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Vzpomínka na zimu 2017
foto archív obce
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Informace obecního úřadu
Rok utekl jako voda v naší Orlici a v sobotu 30.11.2019 jsme již tradičně
společně rozsvítili vánoční strom a před námi se otevřel čas adventu, neklamné
znamení, že se blíží konec roku a my budeme bilancovat uplynulý rok 2019.
Proběhla přístavba základní školy, jedna z hlavních našich letošních akcí.
Zřízením třetí třídy došlo ke zlepšení výuky a celkovému prostředí ve škole. Došlo
k výstavbě bezbariérového WC a zřízení schodišťové plošiny.
Vybudovala se cesta u Pražáků v Záchlumí a cesta v Bohousové u Prachařů.
Byla opravena cesta v Záchlumí u dílny, spojnice ke státní silnici tzv. kravínská a cesta
u Venclů v Záchlumí.
Na základě změn v naší legislativě v letošním roce byly schváleny nové obecně
závazné vyhlášky obce Záchlumí s účinnosti od 1.1.2020.
Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Záchlumí doplňuje třídění odpadu, kde jedlé oleje a tuky lze
odkládat v uzavřených plastových vodotěsných obalech u sběrných nádob na směsný
komunální odpad (u popelnic).
Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 2/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů stanovuje změnu výše poplatku za likvidaci komunálního
odpadu, která činila 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem a také na chatu či chalupu,
která se nachází v katastru obce. Poplatek se mění ze 400,- Kč na 450,- Kč. Splatnost
poplatku je do 31.3.2020 pro trvale žijící občany, do 31.7.2020 pro chataře a chalupáře.
Pokyny, jak poplatek uhradit (i přes účet) a jak zažádat o osvobození od poplatku, jsou
na internetových stránkách obce, kde jsou formuláře ke stažení. Formuláře jsou
samozřejmě k dispozici i na obecním úřadě. Termín svozu komunálního odpadu
zůstává stejný, tj. každý sudý čtvrtek. Plast se vyváží jednou za dva týdny v pondělí.
Sklo dle potřeby a papír jednou za čtyři týdny ve středu. Zde bych jménem obce všem,
kteří poctivě třídí odpad, poděkoval.
Nově se zavádí Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu,
sazba činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu. Zrušuje se obecně závazná vyhláška
obce Záchlumí č. 4/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ze dne
10. 12. 2015 a zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 3/2015, o místním
poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 10. 12. 2015.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů mění sazbu poplatku
za kalendářní rok, která činí: za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března
příslušného kalendářního roku.
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Na závěr mi dovolte Vám popřát v čase adventu, hodně zdraví a spokojenosti,
usmějme se na sebe, na lidi kolem nás a odnesme si úsměv v srdíčku pro horší chvíle.
Užijme si radost a rozzářená očka našich dětí v období nejkrásnějších svátků v roce,
svátků vánočních a vykročme s optimismem do roku 2020.
Přeji Vám úspěchy v osobním i pracovním životě, hlavně pevné zdraví.
Ať nám naše zvoničky zvoní na lepší časy.
Jménem svým i zastupitelstva obce Záchlumí
Miroslav Falta
starosta

