3-4/2019

Záchlumí, stavění máje 30. 4. 2019, foto M. Falta

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 4. 4. 2019 na obecním
úřadě v Záchlumí, projednalo:
- schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku Základní školy v
Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí
- příprava na audit
- schválení výběrového řízení na přístavbu odborné učebny v ZŠ
- schválení výběrového řízení na DA pro hasiče
- zpráva finančního a kontrolního výboru
- povodňový plán
Byla dokončena rekonstrukce cesty u Pražáků v Záchlumí a u Venclů
v Záchlumí, kde byl umístěn nový propustek a opravena část cesty. Byla provedena
oprava části kanalizace u školky v Záchlumí.
Znovu připomínám, že v rámci zkvalitnění třídění odpadů a údržby okolí
kontejnerů tříděného odpadu probíhá svoz tříděného odpadu každých čtrnáct dní, aby
nedocházelo k hromadění odpadu mimo sběrné nádoby.
A znovu si neodpustím 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 a ani volně položen na
stanoviště kontejnerů. V Liticích jsou pro chataře u garáží umístěny čtyři kontejnery
na komunální odpad o objemu 1100 l. Také 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.
Připojuji pozvání na mši v Liticích nad Orlicí v neděli 12. 5. 2019 od 15 hodin
v restaurované kapli v rámci Litické pouti. Kulturní komise připravila besídku ke dni
matek v úterý 21. 5. 2019 od 17 hodin v sále Fontána a měsíc květen ukončíme
tradičním kácením máje 25. 5. 2019 od 18 hodin na chatě SDH Záchlumí u Fontány.

starosta obce Miroslav Falta
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Nakládání s odpady v roce 2019
Obec Záchlumí ve spolupráci s SDH Záchlumí, SDH Bohousová a firmou EKOPART
s.r.o. Vamberk zajistí sběr tříděného, netříděného a nebezpečného odpadu v roce 2019
podle tohoto rozvrhu:
Jízdní řád svozu tříděného (pouze železo a papír) a nebezpečného odpadu
dne 27. dubna 2019 a 14. září 2019
úsek

čas průjezdu

Litice nad Orlicí
u Táborských - pohostinství
pohostinství - elektrárna

7,30 - 7.45 hod.
7.45 -7.55 hod.

Bohousová
Veverkovi - Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8,10 - 8,15 hod.
8,15 - 8,20 hod.
8,20 - 8.25 hod.

Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička

8.30 8.35 8,45 8.50 -

Záchlumí
8.35 hod.
8,45 hod.
8.50 hod.
9.00 hod.

Jízdní řád svozu netříděného odpadu
dne 6. dubna 2019 a 5. října 2019
Litice nad Orlicí
u Táborských - pohostinství
pohostinství - elektrárna

7,30 - 7.45 hod..
7.45 - 7.55 hod.

Bohousová
Veverkovi - Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8,10 - 8,15 hod.
8,15 - 8,20 hod.
8,20 - 8.25 hod.

Jízdní řád svozu netříděného odpadu
dne 13. dubna 2019 a 12. října 2019
Záchlumí
Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička
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7,30 7,40 8,00 8,10 -

7,40 hod.
8,00 hod.
8,10 hod.
8.20 hod.

Všechny odpady budou předány pouze osobně v jednotlivých úsecích a
určených časech. Jiný způsob předání není možný a bude přísně posuzován jako
porušení obecně závazné vyhlášky obce a porušení zákona o odpadech. Toto platí
i pro „odložení“ odpadů mimo stanovené termíny.

