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Mladí hasiči z SDH Bohousová při úklidu listí v Liticích nad Orlicí, foto archív obce

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 26. 8. 2019 na obecním
úřadě v Záchlumí projednalo a schválilo vydání změny č. 2 územního plánu obce
Záchlumí. Tímto se uvolnil prostor pro žadatele uskutečnit stavební záměr a to
výstavbu domů.
Dne 2. 9. 2019 byl vydán kolaudační souhlas pro stavbu „nástavba odborné
učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Bohousová“. Dne 20. 9. 2019 byl uspořádán
vedením školy den otevřených dveří, kterého se zúčastnila široká veřejnost.
Dokončuje se rekonstrukce cesty u Prachařů v Bohousové. Připravuje se projekt
na opravu cesty v Záchlumí u školky.
Připravuje se projekt na opravu obecního úřadu a to s využitím dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2020.
V říjnu proběhl poslední letošní mobilní sběr komunálního odpadu. Děkuji těm
občanům, kteří osobně odpad předali a netvořili v noci anonymní hromady
komunálního odpadu, ke kterému se nikdo nehlásil.
Začíná topná sezóna a opět se topí v některých nemovitostech nevhodnými
palivy místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Proto bychom se měli
všichni zamyslet nad svým jednáním, jde o zdraví nás všech!
starosta obce Miroslav Falta

Fotosoutěž – Tady to mám rád
Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020
➢ Soutěž není rozdělena do žádných kategorií. Fotograficky zachytit je možno
cokoli v rámci katastrálních území Bohousová, Litice nad Orlicí a Záchlumí, do
soutěže přijímáme fotky, které byly pořízeny v uvedeném soutěžním období.
➢ Do soutěže může fotograf přihlásit maximálně 4 fotografie.
➢ Fotografie budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách obce, po
uzavření soutěže budou vystaveny na obecním úřadě, kde bude možné
hlasovat o nejlepší z nich od 15. 9. 2020 do 15. 10. 2020.
➢ Autor fotografie jejím zařazením do soutěže dává svolení Obci Záchlumí s jejím
uveřejněním a nakládáním pro potřeby obce.
➢ Nejlepší fotografie budou prezentovány při obecních akcích. 3 nejlepší budou
odměněni věcnými cenami zástupcem obce Záchlumí na obcí pořádané veřejné
akci na podzim 2020.
➢ Fotografie
zasílejte
v elektronické
podobě
na
email
zpravodaj.zachlumi@gmail.com s popisem (místo, čas pořízení fotografie a
autor fotografie).
➢ Maximální velikost fotografie 5 MB, fotografie bez postprodukčních úprav.
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Výpis USNESENÍ č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného 26. srpna 2019
od 19:00 hodin na obecním úřadě Záchlumí
Usnesení č. Z 9/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí vydává změnu č. 2, územního plánu obce Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)

Výpis USNESENÍ č. 10
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného 26. září 2019 od
19:00 hodin v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 10/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/2
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jeníka Jana a Krejčovou
Renatu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce a smlouvy
podepsané starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru za I. pololetí
2019.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za I. pololetí
2019
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/6
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace
z programu účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotek SDH v částce 27.000,- Kč. Pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 10/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje revokování usnesení č 7/11 ze dne 15. května
2019.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej obecních pozemků, katastrální území
Bohousová, část p. č. 1/1 o výměře 198 m2, za 30,- Kč m2, část p. č. 341/1 o výměře
105 m2, za 5,- Kč m2, část p. č. 783/1 o výměře 164 m2, za 60,- Kč m2. Kupující
ponesou veškeré náklady spojené s převedením pozemků do jejich vlastnictví.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej obecního pozemku, st. p. č. 77 o výměře
15 m2, katastrální území Litice nad Orlicí. Cena 30,- Kč za m². Kupující ponese veškeré
náklady spojené s převedením pozemků do jeho vlastnictví. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p. č. 45362 o výměře 50
m2 v katastrálním území Záchlumí. Cena dle směrnice obce je 30,- Kč za m². Kupující
ponesou veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejich vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 11/2 výměra 42 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č. 396-167/2019 za 1 260,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 1290 výměra 13 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č. 396-167/2019 za 390,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 1108/8 výměra 15 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č. 396-167/2019 za 450,- Kč. Kupující Obec
-4-

Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 1108/8 výměra 11 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č. 396-167/2019 za 330,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/15
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 1289 výměra 13 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č. 396-167/2019 za 390,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/16
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku st. p. č. 274 výměra 2 m2
v katastrálním území Záchlumí dle GP č.385-109/2018 za 60,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 10/17
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 spočívající v:
- Příjem 369 729,- Kč dotace na školní šablony pro MŠ
- Výdaj 369 729,- Kč dotace na školní šablony pro MŠ
- Výdaj 20 000,- Kč hasičské zásahové obleky
- Výdaj 5 000,- Kč nákup pozemků
- Výdaj 40 000,- Kč výstavba přístřešků u obce a mandlu
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé:

Jan Jeník
Tereza Tobišková
František Vrabec
1. místostarosta obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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Rekonstrukce místní komunikace v Bohousové u Prachařu, foto archív obce

Základní škola Bohousová informuje
Zahájení školního roku
První tradiční akcí školy bylo slavnostní zahájení nového školního roku, které připadlo
na 2. září. Paní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský přivítali
neskutečný počet letošních prvňáčků, a to skutečných 12!!! Přítomen byl také pan
starosta Miroslav Falta, který dětem předal pamětní listy. Dále obdrželi prvňáčci
balíček školních pomůcek v hodnotě 600,- Kč, na kterém se podílela kromě školy i
Obec Záchlumí, krabici na výtvarné potřeby, která je bude provázet až do 5. ročníku a
dárkovou tašku "Bezpečně do školy" z projektu Pardubického kraje. Kulturní a
hudební pásmo pro nové žáky přednesli a na flétny zahráli starší žáci pod vedením
paní vychovatelky Miroslavy Dvořákové. Rodičům byla představena i nová paní
učitelka Andrea Mačalíková, která je třídní učitelkou 4. a 5. ročníku. No a nakonec, co
víc si přát, než krásný, šťastný a úspěšný školní rok, nejen pro nové žáky, ale i pro
všechny pracovníky školy, vedení obce a v neposlední řadě i rodiče žáků školy.
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V pátek 20. září u
příležitosti
otevření
nové odborné učebny a
zajištění bezbariérovosti
v celé budově školy se v
15 hodin otevřely hlavní
vchodové dveře, aby do
nich mohli vstoupit
první návštěvníci této
významné
události:
poprvé v historii školy
se nově otevřela třetí
učebna v budově školy a
zajistila
kompletní
bezbariérovost v celé
budově
(nájezd
u
vchodu, plošinový výtah
a bezbariérové WC).
Nová učebna v ZŠ Bohousová, foto archív obce

