1-2/2016

plně využité kluziště Merglovna, Bohousová leden 2016

Informace obecního úřadu
Rada obce, spolu se zastupiteli, v lednu a začátkem února projednávala
především přípravu rozpočtu na letošní rok 2016. Plánované akce na letošní rok
jsou: úprava vodního toku v Záchlumí, vybudování dešťové kanalizace, oprava
objektu Fontána - výměna oken na sále a oprava fasády, doplnění dětského hřiště u
Konzumu o herní prvek pro starší děti, úprava prostoru před občanským výborem
v Liticích, oprava místní památky - kaple v Liticích nad Orlicí.
Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává i v roce 2016 stejný: 400,- 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 150,- Kč na rok.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 11.2.2016 na svém 9. veřejném zasedání
v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo:
rozpočet obce pro rok 2016
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

8 764 890,- Kč
527 000,- Kč
9 291 890,- Kč
7 831 890,- Kč
1 460 000,- Kč
9 291 890,- Kč

Rada obce, spolu se zastupiteli, projednala žádost kanceláře hejtmana
Pardubického kraje o zpracování soupisu míst, kde je špatné pokrytí telefonním
signálem, nebo úplně toto pokrytí chybí. Soupis lokalit bude pak předán jednotlivým
operátorům, kteří se zavázali tato místa prověřit, přeměřit a budou následně
informovat o možných řešeních. Soupis za všechny tři části obce Záchlumí
vypracoval p. Peřina ml. a byl předán kanceláři hejtmana Pardubického kraje.
Byla ustanovena jedna zásahová jednotka hasičů pro obec Záchlumí v počtu
20 lidí. Probíhá soupis společného vybavení a ustanovení jednotlivých pozic
v zásahové jednotce.
Je schváleno pořízení Změny č.2 územního plánu pro obec Záchlumí (všechny
tři části obce). Návrhy k připravované změně mohou uplatnit občané obce,
právnické nebo fyzické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku
nebo stavbě na území obce, orgán veřejné správy, oprávněný investor, či
zastupitelstvo obce. Návrhy lze předkládat elektronickou, nebo tištěnou formou na
Obecní úřad Záchlumí do 25. dubna 2016. Formuláře pro podávání návrhů na změnu
územního plánu naleznete na adrese: www: http://www.obeczachlumi.cz nebo
Vám budou poskytnuty přímo na Obecním úřadě.
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Rada obce, spolu se zastupiteli, také projednala přípravu akcí na letošní rok. Je
stanoven termín konání Litické pouti na 16. – 17. dubna 2016. Pouťové atrakce jsou
již zajištěny. V neděli 17.4.2016 v 15.00 hodin proběhne v litické kapli mše.
V letošním roce proběhnou i tradiční akce, které obec organizačně, či finančně
podporuje: dětský karneval, stavění a kácení máje a dětský den.
Na sobotu 16.4.2016 je naplánován další ročník Putování přes tři zvoničky. Kdo má
zájem pomoci při organizaci putování, přihlaste se, prosím, u paní Evy Musilové.
Poděkování: Rád bych poděkoval na tomto místě panu Karlu Vohníkovi za
dlouholetou práci hospodáře v obecních lesích. Přeji mu do dalších let hlavně pevné
zdraví a spokojenost. Novým hospodářem našich lesů se stal pan Zdeněk Pýcha.
Starosta obce

USNESENÍ č. 9
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného dne 11. února 2016
v 19.00 hod. v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení Z 9/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 9/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje program veřejného zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 9/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočet obce na rok 2016, rozpočet je schvalován
jako schodkový, vyrovnaný financováním z přebytku hospodaření z minulých let.
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši

8 764 890,- Kč
527 000,- Kč
9 291 890,- Kč

Běžné výdaje ve výši
7 831 890,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši
1 460 000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 9 291 890,- Kč
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Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle materiálu „Návrh rozpočtu
na rok 2016“:
Příspěvek pro MŠ Záchlumí
Příspěvek pro ZŠ Bohousová