Výpis z USNESENÍ č. 6
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 4. dubna 2019 od 19:00 hodin
na obecním úřadě v Záchlumí
Usnesení č. Z 6/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a Terezu Tobiškovou.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace a schvaluje smlouvy
podepsané starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o
výběru dodavatele společnost Auto Trutnov, Krkonošská 566, 541 01 Trutnov.
Společnost s ručením omezeným IČ: 25931270, DIČ: CZ25931270, (celková
nabídková cena vč. DPH 1 016 727,- Kč), jehož nabídka byla v rámci výběrového
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku 1 ks nového dopravního
automobilu, zadávané na základě výjimky v souladu s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na akci
„dodávku 1 ks nového dopravního automobilu“. Vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek a rovněž vyhověla posouzení splnění
podmínek účasti ve výběrovém řízení stanovených v zadávací dokumentaci.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/5
Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
dodavatele – M A N U S Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov,
IČO: 479 00 440, právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným (celková
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nabídková cena vč. DPH 349 690,00 00 Kč), jehož nabídka byla vyhodnocena jako
druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek provedeného
podle pravidel uvedených v zadávací dokumentaci a byla kladně posouzena (vyhověla
posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a posouzení splnění podmínek
a požadavků zadavatele pro zpracování nabídky) v rámci výběrového řízení k veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané na základě výjimky v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a podle „Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014 – 2020“ k akci: PŘÍSTAVBA ODBORNÉ UČEBNY
A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BOHOUSOVÁ - SCHODIŠŤOVÁ
PLOŠINA, identifikátor veřejné zakázky: P19V00001506.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/6
Zastupitelstvo obce rozhoduje v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru
dodavatele – Tomáš Kozel, Mistrovice 222, 561 64 Mistrovice, IČO: 72844078, 101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(celková nabídková cena vč. DPH 1 864 499,00 Kč), jehož nabídka byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek provedeného podle
pravidel uvedených v zadávací dokumentaci a byla kladně posouzena (vyhověla
posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a posouzení splnění podmínek
a požadavků zadavatele pro zpracování nabídky), v rámci výběrového řízení k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané na základě výjimky v souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a podle „Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek
pro programové období 2014 – 2020“ k akci: PŘÍSTAVBA ODBORNÉ UČEBNY
A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BOHOUSOVÁ - STAVEBNÍ PRÁCE,
identifikátor veřejné zakázky: P19V00001200.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje směrnici č. 1/2019 pro provedení
inventarizace.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/8
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Záchlumí sestavenou k 31. 12. 2018
(protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou tohoto usnesení) včetně výsledku
hospodaření a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně:
Výsledek hospodaření:
75 722,14 Kč
Rozdělení: fond rezerv
74 722,14 Kč
fond odměn
1 000,00 Kč
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 6/9
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ Bohousová sestavenou k 31.12.2018
(protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou tohoto usnesení) včetně výsledku
hospodaření a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně:
Výsledek hospodaření:
14 262,20 Kč
Rozdělení: fond rezerv
13 262,20 Kč
fond odměn
1 000,00 Kč
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru za II. pololetí
2018 a komentář k přípravě rozpočtu obce na rok 2019.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za II. pololetí
2018
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 spočívající v:
- Výdaj 300 000,- Kč ZŠ Bohousová
- Výdaj 30 000,- Kč na evropské volby
- Výdaj 15 000,- Kč na zpracování změny č. 2 územního plánu Záchlumí
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 6/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán obce Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé:

Jan Jeník
Tereza Tobišková
František Vrabec
1. místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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Mateřská škola Záchlumí vyhlašuje zápis
nových dětí na školní rok 2019-2020.
Zápis se koná v Mateřské škole Záchlumí

v úterý dne 14. 5. 2019
v době od 10 do 17 hodin.
Zákonný zástupce dítěte předloží:
svůj občanský průkaz
rodný list dítěte
zdravotní a očkovací průkaz dítěte
průkaz pojištěnce dítěte (průkazka zdravotní pojišťovny)
- popř. soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
-

Zákonný zástupce dítěte obdrží při zápisu tiskopis žádosti o
přijetí dítěte do MŠ, kterou řádně vyplněnou doručí zpět
nejpozději 31. 5. 2019 do MŠ.
Na později dodané vyplněné žádosti nebude na školní rok 2019-20
brán zřetel.

Byli jsme v PEKLE aneb Tip Mateřské školy na
(rodinný) výlet…
Peklo skutečně existuje v podobě názvu vesniček rozesetých po celé
naší republice. My jsme s naší školkou ale byli v opravdovském PEKLEČERTOVINĚ. Jeli jsme tam autobusem, a v takovém počtu, v jakém jsme
vyjeli, v takovém jsme se i vrátili. Čerti a Čertice jsou tam vskutku
legrační a kamarádští. Prostředí PEKLA je fantastické - spousta
obrovských i menších kamenů, dřeva a kovových dekorací, fantazijních
výjevů. Připadli jsme si tam jako v pohádce. Pravda, ceny jsou tam
„čertovské“, ale stojí to za to něco takového vidět a zažít si tu bezva
atmosféru. Z výletu jsme si mimo jiné dovezli i knížku o tom, jak Peklo
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Čertovina vznikalo; dočetli jsme se o tom, kolik materiálu se tam navezlo
a zpracovalo! Vznikla tam i pohádka Zdeňka Trošky ČERTOVINY.
Děkujeme tatínkovi panu Hufovi za ochotu, doprovod a pomoc při
dohledu na děti na našem výletě.
Za kolektiv MŠ E. Musilová.