Hned při vstupu se hosté zapsali do pamětní knihy návštěv a obdrželi pamětní reklamní
tužku a plakátek, malí návštěvníci si mohli vybrat nějakou sladkost. V přízemí budovy
již mohli spatřit plošinový výtah pro imobilní žáky. Také mohli shlédnout výstavu
sportovních úspěchů žáků školy v atletice, nebo ve florbalu v podobě fotografii, klipů,
plaket, diplomů a pohárů.
V 1. patře již mohli navštívit prostory nové moderní odborné učebny s plnou výbavou
a multifunkční tabulí s dataprojektorem a dotykovou jednotkou (nejmodernější
technologie v ČR) a prostorné bezbariérové nadstandardně vybavené WC. V I. třídě
mohli vidět výstavku didaktických pomůcek z Matematiky, Českého jazyka,
Přírodovědy, nebo Vlastivědy z dávné historie až po současnost. Ve II. třídě se
promítaly na dataprojektoru fotografie ze školních akcí. Po této prohlídce je čekaly
příjemné chvíle v podobě občerstvení (káva, čaj, studené nápoje, zákusky, řezy, nebo
chlebíčky a slané pečivo) v prostorách školní výdejny a jídelny, kde mohli také
nahlédnout do školní kroniky, nebo i obecní kroniky s doprovodným komentářem
pana Matyáše (obecní kronikář). Tato akce byla velmi povedená, návštěvníci mohli
vidět krásné a modernizované prostory školy, úspěchy našich žáků a milé rodinné
prostředí nadstandardně vybavené školy. Velmi vlídné prostředí využili také k
příjemnému povídání u našeho občerstvení. Ten den školu navštívilo kolem
120 návštěvníků, možná ještě víc (někteří návštěvníci a malé děti se mohli zapomenout
podepsat). Ale rozhodující je, že se návštěvníkům u nás v krásné škole líbilo.
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Sportovní úspěchy
Říká se, že obhájit předešlé úspěchy, nebo zopakovat v řadě výborné výkony, či
výsledky je velmi náročné, někdy až neskutečné. Avšak to neplatí pro naše žáky/atlety.
Našim žákům se povedli zopakovat výborné výsledky z minulých let a ještě trochu
letos předčít.
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, kdy jsme přivezli tři poháry v hodnocení jednotlivých tříd
základních škol Pardubického kraje, jsme tajně doufali v možný další dílčí úspěch.
Naše očekávání byla opět mnohonásobně převýšena, pokolikáté již??? Začátkem září
jsme dostali pozvánku od ČUS na slavnostní přebírání cen. To, že získala 1. třída 2.
místo, 2. třída 2. místo a 3. třída také 2. místo byl velký úspěch. Ale neskutečnou
fantazií je, že loňská 5. třída zvítězila v absolutním pořadí škol Pardubického kraje a
žákyně Justýna Cabalková se stala absolutní krajskou vítězkou atletického čtyřboje
mezi dívkami loňských 2. tříd (asi z 1 500 účastníků). Napodobila tak svoji kamarádku
ze školy Terezu Luňáčkovou, která v té samé kategorii dominovala v loňském roce.
Zaslouženě jsme 16. září přebírali poháry, plakety, diplomy a medaile na slavnostním
vyhlášení v sále Jana Kašpara přímo na Krajském úřadě v Pardubicích. Letos máme
velmi silný 1. ročník, kde už teď není o slibné výkony nouze. Vše se uvidí, ale už tak
je dosavadní účast velkým příslibem. Proto děti zaslouží můj velký obdiv.

Naši úspěšní atleti z Atletického čtyřboje 2019 České unie sportu, foto p. Skulbaševský
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Další velký úspěch zažili naši atleti na soutěžích atletických družstev ve čtyřboji ve
Slatině nad Zdobnicí. Skvělé výkony se podepsaly na celkovém vítězství mladších
žáků ve složení J. Hysek, J. Mihulka, J. Cabalková a N. Kočajdová z 9 družstev. Mezi
jednotlivci skončil na 2. místě Jiří Mihulka a na 4. místě Justýna Cabalková. Družstvo
starších žáků obsadilo po větší obměně slibné 5. místo.

Vítězné družstvo atletického čtyřboje ve Slatině nad Zdobnicí 2019, foto p. Skulbaševský

Akce školní družiny
Žáci, kteří navštěvují v odpoledním čase školní družinu, se mohli těšit na dvě zajímavé
akce. Tou první byl výukový program „Jak se staví hrad“, na který se vydali na hrad
Litice, kde je pan kastelán provedl historii a zábavným výukovým programem seznámil
na zmenšeném modelu, jak vznikala stavba takového hradu. Děti byly nadšené a
odnesly si kromě zážitku i znalosti o stavbě hradu. Další akcí byla tradiční „Drakiáda“,
kde si děti vyzkoušely, jak se jim podaří zkrotit svého draka na louce v okolí školy.
Bylo k vidění množství pěkných a dlouhých letů při skvělém počasí.
Podzimní výlety a výukové programy
Žáci 3. – 5. ročníku se vydali na tradiční podzimní výlet do VIDA Centra, které je
součástí veletržního výstaviště v Brně. Zde zažili ve výukovém programu
„Alchymisté“ jaké to je být skutečným vědcem a badatelem. Poznali druhy skupenství
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látek, jejich proměnu a také zajímavé pokusy při tvorbě suchého ledu, nebo sublimace,
což je přeměna pevné látky přímo na plyn. Sami si také vyzkoušeli v laboratořích
zmíněné pokusy a také, jak vzniká výroba perlivé vody, nebo napouštění balónků
plynem. V další části zhlédli film 3D „Život v oceánu“, kde zblízka viděli, jak to
vypadá pod jeho hladinou. Nakonec si procházeli Expozici, kde mohli shlédnout 175
interaktivních exponátů. Mohli vidět, jak vzniká a jak se šíří zvuk, jak vypadá situace
při zemětřesení a tornádu, jak si sami vyrobí elektrický proud, funkci plavební komory,
jak fungují větrné elektrárny a mnoho dalších přírodních jevů.