500 000,- Kč
500 000,- Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje dle materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2016“:
- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve zdravotnickém a
podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje rada obce do max. výše 15 000,schváleného rozpočtu
- poskytnutí dotace 5000,- Kč pro Městskou knihovnu Žamberk na nákup knih do
výměnného fondu v rámci meziobecní spolupráce
- poskytnutí neinvestičního transferu pro Sdružení obcí Orlicko do výše 30 000,- Kč
schváleného rozpočtu (součást návrhu - komunální služby)
- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní
obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 9/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí stanovuje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.3.2016.
(9 zastupitelů pro, 2 se zdrželi hlasování)
Usnesení č. Z 9/5
Zastupitelstvo obce stanovuje kompetence radě obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100 000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů, pokud tyto změny nevyvolávají
další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
(přijetí dotace)
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtování spotřeby energií…)
(10 zastupitelů pro, 1 se zdržel hlasování)
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Usnesení č. Z 9/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí:
- schvaluje pořízení Změny č. 2 územního plánu Záchlumí v souladu s § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a
rozšíření dobývacího prostoru lom Litice.
- žádá Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, o
pořízení této změny č. 2 územního plánu.
- schvaluje zastupitelem pro spolupráci při pořizování uvedené změny č. 2 územního
plánu p. Miroslava Faltu.
- schvaluje, že pořízení změny č. 2 územního plánu bude plně hrazeno navrhovateli.
(10 zastupitelů pro, 1 se zdržel hlasování)
Usnesení č. Z 9/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje zapojení obce Záchlumí do
spolufinancování projektu „Žijeme spolu“, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí
Orlicko.
(5 zastupitelů pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování)
Usnesení č. Z 9/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje vypracování podmínek stanovení ceny obecních
pozemků. Tyto podmínky budou předloženy ke schválení na následujícím zasedání
obecního zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 9/9
Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od kupní smlouvy, kterou dne 28.05.2007
uzavřela obec Záchlumí a manželé J. G. a V. G., oba trvalý pobyt Záchlumí, jejímž
předmětem byl prodej pozemku parc.č. 684/9 trvalý travní porost v obcí a k.ú. Záchlumí.
Vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí pod sp.zn. V-3306/2007 dne 25.06.2007, právní účinky vkladu
vznikly ke dni 29.05.2007. Důvodem odstoupení od kupní smlouvy je nesplnění podmínky,
uvedené v čl. III kupní smlouvy, dle které se kupující mimo jiné zavázali, že nejpozději do
31.12.2015 bude na pozemku, který je předmětem kupní smlouvy, realizována stavba
rodinného domu; stavba realizována nebyla, což je prokázáno zjištěním kontrolního výboru
ze dne 14.12.2015.(viz příloha zápisu).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Miroslava Faltu zaslat odstoupení od kupní
smlouvy manželům G. a následně zaslat odstoupení od kupní smlouvy Katastrálnímu úřadu
pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.
(všichni zastupitelé pro)

