobré jako u chlapců, ale i tak se pravidelně umisťují
od 10. do 28. místa z 39 nebo i 45 závodnic. U kategorie starších chlapců letos
nečekáme žádná medailová umístění. Kluci jsou v této kategorii prvním rokem a
musejí zde překonávat bariéru vysokou 1,5m. Na výsledcích je proto velmi znát, kdo
má již roky naběháno a kdo se to teprve učí. I přesto se oba kluci snaží o dobré
výsledky.
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U dorostu musíme vyzdvihnout výkony Filipa Pavla, který se pravidelně
umisťuje na stupních vítězů, poslední podzimní závod v Lanškrouně vyhrál.
Jsme moc rádi, že i starší dívky se zapojily do závodů na 100m jednotlivců. Po
dovršení věku 15 let tak nepřestanou závodit, ale budou pokračovat ve vyšší
kategorii. Za to patří poděkovaní Filipu Musilovi, Filipu Pavlovi a Petře Prachařové,
kteří jsou pro mladší děti vzorem a trénují je.
Děti tyto závody baví a i do budoucna bychom chtěli v této disciplíně
pokračovat. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhali s úpravou areálu
SDH. V areálu se srovnal terén a vznikl tak prostor pro třetí dráhu na 60m, a vznikla i
dráha na 100m překážek. Především bychom za pomoc a podporu chtěli poděkovat
obci Záchlumí, akciové společnosti Podchlumí a Bisa Litice.
Dále chceme
poděkovat
všem,
kteří
vydrželi
a
přispívají
nám
sběrem papíru a
kartonů, za letošní
rok jsme si sběrem
vydělali 2 800,- Kč.
Tyto
peníze
použijeme na nákup
vánočních dárečků
Terénní úpravy v areálu SDH, setí trávy, foto L. Praus
pro děti. Pokud se
chcete zbavit starého papíru, není problém se ozvat na číslo 602185314 nebo předat
sběr někomu z hasičů, kteří ho předají do hasičárny. V měsíci listopadu bychom sběr
ještě jednou odvezli.
Dotace – byla nám přiznána dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na materiálnětechnickou základnu a
dotace na volnočasové
aktivity.
Poskytnuté
finanční prostředky byly
použity účelně, hospodárně
a efektivně. Z části určené
na MTZ jsme dětem
zakoupili vybavení na
požární sport - rozdělovač
v hodnotě 5 100 Kč, který
odpovídá
požadovaným
směrnicím.
Filip Pavel při svém vítězném pokusu v Lanškrouně, foto J. Mihulka
Rozdělovač byl financován z dotace MŠMT na MTZ
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Dotaci určenou na volnočasové aktivity jsme použili na nákup vstupenek do
Rychnovského
bazénu, celkově
byly
koupeny
vstupy v hodnotě
4 000
Kč.
V měsíci říjnu
jsme děti vždy
po
závodech
odměnili
večerním
koupáním
a
dováděním
v bazénu,
a
těšíme se na
další plavání.
Bazén Rychnov nad Kněžnou, foto SDH Bohousová

Po shrnutí podzimní části soutěží bychom na závěr tohoto článku chtěli moc
poděkovat všem dětem, které velmi dobře reprezentují náš sbor v našem okrese.
Jsme příjemně překvapeni zájmem dětí všech věkových kategorií. Věříme, že noví
členové posílí naše družstva. Na konci letošního roku čítá 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.

Vodní radovánky v bazénu RK, foto J. Mihulka
Vstupenky byly financovány z dotace MŠMT na volnočasové aktivity dětí a mládeže
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Knihovna Litice nad Orlicí

V loňském roce jsme začali s rekonstrukcí litické knihovny. V tomto roce se
nám to podařilo a k výročí setkání rodáků jsme veřejnost s nově
zrekonstruovanou knihovnou seznámili. Zároveň s otevřením jsme instalovali
výstavu fotografií pana Slezáka, která byla velmi zdařilá a všem příchozím
se líbila. Navštívilo nás více jak 4O lidí, což je na naše poměry
úctyhodný počet lidí. Teď už nás čeká jen pár maličkostí a definitivně bude
knihovna
na
mnoho
let
moderní
a
funkční.
Děkuji starostovi a lidem na zveřejněné fotografii za to, že nám pomohli na
úkor svého osobního volna k vybudování tak pěkné knihovny. Máme být na co
hrdí.
Knihovnice pí. Bártová