Výpis usnesení č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného 31. října 2019 od
19:00 hodin na obecním úřadě Záchlumí
Usnesení č. Z 11/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti p.č.
1193/5 v k.ú.Záchlumí, jedná se o el. přípojku pro pozemek p.č. 658/5 v k.ú.Záchlumí
od ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti pro p.č.
1132/1 v k.ú. Záchlumí od ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/,
jedná se o el. přípojku pro pozemek p.č. 1267 a 79/2 v k.ú.Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/7
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájmu obecních bytů a to od 1.1.2020 na 30,60
za m2 měsíčně. Nájem za vybavení bytu stanovuje zastupitelstvo měsíčně cenu takto:
za bojler 50,- Kč, za 1 ks přímotopu 20,- Kč, akumulační kamna 50,- Kč, kuchyňský
sporák 50,- Kč, kuchyňská linka 20,- Kč a vestavěná skříň 10,- Kč. Dále zastupitelstvo
obce schvaluje nové znění nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
(všichni zastupitelé pro)
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Výpis usnesení č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného 28. 11. 2019, od 19:00 hod.
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 12/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
1/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
3/2019, o místním poplatku z pobytu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí
č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí
č. 5/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 4/2015, o
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
6/2019, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 3/2015, o místním
poplatku z ubytovací kapacity.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 12/11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2019, spočívajícím v:
- Příjem 384 357,- Kč dotace na školní šablony pro ZŠ
- Výdej 384 357,- Kč dotace na školní šablony pro ZŠ
- Příjem 27 000,- Kč dotace na hasičské zásahové obleky
- Výdaj 6 000,- Kč nebezpečný odpad par. 3721 pol. 5169
- Výdaj 100 000,- Kč finanční dar pro Obec Rybná nad Zdobnicí
- Výdaj 5 000,- Kč finanční dar pro nadační fond S námi je tu lépe
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Nadační fond S námi je tu
lépe Ústeckoorlické nemocnice v částce 5 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Obec Rybná nad Zdobnicí
v částce 100 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje odměnu starostovi obce 30 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/15
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Program obnovy venkova pro roky 20192021. Součástí plánu je:
1.
Dovybavení dětských hřišť v částech obce
2.
Oprava dvou mostů v Liticích nad Orlicí
3.
Výstavba a rekonstrukce obecních komunikací ve všech částech obce
4.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
5.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
6.
Rekonstrukce tenisových kurtů v Záchlumí
7.
Realizace informačního systému pro návštěvníky obce
8.
Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu
(všichni zastupitelé pro)

MŠ Záchlumí
foto archív obce
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Společenská kronika
V období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané.
82 let Gvoždiaková Anna
65 let Prausová Hana
88 let Jiskrová Marie
82 let Křenová Marie
84 let Bezáková Ludmila
75 let Jakubcová Růžena
65 let Krčmář Vlastimil
84 let Hynková Marie
86 let Musilová Marie
85 let Hanák Jaroslav
75 let Hošková Jana
82 let Žabokrtský Jaroslav
65 let Hemerková Jana
83 let Divíšková Alena
65 let Vávrová Vladimíra
85 let Táborský Václav
87 let Krahulec Jaroslav
70 let Luňáčková Kamila
88 let Krčmářová Drahomíra
92 let Petrášek Vladimír
65 let Kohout Josef
85 let Kulhavá Jarmila
75 let Kameník Josef
70 let Viková Milena
65 let Krahulec Josef
65 let Valachová Věra
82 let Hynková Vlasta
87 let Hynek Miloslav
88 let Krčmářová Pavlína
70 let Prachař Miroslav
65 let Vokounová Evženie

Bohousová
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Bohousová
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Záchlumí
Bohousová
Záchlumí
Litice nad Orlicí
Litice nad Orlicí
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Záchlumí
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Litice nad Orlicí
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Bohousová
Záchlumí

Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili nebo ještě oslaví
významné životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a
jenom pohodové dny.
Renata Kašová, předsedkyně kulturní komise
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Vítání občánků v roce 2019
Dne 5. 5. 2019 proběhlo vítání občánků, kde jsme přivítali 2 naše nové občánky:
Martina Pýchu

Terezu Fuksovou

Dne 30. 6. 2019 proběhlo vítání občánků, kde jsme přivítali 3 naše nové občánky:
Igora Göme

Petru Hájkovou
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Vojtěcha Felcmana

Dne 15. 12. 2019 proběhlo vítání občánků, kde jsme přivítali 2 naše nové občánky
Veroniku Šponarovou