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí
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Zpráva o hospodaření v lesích obce Záchlumí za rok 2015
Rok 2015 byl z hlediska hospodaření ve východočeských lesích charakteristický
třemi zásadními momenty: 1. výrazně vyšší výkupní ceny kulatiny v 1. čtvrtletí roku
2. lokální větrná smršť 6.7.
3. výrazný srážkový deficit a z něj vyplývající škody
suchem a následně kůrovcem na smrkových porostech
Na vyšší cenu kulatiny se nám podařilo reagovat úmyslnou mýtní těžbou ve Slatině.
Větrná smršť se nás dotkla opět v katastru Slatiny nad Zdobnicí, kde došlo
k prolomení stěny na hranicích s Kolowratskými lesy. Z toho vyplývá na jaře
zalesňovací povinnost na ploše 0,25 ha.
Kůrovcové nahodilé těžby v porovnání s okolními majetky naštěstí žádné zásadní
výše nedosáhly.
Celková výše těžeb byla 380,55 m3, z toho nahodilých 249,86 m3. Celkové příjmy
z lesa v roce 2015 činily 403 393 Kč.
Pro naši obec byl dalším zásadním krokem prodej 6,74 ha lesa na Chlumu firmě Jan
Parish- Správa Parishových lesů, která poté obci darovala lesy v Ostrovech o výměře
20,28 ha a díky tomu celková rozloha lesů obce Záchlumí činí 58,88 ha.
Vzhledem k meteorologickým prognózám a pravděpodobným změnám klimatu se dá
předpokládat do budoucna vyšší podíl nahodilých kůrovcových těžeb a s tím
související vyšší náklady na hospodaření v lesích a nižší zpeněžení poškozené dřevní
hmoty.
Nicméně doufám, že rok 2016 bude srážkově vydatnější a k žádným jiným
zásadnějším negativním událostem nedojde.
Ing. Zdenek Pýcha

Zajímavosti z kroniky: Jaké byly zimy
Rok 2006
Byla velmi tuhá zima s velkou spoustou sněhu, pod jehož tíhou se propadaly střechy.
Taky v Záchlumí na bývalém kurníku v Dolečkách se propadla střecha. Leden začal
tuhou zimou. Napadlo asi 30cm sněhu a mrazy v noci -12°C. Ve dne kolem 0°C a
slunečno. Koncem ledna mrazy přes -20°C. Do 18. 2. ještě tuhá zima, mrazy -20°C,
napadlo velké množství sněhu, asi 70cm. Řeka byla úplně promrzlá. Ke konci února
přišlo zmírnění mrazů. V noci kolem 0°C a ve dne až 8°C. Sníh pomalu roztával.
Rok 1996
Leden roku 1996 začal velkými mrazy kolem -20°C. Od 10. ledna mírná obleva,
potom znovu velké mrazy -15°C i -20°C. Zem nebyla pokryta sněhem, takže promrzla
velmi hluboko. Celý únor mrzlo.
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Rok 1986
Zima tohoto roku dosti mrazivá. Teploty v lednu až -17°C. v únoru klesla teplota až
na -20°C, ale sněhu bylo poměrně málo.
Rok 1976
Počasí tento rok zemědělství moc nepřálo pro velké sucho po celý rok. Zima na
začátku roku, tak i ke konci nebyla krutá. Sněhu poměrně málo. Mrazy v lednu -20°C.
Rok 1966
Tento rok se v kronice o počasí nepíše, ale přečteme si tu jiné zajímavosti. Kino hraje
pravidelně v sobotu a v neděli a plní stanovený plán. V obci je přes 40 televizních
přijímačů a 10 osobních aut. Lidé si žijí dobře, což vidno na zařízení bytů.
Rok 1956
Leden tohoto roku byl velmi mírný. V únoru mrazy -15°C, -20°C. Předjaří deštivé
s plískanicemi.
Rok 1946
Toho roku byla zima velmi proměnlivá. V lednu napadlo hodně sněhu, zvláště na
horách, kde místy byla mnohametrová vrstva sněhu. Počátkem února nastalo
oteplení a náhlé jižní větry uspíšily takové tání na horách, že se řeky rozvodnily, že
mohl z mostu konví vodu nabírati. U Krahulců čp. 20 u Litic v noci stoupla tak voda,
že musili vyváděti dobytek z chléva. Voda vytékala okny a sami se rychle stěhovali na
kopec.
Z kroniky obce Záchlumí vypsali Milan a Mirka Dvořákovi