Výukový program Alchymisté ve VIDA Centru v Brně, foto p. Skulbaševský

Žáci 1. a 2. ročníku v ten samý den navštívili muzeum v Rychnově nad Kněžnou, kde
si vlastní hrou vyzkoušeli výtvarné dovednosti v programu „Hrátky s barvami a Lehce
o grafice“.
V rámci čtenářských znalostí se vydali žáci 3. – 5. Ročníku na výukový program do
městské knihovny v Žamberku s názvem „Zákeřné keře“. Paní knihovnice žákům
přečetla úryvek ze stejnojmenné knihy, seznámila je s provozem knihovny a pak již
žáky zasvětila do tajů zajímavé hry. Ve skupinkách chodili po knihovně, hledali zadané
úkoly, které se týkaly přírody, a na místě ve spolupráci tvořili odpovědi. Po svačině
úkoly společně vyhodnotili a dostali různé ceny v podobě časopisů, knižních záložek
a sladkostí. Na závěr se mohli porozhlédnout po knihovně, navštívit dětské oddělení,
prohlížet a číst knihy podle záliby, nebo si zahrát deskové hry. To jak byl program
velmi zajímavý až poutavý, svědčí 4 hodiny strávené v knihovně. Všichni si této
návštěvy a výukového programu velmi užili a dalo jim to hodně do jejich dalšího čtení
a čtenářských aktivit.
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Žáci při podzimním výletu ve VIDA Centru v Brně, foto p. Skulbaševský

Projekty školy
Výše zmíněné akce a programy mohli žáci školy využít zdarma díky školnímu projektu
Šablony II., kdy jsou podpořeny právě „Projektové dny školy mimo školu, nebo ve
škole“. Kromě toho tento projekt podporuje další vzdělávání pedagogických
pracovníku při účasti na seminářích a také personální podporu asistenta pedagoga,
která se využije další školní rok na celý úvazek. Další šablonou je aktivita „Deskové
hry školního klubu při školní družině“, díky které jsme nakoupili do družiny až 20
nových a krásných deskových her pro žáky školy a výukové programy na různé
předměty. Veškeré činnosti, materiální vybavení, projektové dny a další věci tak jsou
hrazeny z tohoto projektu a nezatíží tak provozní rozpočet školy.
Nedávno také skončil velký projekt ze státních dotací pro místní a regionální rozvoj
v hodnotě 1 580 tisíc korun na výstavbu moderní odborné učebny a zajištění kompletní
bezbariérovosti v celé budově školy.
Dále je využíván krajský projekt v hodnotě 20 tisíc korun na sportovní aktivitu školy,
zakoupení sportovního materiálu a pomůcky RinoSetu do Fontány. Anebo, státní
projekt na podporu plavecké výuky, kdy je hrazena dětem doprava na plavecký bazén
do Ústí nad Orlicí.
Škola tak využívá velké množství nabízených projektů, které jednak nenaruší provozní
rozpočet a také se dětem školy nabízí cenově dostupné školní akce, které v mnoha
případech nestojí rodiče ani korunu. Takových škol, které nabízí takové možnosti
čerpání financí a dotací však není mnoho.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský
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Okénko sportovního družstva SDH Záchlumí
Něco málo z historie
Sportovní družstvo SDH Záchlumí vzniklo v roce 2012. Za celou dobu svojí existence
se účastní výhradně lig požárních útoků. Družstvo se začalo účastnit netradičních
soutěží po nedalekém okolí. V roce 2013 se nám podařilo vyhrát několik závodů. V roce
2014 jsme se několikrát zúčastnili okresní ligy VCÚ (Velká Cena Ústeckoorlicka),
kromě toho jsme se účastnili netradičních útoků. V roce 2015 jsme se zúčastnili také
několika závodů VCÚ, ale hlavní prioritou byly netradiční útoky. Na konci sezóny byla
zakoupena sportovní stříkačka. V roce 2016 jsme se zúčastnili téměř celého seriálu
VCÚ, kde jsme se umístili na 15. místě celkově a stále jsme se účastnili netradičních
útoků. V roce 2017 jsme se zúčastnili celého seriálu VCÚ, kde jsme skončili na 10.
místě celkově. Kromě VCÚ jsme se několikrát zúčastnili závodů VČHL (Východočeská
Hasičská Liga). Tento rok jsme se také poprvé zúčastnili největšího závodu nejen v ČR,
tzv. Memoriál V. I. Lenina v Širokém Dole, kde v počtu odběhnutých útoků za den, dle
informací organizátorů, drží světové prvenství, kde jsme s nepovedeným útokem a
časem 18,16 skončili kolem 110. místa. V roce 2018 jsme se zúčastnili celého seriálu
VCÚ, kde jsme se umístili na 6. místě celkově. Dále jsme se kromě jednoho závodu
zúčastnili kompletního seriálu VČHL, kde jsme se umístili na 13. místě celkově. Kromě
těchto lig, které objíždíme pravidelně, se jednou za čas zúčastníme i tzv. Pohárovek (tj.
závody v požárním útoku nezařazené do žádné ligy). Tento rok jsme se opět dostali na
již zmiňovaný Memoriál V. I. Lenina, kde jsme z počtu cca 160 mužských družstev
umístili na krásném 32. místě s časem 15,16!!!

