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Bohousová, přístavba nové třídy ZŠ Bohousová 26. 6. 2019, foto J. Peřina

Informace obecního úřadu
První pololetí 2019 se chýlí ke konci. Dovolte vážení spoluobčané, abych Vás
informoval o činnosti obecního úřadu v tomto období.
Zastupitelstvo obce Záchlumí na svém zasedání, které se konalo 15. 5. 2019
v restauraci Fontána, projednalo:
- schválení účetní závěrky obce za rok 2018
- schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
- revokování usnesení
- prodej pozemků
- smlouva o poskytnutí dotace z PK pro školu a aerobik
- smlouva o poskytnutí dotace HZS na DA
- smlouva o poskytnutí dotace z POV na cestu
- individuální dotace pro aerobik
- individuální dotace pro SDH Bohousová
- příspěvek na linku bezpečí
- škola - stanovení počtu žáků
- uložení peněz do fondu
- rozpočtové opatření č.2/2019
- program obnovy venkova
- směrnice na ochranu osobních údajů
Obec získala z Programu obnovy venkova Pardubického kraje dotaci na opravu místní
komunikace v části Bohousová u Prachařů.
Z Programové účelové dotace na požární techniku pro jednotky dobrovolných
hasičů obce - z rozpočtu Pardubického kraje - získala obec dotaci 300 000,- Kč na
pořízení nového hasičského automobilu. Z dotačního programu Ministerstva vnitra,
dotace pro jednotky SDH obcí, obec získala dotaci ve výši 450 000,- Kč na pořízení
nového hasičského automobilu, Na základě schválených dotací byl v červnu 2019
zakoupen nový DA Ford Transit.
Dne 20.5.20109 byla zahájena přístavba odborné učebny a zajištění
bezbariérovosti v ZŠ Bohousová, k 25. 6. 2019 je hotova hrubá stavba. I tato stavba je
podpořena dotací a to z integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj v částce 1 288 385,25 Kč.
30. dubna 2019 proběhlo již tradiční „Stavění máje“ na chatě SDH Záchlumí.
Svým programem nás potěšil Záchlumský aerobik pod vedením Šárky Prausové a
mažoretky z Kostelce nad Orlicí. K tanci i poslechu hrála skupina Combi. I „Kácení
máje“ na chatě SDH Záchlumí, které proběhlo 25. 5. 2019, se vydařilo. Krásným
vystoupením nás potěšily roztomilé děti z Mateřské školky v Záchlumí a Záchlumský
aerobik pod vedením Šárky Prausové. Za pomoc při pořádání těchto akcí děkuji
Zahrádkářům, Lady Clubu a SDH Záchlumí.
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SDH Bohousová uspořádal již tradiční dětský den v „Areálu snů“ v Bohousové,
který se těší již několik let velkému zájmu dětí i dospělých. Pěna se letos mimořádně
povedla. 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
Společenská kronika
V období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 oslavili životní jubileum tito naši občané.
97 let Píčová Vlasta
94 let Lýrová Božena
93 let Janovcová Marie
88 let Dostálová Vlasta
88 let Pavel Josef
86 let Táborská Helena
86 let Zikmund Josef
85 let Krejčová Zdenka
84 let Zbojková Filoména
83 let Urbášek Vladinír
80 let Zámečníková Božena
75 let Peřina Jaroslav
75 let Dostál Ivan
70 let Kašková Marie
65 let Vrabcová Lea
65 let Prachařová Marie
65 let Kubešová Marie
65 let Szedliacsiková Ludmila
65 let Janovcová Jitka
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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
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ZŠ Bohousová informuje
Jako každý rok se vydali žáci školy 23. května na celodenní závěrečný výlet. Tentokrát
jsme zamířili do Havlovic u Úpice v Podkrkonoší, kde na děti čekal program „S
Havlovickým vodníkem“. Děti plnily ve 4 skupinách různé úkoly v přírodě za asistence
pohádkového vodníka z místního rybníka. Na konci programu si mohly upéct buřty a
koupit různé suvenýry. Na závěr výletu jsme navštívili muzeum Merkuru v Polici nad
Metují, kde se populární stavebnice stále vyrábí a kde najdete největší stavbu
z merkuru v Evropě. V červnu, kdy už se blíží konec školního roku, jsme pro žáky
připravili dvě akce. Tou první byla návštěva hasičské zbrojnice HZS v Žamberku, kde
se žáci dozvěděli něco o práci profesionálních hasičů, navštívili jejich stanici, operační
místnost – ohlašovnu požáru, viděli vybavení a výstroj a na závěr si mohli vyzkoušet,
jak by hasili v případě požáru s proudnicí. Druhá akce byla tradiční návštěva programu
„Geomag na cestách“ ve škole, kde žáci sestavovali různé stavby a tělesa z oblíbené
stavebnice.
Vojtěch Martinec okresní vítěz atletického trojboje a další sportovní akce
Měsíce květen a červen byly naplněné spoustou sportovních soutěží. Tou první byl
tradiční „Běh údolím J. A. Komenského“ v Brandýse nad Orlicí. Naše početná výprava
tentokrát po letech medailových žní vyšla naprázdno. Těsně za medailovým umístěním
skončila T. Filáčková na 4. místě (10 sekund na medaili). Velkým příslibem do
budoucna je J. Cabalková (2. ročník), která při své premiéře doběhla, jako nejmladší
účastnice, na skvělém 9. místě.

