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Bohousová, 30. 7. 2019, foto archiv J. Peřina
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Informace obecního úřadu
Dovolené pomalu končí, pro děti končí prázdniny. Na obci jsme si v tomto čase moc
volna neužili, neboť právě pro děti probíhala přístavba základní školy, jedna z našich
letošních akcí. Do školy nastoupilo 12 nových žáčků a tím bude naši základní školu
navštěvovat 38 dětí. Zřízením třetí třídy dojde ke zlepšení výuky a celkovému prostředí
ve škole. Došlo k výstavbě bezbariérového WC a zřízení schodišťové plošiny.
Byla provedena obnova vodorovného dopravního značení v Bohousové, pro zlepšení
bezpečnosti dopravy u školy.
Probíhá kolaudace cesty u Pražáků v Záchlumí a příprava výstavby cesty v Bohousové
u Prachařů. Byla opravena cesta v Záchlumí u dílny, spojnice ke státní silnici, tzv.
kravínská.
Připomínám informace obce ohledně nakládání s odpadem v roce 2019. Firma Ekola,
která pro obec zajišťuje celoroční sběr komunálního odpadu, provádí svoz
komunálního odpadu jednou za čtrnáct dní a to vždy ve čtvrtek - sudý týden.
Svoz tříděného odpadu je měsíčně a v létě je dle potřeby, plasty každých čtrnáct dní,
plast - pondělí 2,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
papír - středa 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 týden
Celá obec má osm míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Apeluji na
občany, kteří shromažďují tříděný odpad do velkých igelitových pytlů a pokládají je
vedle kontejnerů, aby tyto pytle ke kontejnerům dávali před dnem svozu. Stává se
poměrně často, že den po vyvezení kontejnerů se u nich objeví pytle s tříděným a
mnohdy i s netříděným odpadem, pytle tam pak leží do dalšího svozu. K prodejně
Konzumu v Bohousové a v Liticích u garáží byl přidán kontejner na papír. Obec ve
spolupráci s místními hasiči pořádá 4x do roka sběr jak tříděného a nebezpečného, tak
i velkoobjemového komunálního odpadu.
Dne 14. září 2019 je sběr tříděného a nebezpečného odpadu, 5. a 12. října 2019 je
sběr netříděného odpadu. Jízdní řád je ve vývěskách a na stránkách obce.
Připojuji ještě pozvání na mši v Liticích nad Orlicí v neděli 20. 10. 2019 od 15 hodin
v kapli Krista Dobrého pastýře, v rámci posvícení.
Miroslav Falta starosta obce

Naši prvňáci, foto Dvořáková Mirka
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USNESENÍ č. 8
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 8. srpna 2019 od 18:00 hodin
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 8/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a Terezu Tobiškovou
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zpětné doplnění funkční plochy pro bydlení
(BV) na části pozemku p. č. 4128 k. ú. Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/6
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené v obci Záchlumí Ministerstvem vnitra České republiky, odborem dozoru a
kontroly veřejné správy ze dne 04. 04. 2019.
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření k odstranění zjištěných nedostatků touto
kontrolou.
Zastupitelstvo obce z důvodu zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce
pověřuje kontrolní výbor
a) Prováděním kontrol smluv, týkající se dispozic s hmotnými nemovitými
věcmi, se zaměřením na dodržování povinností stanovených příslušnými
ustanoveními zákona o obcích
b) Prováděním kontrol včetně kontroly zveřejněného záměru u těchto
majetkových dispozic se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 8/7
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s obchodní společností HELP, silnice železnice s.r.o. se sídlem: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty, IČO: 274
97 976, na dílo „Bohousová-výstavba MOK u Prachařů“ v částce 1 521 640,95 Kč
s DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje cenovou nabídku projekční kanceláře
Komplet, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí na zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci obecního úřadu v Záchlumí. Cena 90 200,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje pachtovní smlouvu na obecní pozemek p.č.
431/1, výměra 395 m2, v Liticích n. O s Martincovou Miladou, Litice nad Orlicí 36.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu pachtovní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje žadateli SDH Záchlumí, udělení výjimky pro
vymezení doby nočního klidu pro pořádání akce spojené s produkcí živé hudby na
chatě hasičů u Fontány v Záchlumí dne 31.8.2019 od 18:00 hod do 1.9.2019 2:00 hod.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/11
Zastupitelstvo obce schvaluje individuální dotaci pro SDH Záchlumí na proplacení
nákladů s dopravou zámkové dlažby, schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace pro SDH Záchlumí v souladu s §10a, odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 8/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 spočívající v:
- Výdaj 100 000,- Kč rekonstrukce OÚ
- Výdaj 50 000,- Kč par. 6171
- Příjem 450 000,- dotace DA
- Výdaj 15 000,- Kč individuální dotace pro hasiče
- Výdaj 15 000,- Kč pojištění DA
(všichni zastupitelé pro)
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Zajímavé akce, projekty, kroužky, podpora, rozvoj školství, spousta dřiny ale také
zábavy – to a mnohem víc je Místní akční plán vzdělávání
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připraveno mnoho akcí a
zajímavostí. Opět budeme otevírat všechny čtyři úspěšné volnočasové kroužky pro
děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme další
semináře, workshopy i ukázkové hodiny. Všechny mateřské i základní školy na našem
území jsou do projektu MAP II již zapojeny a snažíme se je podporovat a rozvíjet.
Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat na našem
webu: https://www.maporlicko.cz/
a facebooku: https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Fotografická soutěž
Od 1. 9. 2019 pořádá OÚ Záchlumí fotografickou soutěž na téma „Tady to mám rád“.
Deset nejlepších fotografií bude vystaveno během akce „Tři zvoničky“ v knihovně
v Liticích nad Orlicí. Více informací o soutěži již brzy naleznete na stránkách obce.

