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X. Florbalový turnaj - Memoriál Pepy Musila ml., leden 2020, Fontána Záchlumí, foto. J. Peřina

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní rok 2020.
V roce 2020 se plánuje:
- rekonstrukce obecního úřadu
- výstavba místních komunikací v Záchlumí
- příprava projektu cesty v Liticích nad Orlicí
- oprava místní památky kaple v Liticích nad Orlicí – ochranná mříž
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2020 činí 450,- Kč na osobu.
Vodné je 18,40 Kč za m3 a stočné 20,00 Kč za m3. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč
a každého dalšího 300,- Kč na rok. Podrobné informace naleznete na stránkách obce
Záchlumí, odkaz odpady.
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.
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, který nelze ani volně
položit na stanoviště kontejnerů. V Liticích jsou pro chataře u garáží umístěny čtyři
kontejnery na komunální odpad o objemu 1100 l. 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 pár čísel, jaké náklady obec vynakládá
na odstranění veškerého odpadu.
Kč

Rok

Výdaje

Příjmy

2015

celkem

467 120,- Poplatek

z toho

komunální odpad

392 459,-

Kč
314 500,-

nebezpečný odpad

16 011,- Eko-kom, a.s.

tříděný odpad

58 650,- (odměna za vytříděný odpad)

2016

celkem

442 077,- Poplatek

z toho

komunální odpad

348 328,-

67 882,319 034,-

nebezpečný odpad

24 979,- Eko-kom, a.s.

tříděný odpad

68 770,- (odměna za vytříděný odpad)

80 918,-

2017

celkem

442 948,- Poplatek

z toho

komunální odpad

350734,-

nebezpečný odpad

15 716,- Eko-kom, a.s.

tříděný odpad

76 498,- (odměna za vytříděný odpad)
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316 565,90 072,-

2018

celkem

435 166,- Poplatek

z toho

komunální odpad

291 561,-

nebezpečný odpad

319 904,-

25 179,- Eko-kom, a.s.

98 359,-

tříděný odpad

118 426,- (odměna za vytříděný odpad)

2019

celkem

496 687,- Poplatek

z toho

komunální odpad

342 610,-

nebezpečný odpad
tříděný odpad

322 401,-

35 618,- Eko-kom, a.s.

110 098,-

118 459,- (odměna za vytříděný odpad)

Zde je vidět rozdíl částek v roce 2018, kdy byl zaveden čtrnáctidenní odvoz
komunálního odpadu. Menší částka za komunální odpad a větší částka za tříděný
odpad. V roce 2019 se částka za komunální odpad vrátila na úroveň nákladů za rok
2017.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 20. 2. 2020 na svém 14. veřejném zasedání
v restauraci Fontána v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo
rozpočet obce pro rok 2020:
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši

13 343 620,- Kč
1 848 900,- Kč
15 192 520,- Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

9 742 520,- Kč
5 450 000,- Kč
15 192 520,- Kč

Zastupitelé také projednali přípravu akcí na letošní rok. Je stanoven termín
konání Litické pouti na 2. a 3. května 2020. Pouťové atrakce jsou již zajištěny. V neděli
3. 5. 2020 v 15.00 hodin proběhne v kapli v Liticích nad Orlicí mše.
Na sobotu 2. 5. 2020 je naplánován šestý ročník „Putování přes tři zvoničky“.
Kdo má zájem pomoci při organizaci „putování“, ať se přihlásí na obecním úřadě.
Proběhnou i tradiční akce, které obec podporuje: dětský karneval, stavění a kácení máje
a dětský den.
Miroslav Falta
starosta obce

Obec Záchlumí oznamuje, že od 1.7.2020 hledá nového provozovatele restaurace
Fontána Záchlumí. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu v Záchlumí.
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Výpis z USNESENÍ č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 20. února 2020 od 19:00 hodin v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 14/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočet obce na rok 2020, rozpočet je
schvalován jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytku hospodaření
z minulých let.
Rozpočet na rok 2020
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
z toho: 4112 SDV
Příjmy celkem