Vojtěch Martinec – okresní vítěz v Atletickém trojboji 2019 (AŠSK), foto p. Skulbaševský.

Další sportovní akce skončila obrovským úspěchem, když se stal Vojtěch Martinec
vítězem okresního finále v Atletickém trojboji v Ústí nad Orlicí. Této soutěže Asociace
školních sportovních klubů jsme se jako noví členové účastnili historicky poprvé a
hned takový úspěch. T. Filáčková se mezi dívkami umístila na 4. místě a naše družstvo
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na 5. místě mezi 12 školami z velkých měst. Jednotlivé Vojtovi výkony stojí za to:
sprint 50 metrů za 7,20 sekund, skok daleký 396 centimetrů a v hodu míčkem 38,60
metru a to zaslouží velký respekt.
Následoval domácí turnaj ve Fontáně ve vybíjené, kterého se účastnily kromě našeho
družstva školy z České Rybné, Klášterce nad Orlicí a Rybné nad Zdobnicí. Naše
družstvo mělo za sebou velkou dávku poctivých tréninků a to také zužitkovalo
v soutěžních zápasech, kde všechny soupeře přehrávali a tak tento velmi zkušený tým
dominoval a po dvou letech opět jasně zvítězil.
Poslední sportovní akcí v květnu byl „Školní atletický čtyřboj 2019“, který se konal na
atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí. 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 kategorii 1., 2. a 3. ročník zvítězil Jiří Mihulka mezi
chlapci a Martina Žabová mezi dívkami. V kategorii 4. a 5. ročník přebrali vítězný
pohár a tím obhájili vítěze z loňska, Vojta Martinec mezi chlapci a Tereza Filáčková
mezi dívkami. Školní atletický čtyřboj se velmi povedl a tak se pevně ukotvil do soutěží
naší školy. Díky výborným výsledkům v rámci Pardubického kraje se z něj stává
významná a důležitá sportovní soutěž žáků školy, do které se zapojují všichni žáci a
stávají se tak důležitou součástí bodového hodnocení pro celý ročník.
Červen jsme obohatili účastí na nové soutěži v Česká Rybné pod názvem „Hry bez
katastru“, kde pětičlenné týmy soutěžily v chůzi na společných kládách, střelbě ze
vzduchové pistole, hodu granátem na cíl a hodu míčem na basketbalový koš. Naše
družstvo se při premiéře umístilo na pěkném 2. místě.