Foto archiv MŠ Záchlumí
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Základní škola Bohousová informuje
Zimní aktivity školy
I v letošní zimní sezóně jsme zavítali, díky výborným sněhovým podmínkám, s žáky
školy do lyžařského areálu v Bartošovicích v Orlických horách, kde jsme absolvovali
dva půldenní lyžařské výcviky. Začátečníci zkoušeli své první obloučky a dovednosti
na dětském provazovém vleku. Ti ostatní již od začátku využívali velký vlek,
zdokonalovali oblouk z pluhu, dlouhý, krátký oblouk, lyžařskou techniku a další
dovednosti. Někteří žáci se v průběhu výcviku přesunuli z provazového vleku na velký
vlek Tatrapoma. Ve výcviku nám velmi ochotně pomáhal zkušený lyžařský instruktor,
student Jiří z Letohradského soukromého gymnázia.
Poslední pondělí v březnu absolvovali žáci poslední lekci plavecké výuky v bazénu
v Ústí nad Orlicí, kde 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 byla lekce bruslení na zimním
stadionu v Rychnově nad Kněžnou.
Divadla a kulturní představení
V období únor – duben naši žáci navštívili dvě divadelní pohádková představení
v Divišově divadle v Žamberku. První představilo Divadlo Praha s názvem „O
princezně, Luciášovi a makových buchtách“. Další představení „Nosáčkova
dobrodružství“ přijelo zahrát Hravé divadlo z Brna. Na první květnovou neděli si
někteří žáci připravili pod vedením paní učitelky R. Dvořákové kulturní pásmo u
příležitosti „Vítání občánků“ ve Fontáně.
Výchovně – vzdělávací akce
V měsíci březnu se uskutečnil pro žáky školy preventivní program „Respektování se a
vzájemná spolupráce“, kde zkušený lektor ze skupiny „Vzdělávání 21“ velmi
poutavým a zajímavým způsobem seznámil žáky s důležitostí respektovat názory
druhých, nebo skupiny a formou skupinových her, jim přiblížil potřebnost a nutnost
vzájemné spolupráce skupiny lidí. Byla to pro žáky velmi poutavá a potřebná akce.
Den na to zavítali do Fontány afričtí bubeníci a umělci z Konga, žijící v Praze, aby
žákům představili, faunu, flóru, způsob života, africkou folklórní hudbu, stravu, nebo
organizaci škol v této africké zemi. Představili dětem několik národních tanců za
doprovodu bubnů a afrických rytmů. Nakonec zapojili do skupinových tanců také děti,
dospělé i učitele. Děti si také mohli koupit africké náramky a různé drahokamy.
Měsíc duben patřil bezpečnosti. Nejprve nás navštívil člen českého červeného kříže
Ústí nad Orlicí. Žáci se seznámili s pracovní náplní zdravotního záchranáře a člena
posádky RZP (rychlá zdravotnická pomoc), zásadami první pomoci, jak se zachovat
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při tísňovém volání, nebo prováděním přímé masáže srdce (resuscitace) na testovací
figuríně. Nakonec si v zábavné simulované hře ve dvou skupinách zasoutěžili, které
družstvo vzájemnou spoluprací při resuscitaci doveze svého figuranta dříve do cíle.
Tato hra se dětem velmi líbila a opravdu tento úkol pojaly zodpovědně.
Další akcí k bezpečnosti byla návštěva dětského dopravního hřiště v Žamberku, která
byla ve spolupráci se střediskem volného času Animo Žamberk. Pracovníci Anima
rozdělili žáky na dvě skupiny. Ty se pak vystřídaly ve dvou činnostech. První byla
přednáška a videoukázka na téma „Mladý cyklista a pravidla provozu“ v budově
Anima, a druhou byla jízda na koloběžkách a kolech na dopravním hřišti s vysvětlením
pravidel silničního provozu. V současné době jsou obě témata pro děti velmi potřebná
a je důležité, aby si z těchto akcí vzaly co nejvíce poučení do života.