12 355 520
816 000
0
172 100
172 100
13 343 620

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
z toho: pol. 8115

9 742 520
5 450 000
15 192 520
-1 848 900
1 848 900
1 848 900

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1342
1349
1356
1361
1381
1511
4112

Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů práv. osob
DPH
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Rekreační poplatky za r. 2019
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Souhrnný dotační vztah na výkon st. správy
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2 900 000
70 000
250 000
2 400 000
5 500 000
350 000
13 000
1 000
1 000
50 000
5 000
50 000
650 000
172 100

1032
2321
3392
3399
3612
2141
3635
3639
3725
6310
1122
Příjmy celkem

Par.
1032
2141
2212
2221
2310
2321
2333
3111
3117
3314
3319
3322
3326
3341
3392
3399
3412
3421
3612
3613
3631
3639
3721
3722

Pol.

5331
5331

Příjmy z lesa
Stočné
Příjmy - vstup - sál
Ostatní záležitosti kultury
Nájemné - byty
Nájemné - restaurace Fontána
Územní plánování
Komunální služby
Příjmy za třídění odpadu
Příjmy z úroků
Daň z příjmů za obec

100 000
70 000
15 000
5 000
350 000
9 000
47 000
70 000
100 000
50 000
115 520
13 343 620

Výdaje
Lesní hospodářství
Restaurace Fontána
Komunikace
Zastávky
Pitná voda
ČOV
Úpravy drobných vodních toků
Příspěvek MŠ Záchlumí
Příspěvek ZŠ Bohousová
Knihovny
Kroniky
Památky kulturní
Památky místní
Rozhlas
Sál Fontána
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
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191 000
25 000
3 510 000
5 000
900 000
325 000
100 000
550 000
600 000
45 000
30 000
100 000
30 000
20 000
120 000
170 000
10 000
10 000
300 000
20 000
290 000
1 672 000
40 000
550 000

3745
3900
4357
5213
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
Výdaje celkem

Péče o vzhled obcí
Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo
Transfer na zdravotnické zař.
Povinné rezervy
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněž. ústavů
Pojištění majetku
Daň z příjmů za obec
Finanční vyp. 2019

90 000
22 000
9 000
50 000
120 000
1 160 000
3 900 000
2 000
110 000
115 520
1 000
15 192 520

Rozpočet je schvalován jako schodkový,
vyrovnaný financováním z přebytků hospodaření z minulých let.
Závazné ukazatele rozpočtu dle materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2020“:
- příspěvek pro MŠ Záchlumí 550 000,- Kč
Par. 3111 pol. 5331
- příspěvek pro ZŠ Bohousová 600 000,- Kč
Par. 3117 pol. 5331
- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve
zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta obce do
max. výše 9 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)
- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 65 000,- Kč schváleného
rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)
- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta
obce v rámci finančních prostředků na par. 3900
- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci
účetní obce
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 14/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty, schvaluje smlouvy
předložené starostou obce a pověřuje starostu obce podpisem předložených smluv.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 14/5
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci 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,
na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁCHLUMÍ“.
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Zastupitelstvo obce jmenuje 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, na akci
„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁCHLUMÍ“ hodnotící komisi,
která provede hodnocení nabídek a posouzení splnění zadávacích podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci, ve složení:
Falta Miroslav, Jeník Jan, Valach Jiří, Čevora Oldřich,
a náhradníci:
Peřina Jaroslav, Vrabec František, Tomanová Marie,
(všichni zastupitelé pro)

Poděkování z obce Rybná nad Zdobnicí
Vážení zastupitelé obce Záchlumí,
Zastupitelé obce Rybná nad Zdobnicí na svém veřejném zasedání dne 12. 12. 2019
ocenili Váš přístup a finanční příspěvek na opravu místního hřbitova.
Velmi si této pomoci vážíme, protože i když na opravy byly využity státní dotace,
sami víte, že pouze dotace na jakýkoli projekt nestačí.
Jsme rádi, že hřbitov je po opravě opět důstojným místem posledního odpočinku
pro občany Rybné nad Zdobnicí a také občany Vaší obce.
Děkujeme Vám a věříme v další spolupráci.
Jaroslava Hotmarová
starostka obce