SDH Záchlumí - požární útok, foto archiv SDH
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Sezóna 2019
Sezónu jsme zahájili v dubnu na Memoriálu P. Karouše, kde jsme skončili v hloubi
startovního pole s NP (neplatný pokus). V květnu jsme navštívili 1. závody ligy VČHL
ve Velkém Třebešově, kde jsme po velkém prostřiku na pravém proudu brali 12. místo.
Pomalu jsme ztráceli optimismus před 1. kolem VCÚ, na naší, domácí soutěži zde
v Záchlumí. Startovali jsme jako 1. tým a s časem 17,83 jsme tušili, že se pro nás závod
bude vyvíjet dobře. Celou dobu jsme se drželi v čele tabulky, než šla na start Bystřec
s naším proudařem Honzou Divíškem, kteří nás časem 17,82 odsunuli na celkové 2.
místo. Ve VCÚ nás čekalo 9 dalších soutěží, ve kterých jsme obsadili 2x 2. místo, 1x 3.
místo, 1x 5. místo, 1x 6. místo, 2x 7. místo,1x 9. místo, 1x 13. místo a jedno kolo bylo
zrušeno z důvodu nefunkční časomíry. Celkově jsme se umístili na 4. místě s 95 body.
Ve VČHL jsme se zúčastnili 13 ligových soutěží. Kde jsme se umístili 1x na 5. místě, 2x
na 6. místě, 1x na 7. místě, 1x na 9. místě, 2x na 10. místě, 1x na 12. místě, 2x na 14.
místě, 1x na 15. místě a jednou NP. Chceme vyzdvihnout 7. kolo v Roudnici, kde jsme
se umístili na 5. místě. Po prostřicích na terčích jsme skončili v našem novém osobním
rekordu s časem 17,30 na 3 hadice B. Tento rekord se nám povedlo ještě zlepšit na naší
oblíbené dráze v Myštevsi s časem 17,29 a umístěním na 6. místě. Celkově jsme se
umístili na 10. – 11. místě s celkovým počtem 67 bodů. Tento rok jsme se zúčastnili
také několika závodů Extraligy České republiky, kde jsme ostudu rozhodně neudělali.
Letos nám opět štěstí přálo a po 3. v řadě jedeme na Memoriál V. I. Lenina. Můžete
nás sledovat 26. 10. prostřednictvím internetu na FireTV nebo můžete dorazit osobně
do Širokého Dolu a nasát atmosféru tohoto jedinečného závodu a podpořit náš tým.