Dne 11. dubna se v ZŠ Bohousová konal zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok
2019/2020. 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 přijati. V letošním roce to byl opravdu rekordní počet dětí
a to 13, z toho byl potvrzen jeden odklad docházky o jeden školní rok. Za veškerou
snahu dostali předškoláci omalovánky, pastelky, různé reklamní předměty a kytku
Sedmikrásku, aby se o ni mohli sami starat. Tak předškoláci 2. září, hurá, škola volá!
Úspěšné sportovní akce
Naše florbalistky jsou stříbrné v okrese. Díky úspěchu v krajském atletickém čtyřboji
na podzim 2018, byla naše škola oslovena předsedkyní Asociace školních sportovních
klubů České republiky (AŠSK), načež se od ledna 2019 stala jejími členy. Jako noví
členové AŠSK jsme v únoru 2019 absolvovali okresní finálová kola ve florbalu. Naši
žáci skončili na turnaji v Jablonném nad Orlicí v silné konkurenci na 5. místě. Velký a
nečekaný úspěch zažilo družstvo dívek na turnaji v Brandýse nad Orlicí dne 19. února,
kde reprezentovalo žamberský okrsek. V okresním finále v konkurenci týmů z pěti
škol obsadilo pěkné 2. místo. Děvčata v každém zápase předváděla obětavé výkony za
hranicí svých možností a tak mohla při vyhlášení přebrat stříbrné medaile pro
vicemistryně okresu. Nejlepší střelkyní se stala naše Tereza Filáčková, která vstřelila
7 branek, dále Romana Valachová 3 branky a Michaela Hysková 1 branku. Naše
zápasy: Bohousová – ZŠ Choceň 2:3, – Jablonné n. O. 2:1, – Výprachtice 5:2, –
Brandýs n. O. 2:1. Přitom našim původním cílem bylo neskončit na posledním místě a
porazit alespoň jeden tým (ZŠ Výprachtice). Již v prvním zápase však naše holky
naznačily, že mohou mířit dost vysoko, a to že potrápily velkého favorita na vítězství,
velmi kvalitní tým dívek z Chocně, se kterým prohrály těsně o jednu branku, což
značně překvapilo i ostatní členy a vedoucí výprav. Přitom dívky z Chocně další
družstva porážely rozdílem 6 – 10 branek. Za parádní premiéru zaslouží dívky velký
obdiv, protože tento výsledek je největším úspěchem v historii florbalu na naší škole.
Naší školu reprezentovaly: brankářka Tereza Jirčíková (předváděla neskutečné
zákroky a podržela tým v nelehkých situacích), hráčky Tereza Filáčková, Romana
Valachová, Michaela Hysková, Tereza Luňáčková, Martina Žabová a Anežka
Kalousová.
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Zatím poslední sportovní akcí bylo tradiční „Velikonoční švihadlo 2019“, kde žáci
soutěžili v počtu přeskoků přes švihadlo za 30 vteřin. Vítězkou kategorie 1., 2. ročník
se stala Nela Kočajdová s rekordním počtem 72 přeskoků (celková vítězka letošní
soutěže!) Mezi žáky 3. ročníku zvítězila Tereza Luňáčková s 62 přeskoky a v kategorii
žáků 4. a 5. ročníku dominoval s 69 přeskoky Vojta Martinec.
Na samotný závěr bych si dovolil představit organizaci výuky a plán na další školní
rok, který dozná několika změn. Koncem května započnou práce s přístavbou odborné
a kmenové učebny v naší škole, nad stávajícími toaletami. Dále bude zajištěna i
celková bezbariérovost školy (bezbariérový přístup, plošina do patra a WC). Díky tomu
a také novému financování regionálního školství, budou od září 2019 ve škole 3
samostatné třídy. Jejich rozdělení je následující: I. třída (1. a 2. ročník), II. třída (4. a
5. ročník) a III. třída (samotný 3. ročník). Dojde také k nadstandardnímu rozdělení
vyučovacích předmětů v jednotlivých ročnících a tak k větší časové dotaci výuky na
jeden ročník. Tím doje k zvýšení kvality výuky.