Kotlíkové dotace
V rámci Pardubického kraje od 9. 10. 2018 probíhá příjem žádostí o kotlíkové
dotace. V rámci výměny kotlů za nový typ můžete získat až 75.000,- Kč jako
dotaci na jeho pořízení. V případě výměny starého kotle za tepelné čerpadlo
můžete touto dotací získat až 120.000,- Kč. Podmínky žádosti i návod k jejímu
vyplnění je uveden na internetových stránkách Pardubického kraje – na adrese:
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
Jaroslav Peřina ml.
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Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2018 ke změnám okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně
z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba,
kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů
do os. vlastnictví …), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat
daňové přiznání do 31. 1. 2019.
Obnova katastrálního operátu v působnosti ÚzP Žamberku proběhla v roce
2018 v katastrálních územích
Bohousová
Záchlumí
Důsledkem pozemkových úprav může být jak změna výměry a číslování parcel,
tak změna poplatníka daně z pozemku. Nájemce může být poplatníkem daně
z pozemku pouze u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí
zjednodušeným způsobem. Po skončení pozemkových úprav již pozemky nejsou
evidovány zjednodušeným způsobem a poplatníkem se stává vlastník.
Změna výměry a číslování parcel i změna poplatníka daně z nemovitých věcí
jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitých věcí. Vlastník
nemovitosti je tedy povinen podat řádné nebo dílčí daňové přiznání.
Nepodá-li poplatník daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak
po stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opožděné podání (dle §
250 zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění).
Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo
na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku,
tel.: 465 678 111.
Majitelé nemovitostí v katastru Bohousová mohou v současné době již
navštívit finanční úřad. Pro osobní jednání na finančním úřadě si vezměte s sebou
„rozhodnutí od Státního pozemkového úřadu“ (ze dne 7.2.2018 majitelé
nemovitostí v katastru Bohousová).
Majitelé nemovitostí v katastru Záchlumí mohou navštívit finanční úřad až
v polovině měsíce prosince 2018. Pro osobní jednání na finančním úřadě si vezměte s
sebou „rozhodnutí od Státního pozemkového úřadu“ (ze dne 4.10.2018 majitelé
nemovitostí v katastru Záchlumí). Zjednoduší to vyplnění daňového přiznání.
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Třídění odpadu
V našich obcích již dlouhou dobu třídíme odpady, za to vám všem patří veliký dík.
V první řadě tak šetříme přírodu a životní prostředí. Zároveň do obecního rozpočtu
díky tomu získáváme nemalé finanční částky. Nemusíme proto razantně zvyšovat
poplatek za svoz komunálního odpadu i přes zvyšující se náklady. Běžně třídíme
plast, barevné a bílé sklo, papír a při svozech železo. Počátkem příštího roku vás o
tomto budu podrobně informovat.
Dnes, na žádost několika občanů, vás chci informovat o možnosti třídit i nápojové
kartony. Naše obec se rozhodla jít cestou smíšeného sběru plastů a nápojových
kartonů do jednoho společného kontejneru. Rozhodli jsme se tak proto, abychom
naše prostranství více nezarovnávali dalšími barevnými kontejnery. Sběr je tak téměř
stejně efektivní. Po svozu tohoto odpadu pak dochází k přetřídění a jednotlivé plasty i
nápojové kartony jsou následně dále zpracovávány.
Nápojové kartony, které můžete
v našich obcích vhazovat do žlutých
nádob na plasty, mají na svém
povrchu zpravidla tyto hologramy:
Jedná se zejména o nápojové
kartony od mléka, džusů,
smetany, vína, či o kartony
dalších
druhů
nápojů.
Nápojové kartony je třeba do
kontejnerů vhazovat prázdné
bez zbytků jídla a pití. Za
účelem úspory místa je třeba
kartony stlačit. V ostatních
obcích je způsob třídění
různý. Někde volí možnost
třídit do plastových pytlů
v jednotlivých domácnostech.
Jinde
využívají
stejnou
metodu jako my. Nejběžnější
je třídění do kontejnerů
oranžové barvy s vyobrazenou
nálepkou.

Jaroslav Peřina ml.
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Obec Záchlumí a Lady club
Záchlumí
Vás srdečně zvou na

rozsvícení
vánočního stromu
v sobotu 1. prosince 2018
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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