SDH Záchlumí, foto archiv SDH

S pozdravem za SDH Záchlumí Jan Divíšek a Miroslav Durchánek ml.
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SDH Bohousová – mladí hasiči
V tomto vydání zpravodaje bychom vyhodnotili podzimní činnost MH našeho
sboru.
Začátkem srpna dostali kluci z dorostu pozvánku na závody do Bulharska,
Odessos cup 2019, které se konaly koncem září. Tento závod se pořádá pouze
v kategorii muži, a tak se naše mládež musela popasovat i s pro ně novou disciplínou výstup na věž. Tuto složitou disciplínu se museli naučit ve velmi krátké době, nejtěžší
bylo překonat strach z výšky (cca 20 m). Závodilo se v disciplínách:
100 m
s překážkami jednotlivci, výstup na věž, požární útok (stroj Fox, savice DIN), štafeta
4 x 100m. Pro všechny kluky to byla obrovská zkušenost a velký sportovní zážitek
moci soutěžit třeba s ruskou reprezentací i dalšími mezinárodními týmy. Po první
disciplíně byli na 13. místě z 20. Výstup na věž se jim nepovedl, ale na požárním útoku
zabodovali (5. místo) a vylepšili celkové umístění. Do poslední disciplíny šli natěšeni
udělat super výsledek. Čas prvního pokusu by dal na čtvrté místo z této disciplíny, ale
nepodařilo se úplně uhasit oheň na posledním úseku štafety. Druhý pokus už kluci
běželi na jistotu a byl proto pomalejší. Celkově se kluci umístili na 17. místě z 20.
Po závodě se mísila špatná nálada z nepovedené štafety a propadu v umístění.
Ale postupem času jsme museli uznat, že obyčejní kluci z dvou malých vesnic, kde
sportovní zázemí není na úrovni krajů, udělali super výsledek. I závodnici z jiných
týmů je brali a žasli, co neznámí mladíci předvádějí.
Děkujeme všem, kteří pomohli klukům k účasti na těchto zahraničních
závodech. Především starostům obcí Česká Rybná a Záchlumí. Dále oběma sborům
Česká Rybná i Bohousová, panu Kamilu Pfeiferovi a dalším sponzorům. Velké
poděkování patří Lucii Leuchterové za zorganizování těchto závodů i zajištění tréninku
v Ostravě s reprezentační špičkou. Velký dík patří Miroslavu Prachařovi i dalším za
obětování soukromého času těmto klukům.

Odessos cup 2019 - Bulharsko, foto archiv SDH Bohousová
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S mladšími hasiči jsme se zúčastnili dvou závodů požární všestrannosti,
v Černovíru, a podzimního kola závodu Plamen 2019/2020 v Klášterci nad Orlicí. I
přes málo času na trénování jsme se v závodech umístili na 17. a 19. místě. Tady ještě
dětem z mladších kategorií chybí trocha vyrovnané úrovně z tréninků. Víme, že to děti
umí a většina z nich to běhá s minimem chyb, jen ty znalosti ještě uplatnit při závodě.
Uvidíme při jarním kole v Mladkově!!

Družstvo mladších na ZPV v Klášterci nad Orlicí, foto archiv SDH Bohousová

Ve sportovní disciplíně závodů jednotlivců na 60 a 100m s překážkami máme
velmi dobré výsledky ve všech kategoriích. V měsíci září jsme jedno kolo závodů
jednotlivců na 60 m uspořádali u nás v Bohousové. Počasí se nám vydařilo a závody
dopadly velmi dobře. Kolegové z ostatních sborů chválili upravený areál. I našim
závodníkům se dařilo, urvali jsme jedno 3. místo a i další děti si vylepšily své běžecké
časy. Níže Vám přinášíme průběžné výsledky v polovině závodu z jednotlivých
kategorií.
Kategorie - DÍVKY MLADŠÍ
Nejlepší čas
Získané
SDH
podzimního
body
kola
Kulhavá Kateřina
Lukavice
60
14,79
Pavléková Kamila
Žichlínek
56
16,34
Škopová Diana
Lukavice
48
16,76
Mačátová Eliška
Černovír
48
16,87
Pavlíková Lucie
Třebovice
46
17,22
Jakubcová Veronika Lukavice
33
18,10
Pořická Veronika
Černovír
29
20,12
Lepková Anežka
Třebovice
26
18,94
Majvaldová Adéla Letohrad-Kunčice
24
19,57
Todorová Sofie
Dolní Třešňovec
20
18,43

Průběžné
Příjmení jméno
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
12.
13.
…
15.
…
17.
…
27.
…
33.
…

Žabová Martina
Luňáčková Tereza

Bohousová
Bohousová

18
12

19,67
20,48

Peřinová Barbora

Bohousová

7

22,62

Kočajdová Nela

Bohousová

4

21,17

Pomikálková Magda Bohousová

0

27,37

Prausová Lenka

0

32,49

Bohousová

Kategorie - CHLAPCI MLADŠÍ

Kristek Lukáš
Hostovský Tomáš
Macháček Filip
Mihulka Jiří
Skála František
Štěpánek Martin
Bříza Patrik
Bureš Filip
Beneš Ondřej
Hondl Lukáš