Vicemistryně okresu, stříbrné florbalistky ZŠ Bohousová, rok 2019.
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová

- 11 -

Popáté…zvoničky cinkáte!
Putování přes tři zvoničky proběhlo v sobotu dne 27. 4. 2019 už skutečně 5.
ročníkem. Tentokrát nám všem počasí tolik nepřálo, jako třeba poslední dva roky. Ale
všichni, jak pořadatelé, tak „skalní“ účastníci vykročili, vyjeli, vyběhli s prvními zvuky
zvonů jednotlivých zvoniček. V tomto „Putování…“ byla naší neúnavnou běžkyní paní
Terezou Tobiškovou vytyčena nově trasa pro náročnější turisty v délce cca 11km přes
Litický Chlum se třemi kontrolními stanovišti.
Při letošním „Putování…“ se zúčastnilo 172 dospělých a dětí na klasické trati,
na náročnější trase pak 24 dospělých. Pro další ročník chceme připravit další novinky,
proto prosíme zájemce o pomoc s touto akcí, aby se o možnostech spolupráce
informovali na obecním úřadě v Záchlumí.

Ráda bych srdečně poděkovala všem, kteří se na akci podíleli: Bezákovi Petrovi,
Čejdovi Jaroslavovi, Dostálové Marii, Duškové Leontýnce, Dvořákové Mirce, Faltovi
Liborovi, Faltovi Miroslavovi, Hanykové Martině, Janovcovi Pavlovi, Kašové Renatě,
Krejčové Renatě (také za grafické návrhy k pohádkám), Lóžiové Květě, Mynářové
Anetě, Moravcové Petře, Musilovi Josefovi, Jarešové Květě, Vohníkovi Karlovi,
Prachařové Lucii, Pražákové Jitce, Tobiškové Terezce, Valachové Aleně, Valachové
Karolínce, Valachové Moničce a Valachovi Jiřímu.
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Děkuji také srdečně vedení Lomu s.r.o. v Liticích nad Orlicí za finanční sponzorský
dar pro dětské účastníky letošního putování, obci Záchlumí za nejen finanční podporu
této akce a moc děkuji také všem, kteří zajistili občerstvení ve všech třech částech obce
či se jiným způsobem podíleli na bezproblémovém průběhu této nové tradice v obci.

Eva Musilová
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Ukliďme Česko v našich obcích
SDH Bohousová se v letošním roce zapojil do celorepublikové akce, Ukliďme Česko
2019. Po registraci jsme od stejnojmenné společnosti získali potřebné pytle na odpadky
a ochranné rukavice pro děti i dospělé. Ráno 6. dubna jsme vyrazili v početném složení.
Uklízeli jsme v Bohousové okolí cesty do Helvíkovic a okolo pravého břehu řeky.
Druhá část uklidila v Záchlumí cestu ke splavu a levý břeh řeky. V průběhu úklidu
jsme se občerstvili výbornými zákusky od paní Kočajdové a paní Divíškové, za což
moc děkujeme. Celkově jsme za dopoledne nasbírali odpad o váze cca 300 kg mimo
jiné pneumatiky, jízdní kola, železo a plastové lahve. Celkově se akce zdařila a děti si
rozhodně uvědomili, že odpad do přírody nepatří. V příštím roce bychom chtěli opět
pokračovat a budeme jen rádi, když se k nám někdo přidá…

Foto, archiv J. Peřina 6. 4. 2019, Záchlumí, Bohousová
Jaroslav Peřina ml.
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Kulturní komise obce
Záchlumí
Vás srdečně zve na

besídku ke Dni matek,
vystoupí děti z Mateřské školy Záchlumí,
Základní školy Bohousová, aerobik

v úterý 21. května 2019
17:00 hodin
v sále Fontána v Záchlumí
Hasiči Záchlumí a Obec
Záchlumí
Vás zvou na

kácení máje
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
v sobotu 25. května 2019 od 18:00 hodin
Program: děti z mateřské
školy, aerobic
Hudba: Plazma

rock

Občerstvení zajištěno
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Sbor dobrovolných hasičů
Bohousová

Vás zve na

Dětský Den

✓ 1. 6. 2019 od 14:00 hodin
✓ Areál Snů Bohousová
✓ Vstupné 30,- Kč děti
✓ Zábava celé odpoledne
Zábava pro malé i velkélukostřelba, skákací hrad,
bodyzorbing, malování na
obličej…
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