Gabrielu Antesovou

Děkuji dětem ze Základní školy v Bohousové, pod vedením paní Mirky
Dvořákové za kulturní programy při slavnostních přivítání a našim novým občánkům
ještě jednou přeji hodně radosti a spokojenosti do života.
Starosta obce Miroslav Falta
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Zpráva jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2019
Rok 2019 se blíží ke konci, a proto Vám teď mohu podat informace o stavu a činnosti
jednotky obce Záchlumí za uplynulé období.
Ve složení jednotky nedošlo ke změnám a jednotku dnes tvoří 18 hasičů. Během roku
se členové účastní školení pořádaných HZS.
Ve vybavení jednotky probíhají změny každý rok. Letos tou největší bylo pořízení
nového dopravního auta. Dle dostupných informací se tak podařilo získat úplně novou
techniku téměř po 120 letech v historii hasičů v Bohousové. Než jsme 20. června
zaparkovali nový automobil do hasičárny, proběhlo spoustu jednání a zařizování, která
trvala už od začátku roku 2018.
Novým dopravním autem je Ford Tranzit v provedení L1Z. Jedná se o 9místný
automobil s dlouhým rozvorem, střední výškou střechy a pohonem přední nápravy. Z
dalších prvků nad rámec povinné výbavy ještě zmíním – motor o výkonu 125kw,
nezávislé topení, velký střešní nosič, tažné zařízení a konzervátor pro udržování stavu
autobaterie. Na dopravní auto v hodnotě 1 016 727,- získala obec Záchlumí dotaci z
Generálního Ředitelství HZS v hodnotě 450 000,- a dotaci od Pardubického kraje v
hodnotě 300 000,-. Všem jmenovaným i zastupitelstvu obce patří poděkování za
financování nákupu auta.
Dnes už má Ford najeto 4900 km a jeden výjezd k požáru. Přeji autu i hasičům, kteří
ho budou používat vždy šťastný návrat a nejvíce kilometrů na cvičení, školení, závody
a jiné akce.
Nejdůležitější technikou pro činnost jednotky je cisterna. Na Liazce jsme letos provedli
jen základní údržbu pro úspěšné absolvování STK. Ujeto bylo pouze 164 km. V příštím
roce nás bude čekat oprava čerpadla a dalších závad, které se postupně objevují.
Avia zatím zůstala ve vybavení jednotky. Bude používána pro potřeby sboru, který
bude financovat její provoz. S Avii bylo ujeto 348 km.
Pro zlepšení zajíždění vozidel do garáží byl před vraty nově zhotoven asfaltový nájezd.
Vyřešil se tím také odtok vody od vrat při deštích. Bourací práce provedli členové SDH
a vyasfaltování zajistila obec Záchlumí.
Dalším novým vybavením v jednotce jsou zásahové obleky, na které obec Záchlumí
získala dotaci z Pardubického kraje ve výši 27 000,-. Konečně se nám tak pomalu daří
doplnit základní osobní vybavení hasičů a nebudeme se tak muset dělit o jednu výstroj
dva lidi.
V průběhu roku se jednotka zúčastnila dvou taktických cvičení okrsku. První bylo
připraveno naší jednotkou. Námětem byla práce s osvětlovacím zařízením a činnost za
snížených světelných podmínek. Druhé cvičení proběhlo v České Rybné na usedlosti
v hůře přístupném terénu.
Dále byla jednotka povolána ke třem technickým zásahům. 18. ledna jsme na žádost
sundávali kočku ze stromu v Záchlumí. Další událostí byla 27. července likvidace
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vosího hnízda v Liticích nad Orlicí. Třetí činností bylo umytí znečištěné místní
komunikace v Záchlumí.
Požární poplach měla jednotka vyhlášen dvakrát. První byl vyhlášen 5. dubna v 12:56
na požár lesa v Liticích nad Orlicí nad lomem. Ohlášen byl požár na rozloze 15 x 15m,
vlivem velkého větru se požár následně rozšířil na plochu několikanásobně větší. Po
příjezdu prvních jednotek na místo byl velký nedostatek sil na zdolávání požáru z
důvodu rychlého šíření ve velmi nepřístupném terénu. Na místě nakonec zasahovalo 7
jednotek hasičů. Po likvidaci požáru jsme byly na místě události ponecháni do jedné
hodiny ranní pro dohled a dohašení skrytých ohnisek.
Na tuto událost navázala 9. dubna technologická pomoc. Jednalo se o dohašení a prolití
požářiště v lese nad lomem v Liticích. Byli jsme požádáni o zabezpečení místa po
požáru, kde se stále objevoval kouř vycházející z kořenů stromů.
Druhý požár byl vyhlášen 30. listopadu v 16:08. Jednalo se o požár chaty v Liticích
nad Orlicí. Naštěstí byl kouř z chaty zpozorován v čas a rychlým zásahem hasičů
nedošlo k velkým škodám na objektu. Naše jednotka pomáhala s rozebíráním
konstrukcí. Na místě události se sjely tři jednotky hasičů.
Dále jsme provedli pro obec pročištění kanalizace v Liticích.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se účastnili nebo nějakým způsobem pomohli řešit
zmíněné události a činnosti s tím související.
Luděk Praus
velitel jednotky obce