Foto archiv obec Rybná nad Zdobnící
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Základní škola a její zimní kulturní a sportovní akce
Kouzla pod pokličkou ve Fontáně
14. listopadu k nám do kulturního sálu Fontána zavítal Náchodský klub kouzel a magie
s nejúspěšnějšími českými iluzionisty Věrou a Karlem Kašparovými, kteří jsou po
celém světě známí pod uměleckým jménem KASPAR MAGIC. Měli pro nás
připravený program zvaný „Kouzelný hrad“, který byl velmi poutavý a napínavý. Děti,
byly velmi zvídavé a měly snahu proniknout do tajů kouzel. I když byly zapojeny do
ukázek triků, tajemství jim nebylo odhaleno. Mohly spatřit kouzla s kovovými kruhy,
světelnou show, kouzelné barevné šátky, i triky s bezednou nádobou. Největší úspěch
sklidilo představení, kde kouzelník dokázal bez podpor položit svoji asistentku
vodorovně ve vzduchu, aniž by ji cokoliv podpíralo. A také, když se
kouzelníkovi podařilo provazem omotané asistentce přestěhovat plášť z našeho
figuranta. Na závěr se děti mohly s kouzelníky vyfotit a také se naučit nějaké
jednoduché triky a kouzla. Všechny děti odcházely z tohoto kouzelnického vystoupení
velmi spokojené. Cestou do školy stále přemýšlely, jak zdánlivě lehké triky byly
provedeny.
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení ve 100 let staré třídě
Na žáky školy čekalo před ukončením 1. pololetí po třech letech opět překvapení, které
bylo spojeno s předáváním pololetního vysvědčení. Před pololetními prázdninami jsme
30. ledna navštívili Muzeum řemesel v Letohradu. Nejprve se žáci seznámili s expozicí
řemesel ve třech patrech sýpky. Mohli poznat, jak se vyrábělo mýdlo, paruky,
klobouky, nebo jak pracoval hodinář, sedlář, holič, cukrář, pekař, mlynář a další
živnosti, zkrátka řemesla stará přes 100 let. V rámci výukového programu pod vedením

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení ve 100 let staré třídě v Muzeu
řemesel v Letohradě, foto archiv ZŠ Bohousová
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velmi šikovného pana magistra Čady poznávali, jak se dříve mlela mouka nebo
vyráběly klobouky. Velkým zážitkem bylo pro žáky, když byli osobně zapojeni do
ukázky, jak se dříve vyráběla látka ze lnu a následně vyrábělo plátno. Nahlédli také,
jak to vypadalo v dřívějším obchodu, zvaném „hokynářství“. Naši žáci byli v závěru
programu pochválení za svoje chování, pohotovost a znalosti ke starým řemeslům.
Také nahlédli, jak vypadala dříve četnická stanice, výdejna jízdenek na vlakovém
nádraží, mlýnice, nebo styl vesnické hospody. Po prohlídce expozice řemesel a
výukovém programu na ně čekal hlavní program ve 100 let staré školní třídě. Po úvodu
a krátkém povídání o dřívější škole a jejich zvycích, čekalo žáky samostatné poznávání
dřívějších pomůcek, nebo školních potřeb dětí téměř před 150 lety. Děti si mohly
vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v „oslovské lavici“, nasadit si masku oslí
hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Někteří „zájemci“ obdrželi od pana
„řídícího“ symbolický trest rákoskou přes ruce. Vše vydrželi a statečně nesli. Děti také
skládaly na magnetické tabuli obrázky, které se dříve používaly při výuce. Po ukončení
výukového programu předaly třídní učitelky slavnostně svým žákům vysvědčení za 1.
pololetí. Každý žák byl také na památku vyfotografován profesionálním fotografem
panem Foglem. Pamětné fotografie v retro stylu obdrželi žáci zdarma, jako dárek
školy. Celý výukový program byl žákům hrazen ze školního projektu Šablony II.
Naše dívky obhájily prvenství v domácím vánočním florbalovém turnaji ve
Fontáně
Přesně po roce, dne 4. prosince proběhl "Vánoční turnaj" dívek na domácí palubovce
ve Fontáně za účasti 4 družstev (Bohousová, Slatina n. Z., Rybná n. Z. a Česká Rybná).

