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Hranice katastru Bohousová / Česká Rybná 27. 3. 2016

Informace obecního úřadu
Rada obce se od zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 11.2.2016
v restauraci Fontána v Záchlumí, sešla ke svému zasedání celkem sedmkrát. Na
těchto zasedáních bylo projednáváno:
- rozpočtové opatření na restaurování památky - kaple v Liticích n. O. a na
rozšíření herních prvků hřiště u Konzumu
- směna pozemků v Liticích u knihovny
- projednávala se směrnice k prodeji, oceňování, pronájmu a pachtu pozemků ve
vlastnictví obce
- žádost o dotaci pro hasiče a pojištění zásahové jednotky
- žádost o dotaci na ORP Žamberk na restaurování kaple v Liticích
- příspěvky na občany umístěné v domovech pro seniory
- zřízení vysílače Vodafonu v k.ú. Záchlumí
- účetní závěrka Základní školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí
- příprava: „Putování přes tři zvoničky“ a Litická pouť
- zabezpečení dodržování dopravních předpisů u Základní školy v Bohousové
- žádosti pro 2. změnu územního plánu obce Záchlumí
Dobudovalo se dětské hřiště u Konzumu v Bohousové, které bylo doplněno
cykloodpočívadlem. Je to první etapa projektu na parkoviště před prodejnou
Konzumu.Celý projekt byl rozdělen do dvou etap z důvodu získání dotace. V roce
2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, národní program podpory
cestovního ruchu - Cestování dostupné všem. S žádostí o dotaci jsme byli úspěšní a
tak obec vybudovala první etapu – cykloodpočívadlo včetně herních prvků. Ve druhé
etapě budou vybudována parkovací místa, upravena zastávka autobusu a bude
vybudován chodník přes železniční přejezd. Zde se obec opět pokusí získat dotaci.
Mimo oplocené dětské hřiště bude prostor doplněn workoutovým nářadím pro
náctileté,
aby
nedocházelo
k neúměrnému zatížení herních
prvků pro malé děti. Tímto
upozorňuji, že každý herní
prvek má určitou nosnost tj. jen
jedno dítě na houpačce a ne dvě
nebo tři děti druhého výukového
stupně. Chovejte se po otevření
hřiště ohleduplně k herním
prvkům, nejsou jen na jedno
použití (u vstupu na hřiště je
informace
o
nosnosti
jednotlivých herních prvků a o
dodržování
bezpečnostních
pravidel).
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Začala úprava potoka v Záchlumí od p. Krčmáře až po Jiskrovi z důvodu
nezpevněných břehů, rozvaleného původního ohraničení břehů, zúžení cesty pro
chodce a i neukázněnosti občanů, kteří si z břehu dělají svou skládku. Toto po úpravě
už nebude možné.
Bylo vybudováno odvodnění pro plánovanou výstavbu nové komunikace
v Záchlumí. Děkuji p. Hynkovi p. Topičovi za vstřícný krok při budování odvodnění
přes jejich pozemky.
Dne 16. a 17. dubna 2016 proběhla Litická pouť, kterou provázely pouťové
atrakce. V sobotu se konal již II. ročník „Putování přes tři zvoničky“. V neděli byla
sloužena mše v kapli Krista Dobrého pastýře. Děkuji paní Evě Musilové za vznik
nové tradice „Putování přes tři zvoničky“.
starosta obce

USNESENÍ č. 11
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 28. dubna 2016 v 19.00 hod.
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 11/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a Tomanovou Marii.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Směrnici č. 1/2016 k prodeji, oceňování,
pronájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví obce Záchlumí.
(12 zastupitelů pro, zdrželi se 2)
Usnesení č. Z 11/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí stanovisko finančního výboru k účetní
závěrce obce za rok 2015.
(11 zastupitelů pro, zdržel se 1)
Usnesení č. Z 11/5
Zastupitelstvo obce projednalo předložené podklady účetní závěrky obce Záchlumí za
rok 2015 a na základě předložených podkladů v současné době nevznáší požadavky
na doplňující informace.
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit účetní závěrku k rozhodování o
schválení po předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
Tato zpráva bude jako významný dokument dle §5 vyhlášky č. 220/2013 přiložena
jako podklad pro schválení účetní závěrky.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje návrhy na změnu územního plánu č.2 pro
tyto pozemky:
1. Návrh BISA s. r.o. na rozšíření dobývacího prostoru v k. ú. Litice nad Orlicí
2. Návrh na změnu funkčního využití pozemků 127/10 a 127/11 v k. ú.
Bohousová pro bydlení
3. Návrh obce Záchlumí na změnu funkčního využití plochy občanského
vybavení na plochu bydlení – pozemky p. č. 616/1, 614/1 a 615/1 k. ú.
Bohousová
4. Návrh na využití pozemku parc. č. 129/2 v k. ú. Záchlumí pro bydlení
5. Návrh na využití pozemku parc. č. 120/3 a 120/5 pro rekreaci v k. ú. Litice nad
Orlicí
6. Návrh na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 102/1,102/2, 104/2 a
106/11 pro bydlení v k. ú. Litice nad Orlicí
(9 zastupitelů pro, 1 se zdržel hlasování, 2 proti)
Usnesení č. Z 11/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje individuální dotaci pro nadační fond S námi
je tu lépe ve výši 3 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 11/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 spočívající v:
- příjem 2 000,- Kč za divadlo
- příjem 6 600,- Kč za zvoničky
- výdaj 160 000,- Kč na opravu kaple v Liticích
- výdaj 2 030,- Kč doplatek Orlicko (finanční vypořádání ukončeného projektu)
- výdaj 3 000,- Kč nadační fond S námi je tu lépe
- přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
(11 zastupitelů pro, zdržel se 1)

Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

-3-

Vítání občánků
Dne 24.4.2016 proběhlo vítání občánků, kde jsme přivítali 3 naše nové občánky:
Veroniku Belkovou

Ayrtona Hanáka

Viktora Luňáčka

Děkuji dětem ze Základní školy v Bohousové, pod vedením vychovatelky paní
Dvořákové za kulturní program při slavnostním přivítání a našim novým občánkům
ještě jednou přeji hodně radosti a spokojenosti do života.
Společenská kronika
V období od 1.1.2016 do 31.3.2016 oslavili životní jubileum tito naši občané.
91 let Lýrová Božena
90 let Dytrtová Ludmila
86 let Janebová Františka
85 let Kašková Vlasta
85 let Dostálová Vlasta
83 let Zikmund Josef
82 let Krejčová Zdeňka
70 let Kameníková Alena

Bohousová 20
Litice nad Orlicí 28
Bohousová16
Záchlumí 55
Bohousová 54
Záchlumí 101
Bohousová 101 E
Záchlumí 38

Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili významné
životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a jenom
pohodové dny.
Miroslav Falta
předseda kulturní komise
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Třídění odpadu za rok 2015
Uvedeným článkem bych vás chtěl seznámit s odpadovým hospodářstvím naší
obce za rok 2015. Již od roku 2010 jsme si stanovili, že nebudeme navyšovat
poplatek za svoz a skládkování komunálního odpadu. Poplatek je tedy již od roku
2010 do současnosti ve výši 400,- Kč na trvale žijícího obyvatele, případně na
rekreační objekt. Stanovili jsme si, že půjdeme cestou intenzivnějšího třídění a
získání větších finančních prostředků zpět pomocí systému zpětného odběru
tříděného odpadu.
V níže uvedených grafech se můžeme podívat, jak se nám to dařilo. Je zřejmé,
že náklady na svoz a uložení odpadu se postupně zvyšují. V roce 2011 nás uložení
jedné tuny komunálního odpadu stálo 1.165,- Kč. V současné době platíme za uložení
1 tuny komunálního odpadu 1.380,- Kč. Tato cena se skládá ze tří částek – 500,- Kč
odvádíme obci, kde skládkujeme odpad. Následně 700,- Kč platíme firmě zabývající
se svozem a skládkováním a dále je k tomu připočtena DPH ve výši 15 %. To však
ještě není cena konečná, neboť také platíme 9.349,50 Kč měsíčně jako paušální
částku na dopravu komunálního odpadu. V uvedených sloupcích jsou celkové
konečné náklady na odpadové hospodářství jednotlivých let.