SDH BOHOUSOVÁ – MLADÍ HASIČI
Od října 2015 jsme zahájili nábor nových členů. Do našeho oddílu se přihlásilo
šest nových dětí ve věku 4 až 7 let a čtyři děti ve věku 8 až 10 let. Věříme, že noví
členové posílí naše družstva starších již v jarním kole soutěže. Zájemci, kteří se k nám
ještě chtějí přidat, mají příležitost každý pátek od 16.30-18.00 hod. v sále Fontána.
Přijďte, těšíme se na vás.
Na podzim a přes zimu jsme i s novými hasiči chodili trénovat na sál do
Fontány. Tělocvičnu využíváme ke sportování a zlepšování kondice starších dětí a
rozvíjení všeobecné obratnosti u mladších dětí. Učíme se zde i zručnost (vázání uzlů)
a další hasičskou teorii (topografické a hasičské značky, zdravotní přípravu apod.).
To vše děti zužitkují na závodech požárnické všestrannosti.
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Dne 19.12. jsme si
pro děti připravili vánoční
sportovní den. Dopoledne
bylo věnováno mladším
dětem do 7 let. Byly pro ně
připraveny různé sportovní
hry,
děti si zahrály
floorbal,
běhaly
přes
překážkovou
dráhu.
V odpoledních hodinách se
tohoto dne zúčastnily
starší děti za spoluúčasti
sborů Č. Rybné a Hejnic.
Děti mezi sebou soutěžily
v různých
hasičských
disciplínách. Na závěr proběhlo vyhlášení nejlepšího družstva a dětem jsme předali
malé potěšující dárky.
Rok 2016 jsme
zahájili netradičně na
kluzišti v Bohousové. Děti
tuto změnu velmi uvítaly,
a to i přes to, že některé
z nich stály na bruslích
poprvé. Možnosti bruslení
jsme využívali dokud nám
počasí dovolilo.
Ve dnech 28. a 29.
ledna jsme uspořádali pro
starší děti soustředění
v Písečné. Byla to příprava
před branným závodem
v Č. Rybné. První den jsme zahájili sportovními aktivitami v místní tělocvičně,
zopakovali jsme si potřebné znalosti na závody pož. všestrannosti a procvičili
disciplíny, které dětem ještě úplně nešly. Po večeři byla pro děti připravena večerní
zábava. Ráno jsme pokračovali v dalších činnostech (hod granátem na cíl, střelba ze
vzduchovky, smotávání hadic, atd.).
V sobotu 30. ledna jsme se zúčastnili netradičního branného závodu v Č.
Rybné. Do závodu jsme postavili čtyři soutěžní hlídky, dvě mladší a dvě starší. První
mladší hlídka byla složena z většiny nových dětí, které trénují teprve dva měsíce.
Z 23 družstev se první hlídka umístila na 17. místě, druhá na 7. místě. Starší hasiči se
umístili na 9. a 4. místě z 18 družstev. Vojta Honzák a Filip Pavel se dále zúčastnili
závodu jednotlivců. Tentokrát se jim tak dobře nevedlo a skončili 5. a 3. z pěti
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jednotlivců. Jako každý rok i letos se závodu zúčastnili vedoucí ml. hasičů. Z 11
startujících dvojic vedoucích
jsme skončili první.
Od února se už se
staršími
hasiči
pomalu
připravujeme na jarní kolo
Plamenu, kde bychom chtěli
vylepšit 17. pozici z podzimu.
S mladšími se pomalu učíme
uzly, značky a další potřebné
věci. Těšíme se, až budeme
moci s nimi cvičit i požární
útok a jiné dovednostní
soutěže venku.
Soustředění mladých hasičů, Bohousová a Česká Rybná

Jiří Mihulka ml.