Vítězné družstvo dívek ve vánočním florbalovém turnaji ve Fontáně 2019, foto archiv ZŠ Bohousová
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Turnaj měl výbornou úroveň a naše dívky dokázaly, že florbal je velice baví a že ho
opravdu umí. I když nám letos odešla z 5. ročníku elitní čtyřka loňské základní sestavy
a musely je zastat jejich náhradnice, takže skoro nové hráčky, dokázaly, že v
Bohousové rostou každým rokem nové a kvalitní hráčky. V prvních dvou zápasech
nedaly družstvům z Rybné nad Zdobnicí a České Rybné žádnou šanci a přehrávaly je
výrazným rozdílem. Nejdramatičtějším zápasem bylo utkání proti velkému favoritovi
ze Slatiny nad Zdobnicí, které naše dívky zvládly na jedničku a
po výborném výkonu vybojovaly remízu, i když ještě 30 sekund před koncem vedly.
Naše dívky mírně doplatily na neproměňování šancí a na velké vytížení klíčových
hráček. Výkonost dívek v tomto sportu se za mnohé roky tréninků a soutěží velmi
zvedla a své umění ukázaly právě na domácím turnaji. Družstvo našich dívek ve
složení Tereza Luňáčková, Martina Žabová, Barbora Peřinová, Viktorie Jirčíková,
Zuzana Jirčíková, Anežka Kalousová a Nela Kočajdová využilo domácí palubovky a
určitého velkého očekávání a ambicí, když v celém turnaji nenašlo přemožitele a po
zásluze zvítězilo. A tak mohly dívky přebrat vítězný pohár, diplom a hodnotné ceny.
Dalším úspěchem bylo vyhlášení nejlepší střelkyně turnaje, kterou se stala Tereza
Luňáčková se 13 vstřelenými brankami. Dalších 7 branek vstřelila Martina Žabová.
Naše zápasy: Bohousová - Česká Rybná 7 : 0, - Rybná n. Z 10 : 1, - Slatina nad
Zdobnicí 3 : 3. Velmi blahopřejeme!
Zimní aktivity a náhradní bruslení
Všichni ve škole s napětím sledovali, jak se vyvíjí zimní počasí a bude–li nám přát
alespoň trochu přírodního sněhu na uskutečnění plánovaných lyžařských výcviků pro
žáky školy v Bartošovicích v Orlických horách. Na přízeň se čekalo během jarních
prázdnin a do posledních chvil. Bohužel, kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám a
nesjízdné sjezdovce, jsme nechtěli riskovat zdraví našich žáků, tak se ihned po
prázdninách lyžařské výcviky zrušily. Jako náhradní program jsme žákům zajistili
bruslení na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí, kde se do sytosti také vyřádili a akce
splnila svůj účel. Příští rok uvažuji uskutečnit vícedenní lyžařský výcvik do míst s vyšší
nadmořskou výškou, kde by byly podmínky příznivé. Vše se za rok uvidí.
Nejbližší plánované školní akce
V následujících dnech nás čekají sportovní akce Asociace školních sportovních klubů
v podobě turnajů ve florbalu chlapců a dívek (okresní kola), a dále druhé bruslení
tentokrát tradičně na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou.
Pro předškoláky chystáme opět akci „Školákem nanečisto“ a žáky 1. a 2. ročníku čeká
projektový den ve škole s „Malou technickou univerzitou“.
Pro všechny žáky školy pomalu finišuje plavecká výuka, kdy se určitě těší, jaké obdrží
„mokré vysvědčení“. Termíny nejbližších školních akcí a aktivit najdete na školní
webové stránce (www.zsbohousova.cz) v záložce „Plánované akce školy“.
Petr Skulbaševský
ředitel ZŠ Bohousová
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X. Florbalový turnaj – Memoriál Pepy Musila ml.
První sobota v roce 2020 byla v sále Fontána v Záchlumí zasvěcena florbalu. Pořádali
jsme již desátý ročník turnaje, v tomto stále populárnějším sportu. Zvyšující se obliba
turnaje znamenala, že tentokrát nastoupilo deset týmů z Bohousové, Litic nad Orlicí,
Záchlumí, České Rybné, Vamberka a Kostelce nad Orlicí. Proto jsme hráli ve dvou
skupinách, přičemž do bojů o pohár postupovali z každé skupiny dvě družstva.
Nakonec nejlepšího umístění a vlastně i obhajoby loňského zisku poháru dosáhlo
smíšené družstvo ze Záchlumí a Rybné nad Zdobnicí ve složení Vojta Fišer, Míra
Durchánek, Honza Divíšek, Jakub Táborský a Tomáš Kmoch. Jejich výhra tak bude
zaznamenána na podstavci poháru, který bude v jejich rukou až do příštího turnaje.
Nejlepším střelcem se stal Tomáš Kmoch. Hráčem fairplay byl zvolen David
Manučarjan.
Do turnaje nastoupilo 47 hráčů. Silné zastoupení fanoušků dodalo jednotlivým utkáním
patřičnou atmosféru. Nejdůležitější však je, že všichni celý turnaj přežili ve zdraví.
Mnoho hráčů si následně odneslo velmi pěkné ceny.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto turnaje a
dále všem, kteří nám poskytli možnost ty nejlepší materiálně ocenit. Jedná se zejména
o manželé Musilovi – Bohousová, manželé Skácelovi – restaurace Fontána, Jan Kašpar
– restaurace U Kostela v Rybné nad Zdobnicí, Petra Nádr – Pilsner Urquel a obec
Záchlumí.