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019
Důležité otázky a odpovědi
1) Kdo bude zajišťovat železniční dopravu v kraji?
• České dráhy – všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024
(Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka
- Hanušovice)
• LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad
Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka Hanušovice).
2) Co se změní pro cestující?
• Na tratích provozovaných Českými drahami nedochází k žádným
změnám v rámci cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji jsou možné
v rámci Českých drah na jednu jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN
karty, síťové jízdenky atd.
• V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif
IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Expressu.
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3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezi dopravci?
• Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny.
• V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude
nutné si pořídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže
jízdenkou z předchozího spoje, je poté cestující odbaven v návazném
vlaku bez jakékoliv přirážky.
4) Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
• Přestup z vlaku Českých drah na Leo Express a naopak
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji (IDS IREDO):
o S kartou IREDO je možné bezplatně na jednu jízdenku
přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území
Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných
úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si
zakoupí v Pardubicích přestupní jízdenku IREDO až do
Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na kartě
IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých
drah, kterým cestující pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak
ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova.
o Bez karty IREDO nebude možné cestovat mezi vlaky obou
dopravců na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit jízdenku
zvlášť u každého dopravce, a to elektronicky nebo na pokladně
nebo přímo ve vlaku. V případě předložení jízdenky
v návazném vlaku druhého dopravce bude další jízdenka
vydána bez přirážky k jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si
zakoupí v Pardubicích jízdenku Českých drah (tarif IREDO)
pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak Leo
Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě
předložení jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem
Českých drah, bude cestující na své cestě do Lichkova odbaven
ve vlaku Leo Expressu bez přirážky k jízdnému.
• Přestup z vlaku Leo Expressu na České dráhy a naopak mimo
Pardubický a Královéhradecký kraj (IDS IREDO):
o Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu a Českých drah nebude
možné cestovat na jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit
jízdenku zvlášť u každého dopravce. V případě předložení
jízdenky v návazném vlaku druhého dopravce bude další
jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující samozřejmě
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může koupit jízdenku také na pokladně Českých drah či
elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu do Prahy.
V pokladně dopravce Leo Express si zakoupí jízdenku v tarifu
Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak
dopravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Českých drah si
zakoupí jízdenku v tarifu Českých drah do Prahy. V případě
předložení jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty
z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven ve
vlaku Českých drah bez přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně
Královéhradeckého, kraje lze využít spojení v rámci IDS
IREDO – viz výše)
5) Kde najdu informace o vhodném spojení?
• Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
• Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní kalkulátor IDS IREDO
(www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho) nebo stránky dopravců
České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).
6) Kolik stojí karta IREDO?
• Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání za akční cenu 30 korun.
• Akce platí pouze pro karty pořízené na území Pardubického kraje.
7) Je pro mne karta výhodná?
• Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky,
jednorázové přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou,
která je součástí karty IREDO.
• Karta je vhodná především pro pravidelné cestující, kteří využívají jak
spoje pouze jednoho dopravce, tak cestující, kteří přestupují mezi
dopravci nebo využívají k dopravě také autobusovou dopravu.
8) Kde mohu kartu pořídit?
• Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás nově od 15. prosince 2019
zřizujeme tři nová kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.
• Kompletní seznam kontaktních míst a informace o kartě IREDO najdete
na stránkách společnosti OREDO www.iredo.cz
9) Kdy ji mohu využít?
• V osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického
kraje.
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• Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných
vlacích vyšší kvality (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařazených do
IDS IREDO naleznete na stránkách www.oredo.cz
• Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost na následující úseky:
- 019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
- 025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
- 236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
- 238 v úseku Vitanov – Ždírec nad Doubravou
10)

Kde se dozvím více o systému IDS IREDO a kartě IREDO?
• Více o tarifu IDS IREDO, možnostech využití karty IREDO. nebo aplikaci
IDS IREDO (pro iOS i Android a také na http://iredo.online) naleznete na
webových stránkách www.iredo.info nebo na Call centru IDS IREDO

491 580 333.
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Sbor dobrovolných hasičů
Bohousová
Vás srdečně zve na

Tradiční Hasičský ples
18. ledna 2020 od 20.00 hod.
v sále „FONTÁNA” v Záchlumí.
K tanci zahraje skupina MoKa-Band
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!

SDH Záchlumí
Vás zve na

Hasičský ples
v sobotu 22.února 2020 od 20.00 hodin
na sále Fontány v Záchlumí
hudba: K-BAND
bohatá tombola zajištěna
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