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Masarykovo nám. 166
564 01 Žamberk

Sdružení obcí Orlicko spolupracuje při své propagaci s česko-americkou
internetovou televizí
V druhé polovině roku 2015 byla zahájena spolupráce Sdružení obcí Orlicko s internetovou televizí
Czech-American TV.
Czech-American TV je třináct let stará internetová televize, která jako
jediný televizní program na světě pravidelně vysílá videa v angličtině propagující Českou republiku
a její regiony .
V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech a
přes sto tisíc diváků prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii,
Anglii a v Ruské federaci. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její
kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se anglicky
mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.
Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost propagovat své území prostřednictvím Czech-American
TV na konci roku 2015, kdy byla do USA zaslána část videoklipů o některých obcí Orlicka a tyto
snímky z území Orlicka byly následně prezentovány na www.catvusa.com ( horní menu Broadcast
pod datem January 18, 2016). Prezentace území Sdružení obcí Orlicko v Czech-American TV je
také podporována Pardubickým krajem.
Zakladatelem Czech-American TV je americký producent českého původu John Honner,
který se před třinácti lety rozhodl zviditelnit Českou republiku v zámoří. Současný tým,
který vysílání pomáhá utvářet, je složený z více než čtyřiceti mediálních profesionálů v USA. Do
projektu se také zapojují studenti Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni,
Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Seznam všech partnerů a informace o projektu CzechAmerican TV najdete na webových stránkách této televize.
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 8.2.2016
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Florbalový turnaj po šesté
Jak je patrné z názvu článku, 2. ledna 2016 proběhl již šestý turnaj ve florbalu.
Jako tradičně byl uspořádán v tělocvičně Fontána v Záchlumí. Start byl plánovaný na
09:00 hodin. Do té doby tak probíhaly nezbytné přípravy a registrace družstev. Do
turnaje se zapojilo sedm družstev, více jak 30 hráčů a také dvě slečny. Zúčastnili se
hráči ze Žamberka, České Rybné, Rybné nad Zdobnící a samozřejmě z našich obcí.
Hrálo se systémem každý s každým a počítaly se body za vítězství, remízy a vstřelené
góly. Herní čas byl stanoven na 2 x 5 minut. S menšími přestávkami jsme hráli až do
odpoledních hodin.
Je nutno říci, že díky ohleduplnosti hráčů a bystrému oku rozhodčích, kterými
byli Majk Vajrauch a Jirka Mihulka, se turnaj obešel bez zranění. Díky manželům
Skácelovým za restauraci Fontána a Obecnímu úřadu Záchlumí jsme také mohli
ocenit více kategorií a rozdat hodnotné ceny.
A konečně k výsledkům akce je nutné uvést, že na prvním místě skončil tým
Bee Cool ve složení Jan Sršeň, Jiří Mihulka a Petr Horníček. Nejlepším střelcem
turnaje se stejně jako v loňském roce stal Tomáš Chlumecký. Nejlépe hrající slečnou
byla vyhodnocena Květa Ložiová a hráčem Fair play Filip Bartoš.
Pokud by někdo měl zájem zahrát si s námi florbal, pravidelně hrajeme každý
pátek od 18:30 do 20:00 hodin v tělocvičně Fontána, kde máme vyčleněné
sportovní hodiny.

Vítězný tým, Fontána Záchlumí 2. 1. 2016

Jaroslav Peřina ml.
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Vzhledem k brzkým Velikonocům Vás srdečně zveme na oba karnevaly, jak dětský,
tak dospělácký v jeden den a to 12.3.2016. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás!
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VÝZVA
Vážení občané,
Obecní úřad a LADY CLUB připravují publikaci o historii našich tří obcí - od minulosti, co
paměť sahá až do současnosti. Pokud vlastníte historické fotografie ze života v našich obcích,
z činnosti spolků, hasičských, zahrádkářských, divadelních, mlékárny, hostinců, škol,
zajímavostí, práce atd., vše co nám může minulost přiblížit , jak to u nás vypadalo, jak se tu
žilo, prosíme, zapůjčete nám je k ofocení a s komentářem do této publikace.
Kontaktní osoby jsou: Z. Kočajdová, N. Křenová, M. Dvořáková a M. Falta.
Děkujeme předem za pomoc.
Za organizační tým N. Křenová
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