Lukavice
Lanškroun
Dolní Čermná
Bohousová
Žichlínek
Mistrovice
Líšnice
Černovír
Černovír
Třebovice

59
51
46
40
37
36
35
34
31
23

Nejlepší čas
podzimního
kola
16,67
17,71
17,19
17,88
17,19
18,55
18,25
18,24
18,23
19,14

Andrš Michal

Bohousová

15

20,22

Mihulka Jan

Bohousová

6

20,78

Peřina Jaroslav

Bohousová

0

23,88

Luňáček Šimon

Bohousová

0

25,36

Průběžné
Příjmení jméno
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
13.
…
18.
…
22.
…
24.
…
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SDH

Získané
body

Kategorie - DÍVKY STARŠÍ
Průběžné
Příjmení jméno
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
14.
…
24.
…
30.
…

Kategorie - CHLAPCI STARŠÍ

SDH

Hubálková Barbora
Šplíchalová Adéla
Samková Veronika
Pavlíková Michaela
Šrolerová Stela
Kulhavá Kristýna
Nováčková Veronika
Dudková Martina
Štěpánková Veronika
Stejskalová Kristýna

Lukavice
Svatý Jiří
Třebovice
Třebovice
Lukavice
Lukavice
Třebovice
Lukavice
Lanškroun
Líšnice

Nejlepší čas
Získané
podzimního
body
kola
56
12,40
48
12,23
45
13,45
44
13,59
43
13,12
38
13,67
33
13,83
28
12,95
24
13,88
19
14,29

Andršová Martina

Bohousová

11

14,47

Pavlová Nikola

Bohousová

1

15,45

Prachařová Martina

Bohousová

0

15,40

Hiller Vojtěch
Motl Jan
Kubík Jiří
Marek František
Skalický Jan DT
Matyáš Jiří
Hauf Matěj
Felgr Šimon
Vincenc Ondřej
Láslo Jiří

Lukavice
Žichlínek
Choceň
Letohrad-Kunčice
Dolní Třešňovec
Žamberk
Lukavice
Žamberk
Choceň
Černovír

49
44
40
37
30
28
27
25
22
22

Nejlepší čas
podzimního
kola
12,93
12,78
14,77
13,98
14,70
13,90
13,79
14,45
14,84
14,96

Divíšek Radim

Bohousová

4

16,09

Kočajda Vojtěch Bohousová

0

16,67

Kosař Kryštof

Bohousová

0

20,58

Třešňák Jakub

Bohousová

0

17,56

Průběžné
Příjmení jméno
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
23.
…
26.
…
34.
…
36.
…

SDH

Získané
body

Dne 12. 10. 2019 se kluci dorostu na pozvání zúčastnili Superpoháru hejtmana
Pardubického kraje v Morašicích. Byl to jeden ze dvou posledních závodů v letošní
sezóně a tak jsme chtěli vybojovat pořádný výsledek. V konkurenci těch nejlepších
z Pardubického kraje jsme skončili na druhém místě za mistry republiky ze Skutče, od
vítězství nás dělilo 5 vteřin. A zase tam bylo chvilkové zklamání, že se to nepovedlo
urvat. I tak to bylo pěkné umístění. Tady patří poděkování klukům, kteří hasičině věnují
čtyři až pět dní v týdnu, a také jejich rodičům, kteří je v tom podporují.

Dorost – 2. místo na Superpoháru hejtmana Pardubického kraje, foto j.
Mihulka
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V roce 2019 obdržel náš sbor dotaci z Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy na materiálně-technickou základnu a dotaci na volnočasové aktivity.
Celková částka dotace činí 4 447,-- Kč.
Z části určené na MTZ jsme dětem zakoupili sací koš pro požární sport
v hodnotě 4 235,-- Kč. Koš odpovídá požadovaným směrnicím na sportovních
soutěžích.