Výtěžný tým X. florbalového turnaje, memoriál Pepy Musila ml. 2020, Fontána Záchlumí, foto. J. Peřina

Jaroslav Peřina ml.
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Zahrádkáři Bohousová, Litice nad Orlicí a
Záchlumí ve spolupráci
s Lady clubem Záchlumí a Obcí Záchlumí
Vás zvou na

stavění máje
na chatě SDH u Fontány v Záchlumí
ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 18:00 hodin
program:

aerobic, taneční vystoupení

Občerstvení zajištěno

Hudba: Combi
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Milí sousedé, děti i dospěláci zveme vás na jarní výšlap

„Putování přes tři zvoničky“
VI. ročník
Akce se koná pod záštitou Obce Záchlumí
v sobotu 2. 5. 2020
Start začíná u libovolné zvoničky v Bohousové, Liticích nad Orlicí či Záchlumí. Pěší
putování odstartují zvoníci v 9 hodin. Od této hodiny budou zvoničky zhruba do
14:00 hodin zvonit, klinkat, cinkat prostřednictvím účastníků, takže se neobávejte
hlasu zvonů, žádný poplach se nekoná.
Vaším úkolem bude postupně posbírat originální
razítka každé ze tří zvoniček. Na dětské i ostatní
účastníky čeká několik překvapení, včetně
magnetky zvoničky Bohousové.
Občerstvit se můžete během cesty či po jejím
skončení v pohostinstvích ve Fontáně v Záchlumí,
“V Zátiší“ v Litích nad Orlicí, a také v „Areálu snů“
SDH Bohousová u řeky. V Liticích si můžete
zaskotačit na pouťových atrakcích.

Startovné na 1 účastníka je 25,- Kč.
Přijďte svou účastí podpořit svoje zdraví, mysl,
dobrou náladu a i tradici v našich třech částech
obce.

Těšíme se na vás
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Obec Záchlumí pořádá

2. a 3. května 2020
Program:

VI. ročník pochodu

Putování přes tři zvoničky

V sobotu 2. 5. 2020 – start v 9:00 hod.
Kde: od kterékoli zvoničky
Jak: pěšky, na kole, v kočárku…

Pouťová mše v neděli 3. května v 15:00 hodin
v místní kapli Krista Dobrého pastýře
sloužena p. ThDr. Pawlem Nowatkowskim

CELOU AKCI DOPROVODÍ POUŤOVÉ ATRAKCE
Akce se koná za každého počasí, všichni jste srdečně zváni!
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