Hry bez katastru“ v České Rybné 2019, foto p. Skulbaševský
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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 12 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, panu Matyášovi a starostlivému vedení Obce Záchlumí za ochotu a
podporu naší školy.
PS: na budově školy již finišují práce na přístavbě nové učebny, která bude vybavena
nejmodernější technikou, a to kombinací běžné tabule na fixy a křídy a interaktivní
tabulí s dataprojektorem a dotykovou jednotkou. To právě umožní interaktivitu na
běžné tabuli. Tato učebna přivítá novou III. třídu, kde bude samostatný 3. ročník
s třídní učitelkou O. Hubálkovou. Početná skupina nových prvňáčků bude spojena s 2.
ročníkem ve stejné učebně a přivítá je paní učitelka Radka Dvořáková. Ve II. třídě bude
4. a 5. ročník, kde bude třídní učitelkou nová slečna učitelka Andrea Mačalíková. Ve
školní družině budou působit paní Miroslava Dvořáková a Ivana Nosálová, která
zároveň bude jedinou asistentkou.

Návštěva HZS v Žamberku.
„Hry bez katastru“ v České
Rybné 2019
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová
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Dětský den 2019
První červnovou sobotu 2019 proběhl již tradiční dětský den v Areálu Snů
v Bohousové. Společnými silami jej zabezpečili hasiči SDH Bohousová a dobrovolníci
z řad občanů našich obcí. I přes ne úplně nejlepší počasí se sešlo spoustu dětí a rodičů,
kteří si toto odpoledne užili až do večerních hodin. V obležení byli zejména nové
atrakce, které jsme pro vás mohli zajistit díky štědrým sponzorským darům. Chtěl bych
tak poděkovat společnostem a jednotlivcům: Obec Záchlumí, Bisa Lom Litice, Agro
Žamberk, Bühler Žamberk, Climtec, truhlářství Zíma, Masoeko Letohrad, Podchlumí
A.s., Pila Kohoutovi, Cukrárna Valachovi, p. Makalouš, Autoopravna Durchánek.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci jakkoli podíleli. Bez vás bychom
to nezvládli☺

Bohousová, 1. 6. 2019, Areál Snů, foto J. Peřina

Za SDH Bohousová Jarda Peřina
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
**************************
Povídal soused Véna, že už jsou tu sena.
Kdekdo trávu seče a pak suší,
že nebude pršet každý jistě tuší.
Zahrádky jsou vyschlé – ouha!
Nestačí jim ranní rosa pouhá.
Každý si za deště nachytá vodu,
aby velkým suchem neměl velkou škodu
Například cukety vyžadují hojnou zálivku a živiny. Cukety hojně plodí a nejlepší jsou
nezralé. Jsou ideální na přípravu lehkých a rychlých pokrmů a lze je pěstovat nejen na
záhoně ale i ve větších květináčích, třeba na balkoně.
Na záhonech jim prospívá mulčování. Za suchého počasí zaléváme obden větším
množstvím odstáté, nejlépe dešťové vody, aby se dostala až ke kořínkům.
Za horkého a suchého počasí může listy pokrýt šedý povlak. Cukety pak hůře rostou a
chřadnou. Příčinou je plíseň okurková. Při prvních náznacích napadené listy
odstraníme a zbytek rostliny ošetříme přípravkem na bázi rostlinných olejů a mléčné
bílkoviny, které odolnost proti plísni zvyšují. Výhodou je nezávadnost pro zdraví i
životní prostředí a možnost sbírat plody hned po ošetření.
Mnohem nebezpečnější je onemocnění, které se projevuje žlutými skvrnami,
zkroucenými listy a zakrnělým růstem. Jde o virovou mozaiku, proti které neexistuje
žádná pomoc a nezbývá než napadené rostliny zlikvidovat.
Virus roznáší mšice, proto je dobré hýčkat slunéčka, zlatoočky, škvory a pestřenky,
tedy živočichy, které se mšicemi živí.
Z kytiček jsou velmi oblíbené cínie, které vyžadují slunné stanoviště, propustnou půdu
a dostatečnou zásobu živin. Na nevhodném stanovišti je často napadají houbové
choroby. Listy pak rychle hnědnou a usychají. Cínie hůře kvetou nebo mají menší
květy. Během vegetace často okopáváme a přihnojujeme. Pozor, v deštivých letech
se na nich může objevit padlí, které se projevuje bílými moučnatými povlaky hlavně
na horní straně listů.
Tak ať se vám daří vypěstovat nejen cukety a cínie ale všechno co si na zahrádce
pěstujete.
Ještě jedna rada z jiného soudku. Aby vám do ložnice nelétali komáři, rozkrojte citron
a napíchejte do něj hřebíček. Funguje to!
Krásné léto bez štípanců přejí zahrádkáři.
Za zahrádkáře
M. Dostálová
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Okénko mateřské školy
Tak jako v uplynulých letech, tak i letos se děti účastnily plaveckého výcviku
v krytém plaveckém bazénu v Ústí nad Orlicí. Odvážně se zapojovaly do všech
vodních aktivit a mnohdy překonávaly samy sebe. Jezdily s nadšením na 10 lekcí a
zároveň se s nadšením vracely se spoustou zážitků. Plavecký výcvik trval od dubna do
června 2019.
Navštívili jsme s předškoláky také dopravní hřiště, kde se děti seznamovaly
s významem dopravních značek a jejich porozuměním. Jezdily na koloběžkách
s velkým zápalem a odvahou. Dokonce naši průvodci hřištěm - pan Fiala a paní
Cviková - žasli nad tím, jak dlouhou dobu tady děti vydržely kroužit.