Radek Pfeifer na Superpoháru v Morašicích - u koše, který byl spolufinancován z
dotace MŠMT, foto J. Mihulka

Z dotace na volnočasové aktivity jsme zaplatili pronájem tělocvičny ve Fontáně
v hodnotě 4 500,-- Kč.
Prostředky dotace byly využity účelně a efektivně. SDH Bohousová tímto
děkuje MŠMT za obdrženou dotaci a věří v podporu a spolupráci i v dalších letech.
Jiří Mihulka

Digitalizace
Vážení spoluobčané,
V loňském i letošním roce došlo v rámci tzv. digitalizace k mnoha změnám
pozemků. Rád bych se zde vyjádřil k jedné záležitosti.
V roce 1965 se naše rodina přestěhovala z Litic nad Orlicí do Záchlumí, kde můj
otec s matkou postavili rodinný dům č.p. 23. Tehdy mi bylo třináct let. Naproti našemu
- 17 -

domu bydlela paní Vávrová. Dnes tuto nemovitost vlastní pan Ing. Josef Novák
z Hradce Králové. Mezi těmito domy vede cesta až pod Chlum. Tato cesta byla
vybudována našimi předky před více jak třemi sty lety. Cesta má tvrdé podloží a byla
hojně využívána majiteli pozemků jí blízkých. Jezdily zde povozy tažené krávou,
koňmi, později ji využívalo JZD na sklizeň trávy a sena a majitelé lesů pod Chlumem.
Cestu jsem doposud využíval i já a okolní sousedé. Povozy s krávou a koňmi byly
vystřídány turisty, cyklisty a místními obyvateli.
V rámci digitalizace byla tato cesta převedena z vlastnictví pana Parishe do
vlastnictví obce. Jaký je stav této cesty v současné době?
Část této cesty byla převedena na pana Lukáše Vencla, který tuto cestu
necitlivým způsobem oplocuje. Jsem překvapen, že k této směně pozemků dali souhlas
majitelé sousedních pozemků, a především Obecní úřad. Myslím si, že z historického
hlediska měla být tato cesta zachována. Mrzí mě, že historie a krása přírody Vám, kteří
jste o tom rozhodli, nic neříká.
V dnešní době, kdy se zřizují naučné i turistické cesty a cyklostezky se na této
historické cestě stavějí příšerné betonové sloupy. Stavitelé této cesty se asi obracejí
v hrobě a příroda, kdyby se mohla bránit jinak než přírodními jevy, to by se asi děly
věci! Doufám, že likvidace této cesty bude zapsána i v obecní kronice.
Odpady
Ještě bych se rád zmínil o třídění odpadu v naší obci. Na několika místech v naší
obci je dostatek barevných kontejnerů na tříděný odpad, a přesto zůstává rozum stát
nad tím, že se zde odkládá odpad, který sem vůbec nepatří. Pro někoho je asi složité to
pochopit.
Co zde u nás dále chybí, jsou nádoby na odkládání biologického odpadu.
V okolních obcích mají na tento odpad hnědé popelnice, případně speciální kontejnery
či kompostárny. Co se děje s tímto odpadem v naší obci? Končí v popelnicích nebo je
spalován na zahradách a znečišťuje ovzduší sousedům i zbytku obyvatel obce. Začínají
se množit případy, kdy se tento odpad vozí do obecního lesa i do lesa pana Parishe pod
Chlumem. Objevují se tu umakartové desky, stará prkna, lahve a skončila zde i fůra
cihel a tvárnic. Doufám, že se nevrací 90. léta, kdy jsem z těchto míst odvážel
umyvadla, záchodové mísy a železný šrot. Obecní zastupitelé, máte o čem přemýšlet.
Závěrem jedna příhoda.
K sousedovi přijela před deseti lety návštěva z Prahy. Z auta vystoupili čtyři lidé
včetně bývalého ministra vnitra pana Langra. Rozhlížel se kolem dokola, pozdravil
jsem je a na můj dotaz, zdali něco hledají, odpověděli: „Rozhlížíme se tu kolem, jak
tady máte krásnou přírodu.“ Potěšilo mě to. Chovejme se tedy prosím tak, aby toto
mohl říci každý, kdo naše obce navštíví…
Závěr
Na dotaz u právníka mi bylo sděleno, že když je cesta starší deseti let, přechází
tzv. vydržovací právo o užívání této cesty i na nového vlastníka. Věřím, že dojde
k nápravě a cesta bude i nadále zachována.
Pavel Janovec
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Pozvánka na divadlo

v pátek 8.listopadu 2019 od 19:00 hod. na sále Fontána Záchlumí
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Obec Záchlumí a Lady club
Záchlumí
Vás srdečně zvou na

rozsvícení
vánočního stromu
v sobotu 30. listopadu 2019
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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