finanční hledisko
vynaložené finance

467120

459518

444599

44987

2011

získané finance

74104

61412

2013

2015

Pro bližší náhled do problematiky si rok 2015 rozebereme detailněji.
Vyprodukovali jsme za celou obec Záchlumí 200,9 tun komunálního odpadu. Za
odvoz a skládkování jsme uhradili firmě Ekola České Libchavy 392.459,- Kč.
Vyprodukovali jsme také nebezpečný odpad (plechovky od ředidel, barev,
elektrozařízení, pneumatiky atd.). Firmě Ekopart jsme za to uhradili 16.011,- Kč. Za
tento rok jsme vytřídili 24,63 tun tříděného odpadu. Za odvoz jsme uhradili firmě
Jaromír Plundra 58.650,- Kč. Tím se dostáváme k částce 467.120,- Kč jako náklady
na odpadové hospodářství za rok 2015. Pomocí zpětnému odběru, který pro nás
zajišťuje firma EkoKom jsme za vytříděný odpad získali zpět do rozpočtu obce
částku 74.104,- Kč. Zajisté vás napadne otázka, jestli se ty odpady vyplatí třídit, když
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za jejich odvoz platíme spoustu peněz a po prostém odečtu nám vyjde, že ušetříme
15.454,-. Na první pohled se tak zdá, že efektivita třídění je malá. Nicméně
pokračujme v menší statistice dále. Jak je uvedeno, vytřídili jsme 24,63 tun. Pokud
bychom to nechali v komunálním odpadu tak navíc zaplatíme 33.989,- Kč za
skládkování. Jelikož je to množství téměř shodné s komunálním odpadem, které
vyprodukujeme za dva měsíce, musíme připočíst i dopravu. Doprava za dva měsíce
by nás stála dalších 18.699,- Kč. Vůbec nechci polemizovat o tom, že z hlediska
ekologie je třídění odpadu nesmírně důležitou činností. Navíc ale chci doložit, že
díky třídění ušetříme v rámci rozpočtu částku ve výši 68.142,- Kč, což jistě stojí za
zmínku.
Domnívám se a dokladuji to v dalším grafu, že se nám třídění docela daří a
zároveň je vidět i jistá progrese této činnosti. Je zde uveden poměr vyprodukovaného
komunálního odpadu oproti vytříděnému odpadu na jednoho obyvatele v kilogramech
za kalendářní rok.