Litice nad Orlicí čp.2, foto archiv Falta M.
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Dne 24. 5. – 25. 5. 2019 se mladí hasiči z SDH Bohousová zúčastnili jarního kola
PLAMEN 2018/2019 v Mladkově.
Do závodu nastoupily tři družstva:
1. družstvo starších: Martina Andršová, Martina a Lucie Prachařovy, Radim Divíšek
a Vojta Kočajda, Nikola Pavlová, Barča Peřinová, Terka Luňáčková a Martina Žabová.
1. družstvo mladších: Magda Pomikálková, Nela Kočajdová, Michal Andrš, Jakub
Třešňák, Jiří a Honza Mihulka
Družstvo dorostu: Vojta Andrš, Filip Musil, Filip Pavel, Radek a Tomáš Pfeifrovi,
Kryštof a Patrik Kalousek.

Družstvo starších na požárním útoku CTIF

Soutěžilo se v následujících disciplínách:
1. štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, požární útok, štafeta dvojic, požární útok CTIF.
Závody v Mladkově se družstvu starších nevydařily a klesli na 23. místo z 39,
nejmladší družstvo obsadilo 31. místo z 35.
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Naopak družstvu dorostu se vedlo skvěle a dorostenci postoupili na krajské kolo.
Na krajském kole bojovali o postup na Mistrovství České republiky dorostu
s družstvem ze Skutče (vítěz MČR dorostu 2019). Nakonec kluci skončili druzí se
ztrátou 25 vteřin na první místo z pěti disciplín. Klukům patří velké poděkování za
předvedené výkony, a poděkování patří i všem, kteří je trénují a podporují.

Boj o vítězství a zasloužené oslavy zisku stříbrných medailí z krajského kola družstev dorostu

V průběhu celého jara jsme se účastnili Ligy mladých hasičů v závodech na 60m
a 100m s překážkami jednotlivců. Závody se konaly v Lanškrouně, Chocni, České
Třebové, Mladkově a ve Vysokém Mýtě. 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
Z výsledků v této soutěži jsme velice spokojeni, podrobnější zmínku si zaslouží každá
kategorie:
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Nejlepšího výsledku jarní sezóny dosáhl Kuba Třešňák (mladší chlapci), který
díky svým výsledkům postoupil na krajské kolo, které se konalo v Litomyšli. Tam se
umístil na krásném 10. místě.
Tři mladší chlapci se v okresní soutěži umístili do 12. místa z celkového
počtu 72 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 starší chlapci je nejlepším umístěním 34. místo.
U kategorie dívek je to složitější, tři mladší dívky se umístily do 25. místa z 38
závodnic, u starších dívek je konkurence větší, nejlepší výsledek je 12. místo ze 104
závodnic.
U dorostu musíme vyzdvihnout výkony Filipa Pavla, který se pravidelně
umisťuje na stupních vítězů, a svou kategorii suverénně vyhrál.
Děti tyto závody baví a i do budoucna bychom chtěli v této disciplíně
pokračovat. Proto jsme rozšířili okruh závodů o Český halový republikový pohár a
Ligu 100m. Tam mají starší příležitost závodit a bojovat o umístění s těmi nejlepšími
z ČR, s reprezentanty. Nejlepším umístěním je 20. místo z 80 závodníků a 56. místo
z 285 závodnic.

Český halový pohár 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou
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Liga 100 m s překážkami v Praze

O prázdninách jsme opět po roce uspořádali ve spolupráci s SDH Česká Rybná
pro naše děti letní tábor. Letošní téma tábora bylo cestování strojem času. Děti každý
den cestovaly do různých období českých dějin, od pravěku až po budoucnost.
Velmi tímto děkuji všem starším členům z obou sborů (dorost kluci a holky),
kteří perfektně připravili téma tábora, hry, dobové obleky a rekvizity. Dětem se tábor
moc líbil a všichni jsme si užili skvělou zábavu.
Chci poděkovat i ostatním, kteří ač nejsou členy sboru, tak s táborem pomáhají,
především pak Davidu Lóžimu za vyrobení stroje času pro děti.

Pěší výlet na Žampach a hledání pokladu loupeživého rytíře
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Dále chceme poděkovat všem, kteří vydrželi, a přispívají nám sběrem papíru a
kartonů. Tyto peníze použijeme na nákup vánočních dárečků 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.

Táborníci 2019

Oslavy 120 let SDH Bohousová
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Po shrnutí jarní části soutěží bychom na závěr tohoto článku chtěli moc
poděkovat všem dětem, které velmi dobře reprezentují náš sbor v našem okrese a kraji.
Jsme příjemně překvapeni zájmem dětí všech věkových kategorií. Věříme, že
noví členové posílí naše družstva. Zájemci, kteří se k nám ještě chtějí přidat, mají
příležitost každý pátek od 16.30-18.00 hod v sále Fontána (za dobrého počasí v areálu
u nádraží). Přijďte, těšíme se na vás.
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Vás co nejsrdečněji zve na

dne 20. září (pátek) od 15,00 do 18,00
při příležitosti slavnostního otevření nové učebny a zajištění
bezbariérovosti v budově školy,
přijďte si prohlédnout nejen modernizované prostory školy,
ale posedět u občerstvení a obdržet reklamní dárek
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců ZŠ Bohousová –
případné informace na tel. 736 442 058 (Petr Skulbaševský)
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