foto archiv MŠ Záchlumí

Koncem června se naši předškoláci, kterých je tento rok 14, loučili na setkání v MŠ
společně s rodiči. Vystoupili s programem, při kterém složili slib budoucího školáka,
předvedli milý program a byli pasováni na školačky a školáky. Na upomínku dostali
pohádkové knížky, společnou fotografii a propisovačku s logem MŠ Záchlumí. Za
Obec Záchlumí obdrželi pěknou tašku plnou potřebných věcí do základní školy. Obec
nám umožnila, aby nám pan Praus zprostředkoval dopravu do Litic a zpět, jak jinak
než hasičskými auty: cisternou LIAZ a dodávkovým autem FORD. Děti byly nadšené
a spokojené, možná právě mezi nimi jsou další budoucí členové SDH.
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Moc chceme všichni obzvlášť poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili tohoto
pěkného odpoledne i za jejich poděkování a uznání naší společné náročné práce
s dětmi. Děláme pro děti i vás rodiče vše, aby jste byli v naší školce spokojení a šťastní.
A nebylo by to pravé rozloučení před prázdninami, než výletem. Tentokrát jsme se
rozjeli do Líšnice u Žamberka na Babiččin statek. Děti měly možnost seznámit se
s bylinkovou zahrádkou a ovonět si ji. Seznámili se s obyvateli statku: koňmi,
ovečkami, kozami, oslíkem, prasátky, drůbeží apod. Poklízely u zvířátek pomocí
lopatek a smetáků. Plnily i úkoly k posílení paměti na obrázkovém okruhu- měly si
zapamatovat co nejvíce z 20 obrázků a poté je vyhledat i na pracovním listu. Měly
možnost pohrát si na hřišti, pohoupat se a zároveň se posilnit dobrou polévkou a
ovocnými knedlíky; jako „třešnička na dortu spokojenosti“ nesměla chybět ani
zmrzlina.

foto archiv MŠ Záchlumí

Skončil další školní rok, další děti odcházejí vstříc novým zkušenostem, zážitkům,
kamarádům. Dětskou hru bude pomalu nahrazovat vytrvalá práce školáků a jejich
rodičů. Do dalších dní vám proto přejeme hodně elánu, zdraví, trpělivosti a především
spokojenosti.
Všem přejeme pěkné prázdniny a zase brzy na shledanou v naší mateřské škole.
Za kolektiv MŠ Eva Musilová

V budově školky v Záchlumí bylo nově otevřeno kadeřnictví a vizážistika Lucie
Blechové z České Rybné. Otevřeno je každé pondělí od 12:00 do 16:00 hodin. Soboty
dle telefonické dohody na čísle 737443450.
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