produkce a třídění odpadu
vyprodukovaný odpad na 1 obyvatele v kg / rok
281,3

270

263,3

33,1

29,5

26

2011

vytříděný odpad v kg / 1 obyvatele

2013

2015

Od 1. 1. 2016 se mění politika financování zpětného odběru. Na spodním
obrázku jsou uvedeny základní ceny, které bychom měli obdržet za tunu vytříděného
odpadu. K těmto cenám je však ještě možné získat tři druhy bonusů. V prvním
případě se jedná o bonus ve výši 6,- Kč na obyvatele a kalendářní rok za to, že obec
zajistí minimální dostupnost sběrné sítě. Pro naši obec to znamená, že musíme mít na
1 sběrné místo 105 obyvatel a méně. Po přepočtu, kdy máme k dispozici 32
kontejnerů na tříděný odpad, nám vychází, že na 1 sběrné místo máme 77 obyvatel.
Druhý bonus, (Efektivita využití sběrné sítě), který můžeme získat, násobí čísla
z tabulky x 1.05. Díky tomu bychom mohli získat např. k uvedené částce za plasty
ještě dalších 323,- Kč za 1 tunu. Proto, abychom jej mohli získat, je třeba řádně
vytěžovat kontejnery, tedy sešlapovat pet lahve, ale i papírové krabice. Neboť
například hmotnost plastů v naplněném kontejneru, respektive 1 metru kubického,
musí být alespoň 16 kg. U papíru je to pak 25 kg a u skla 100 kg.
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Poslední bonus, který by nám mohl vylepšit rozpočet obce je nazvaný:
„Omezování produkce odpadů z domácností a maximalizace jejich využití“. Pokud
bychom jej plnili, mohl by náš rozpočet
vylepšit o dalších 6,- Kč na obyvatele a
kalendářní rok. Při počtu obyvatel 744 se
jedná o částku 4464,- Kč. Princip je, že
celková produkce odpadu na obyvatele a
rok bude maximálně 350 kg. Zároveň ale
podíl recyklovatelných vytříděných odpadů
bude tvořit minimálně 20 % z celkové
produkce odpadu na obyvatele a kalendářní
rok. Z předchozího grafu je zřejmé, že první
část by se nám dařila. Abychom ale splnili i
druhou podmínku museli bychom vytřídit
nejméně 54 kg na jednoho obyvatele a rok.
Navýšit tak položku tříděného odpadu
téměř o 21 kg na obyvatele a kalendářní
rok. Je to jen na nás, zkusíme to?
Jaroslav Peřina ml.
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Střípky z „ Putování přes tři zvoničky 2016“
Je sobota 16.4.2016, tři čtvrtě na jednu v noci; prší. Budím se okolo čtvrté
hodiny, deště neubývá. Okolo 5. hodiny ranní déšť je mírnější, ale vytrvalý. V šest
hodin stále poprchává. V sedm ještě stále poprchává, to už začínám být nervózní.
„Ach jo, takového počasí jsem se obávala nejvíc. Od deseti hodin začíná
„Putování…“, příprava na tuto akci dala spoustu práce všem ochotným lidičkám;
v tomhle počasí bude i účast „putujících“ mizivá“. Kolem osmé hodiny se ale mraky
začínají trhat a sem tam vykoukne i sluníčko! „Že by se nakonec počasí umoudřilo?
Ať alespoň neprší!“
Okolí zvoniček pomalu ožívá. Rozvézt (poté svézt) po trase putování cedule
„Pozor chodci“ (Jirka Valach). Postavit přístřešky ke stanovištím u zvoniček v Liticích
nad Orlicí a Záchlumí (Mirek Falta, Jirka Valach), připravit přístřešek v Bohousové
(zapůjčila paní Iva Musilová). Dobrovolníci u jednotlivých stanovišť vybalují putovní
listy s mapkou pochodu (dodala tiskárna), na dalším listu historii zvoniček
s pohádkou, která se váže k jednotlivým zvoničkám (pohádky napsala Tereza
Tobišková). Samolepky k pohádkám se již určitě těší na děti, u pohádek se budou
dobře vyjímat (sponzorsky samolepky dodalo vedení litického lomu, pan Bican).
Vystavit pohlednice obce, omalovánky s nabídkou k podeji. Ještě nezapomenout na
razítka zvoniček a bonbóny (sehnala Šárka Prausová). Připravit kovové placky se
záchlumskou zvoničkou za absolvování celého cca 5km okruhu (při dalších
putováních mají možnost účastníci dostat placky dalších zvoniček a zkompletovat si
celou třídílnou sběratelskou sérii). Objíždím jednotlivé zvoničky. Obavy mít
nemusím, z minulého roku mají dobrovolníci již vše „najeto“.
V Bohousové
manželé
Cabalkovi, Renata Kašová, Lucka a
Pepa Musilovi a Petr Bezák
finišují: připravují stolek pro
plnění úkolu dětmi i dospělými skládání obrázků. Nechybí ani hra
s nahazováním kroužků na tyčky.
Na vše dohlíží malý Hejkálek,
který spokojeně odpočívá v koši
vystlaném peřinkami, mechem;
ozdobený dary lesa: šiškami,
bukvicemi a kapradím (vytvořila
Tereza
Tobišková).
Zde
odstartovalo 83 putujících.
V Liticích nad Orlicí rozvěšují Martina Hanyková a Tereza Tobišková na
připravený stojan (latě dodali Kohoutovi, sítě zapůjčila Katka Prachařová) fotografie
z minulého ročníku. Rozmisťují velké mušle (obstaral Luděk Praus), připravují rybičky
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a pruty (kolik jich asi děti a dospělí vyloví?) Rozvěšují sítě na plot. Zvědavý vodníček
z květináčů si nemůže nechat ujít příležitost a z laťky plotu sleduje lidské hemžení.
Pan Vohník a paní Jarešová pomáhají, přichází Víla (Kristýnka Hanyková), paní
Tobišková se mění ve Vodníka Bláteníka. Zde odstartovalo 83 putujících.
Blížím se k Záchlumí,
vidím dvě červené postavy:
Skřítkové (Květa Lóžiová a Aneta
Mynářová) připravují úkol,
házení drátěnkami do pusy
klauna (dodal Mirek Falta). Před
přístřeškem se začínají hromadit
účastníci
putování.
Alena
Valachová, Jirka Valach a Jitka
Divišková mají práce plné ruce.
Zde
startovalo
161
zaregistrovaných účastníků.
Přiblížila se 10. hodina. Zvoníci pan Vohník, Pavel Janovec a Petr Bezák hlasem
zvonů startují II.ročník putování… Počasí nám stále ještě přeje. Registrujeme větší
počet přecházejících a přejíždějících lidiček mezi obcemi a zvoničkami. Překvapuje
nás návštěvnost, odhadujeme, že je vyšší než minulý rok. Užíváme si pěkného
počasí, užívají si ho i návštěvníci naší akce. V Liticích nad Orlicí je pouť, děti se vozí na
kolotoči, starší pak vystřeluji na střelnici růže a drobné hračky, sem tam vidím i
gymnastu na trampolíně… čas letí jako
voda.
Přejíždím do Bohousové. U zvoničky
se pohybuje spousta lidí. Přišli místní
turisté, stojí v hloučku a pochvalují si
počasí i naši akci. Děti Hejkálka v koši
líbají a mazlí se s ním, chovají ho. Právě
teď jeden chlapeček i se svým tatínkem
skládají obrázky, školačka hází kroužky.
Ozývá se hlas zvonu - pětičlenná rodina se
střídá, radí si, jak rozhoupat zvon tak, aby
vydal alespoň jeden tón.
Přejíždím do Záchlumí. Již zdálky
slyším hlas zvonů. U stanoviště je rušno.
Momentálně chybí jeden pár rukou na
razítkování putovních listů, ochotně
pomáhá Miloš Pražák. Děti soutěží v hodu,
někteří chtějí „zdolat“ všechny drátěnky.
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V Liticích se nejvíce děti
kamarádí s Vílou a Vodníkem.
Dospělé
zajímá
výstava
fotografií, někteří se našli, smějí
se nebo i trochu mračí. Někteří
se vydávají i k hradu; škoda, že
nejsou opravy hotové a hrad
není
doposud
přístupný
veřejnosti. Byla by to pomyslná
„třešnička na dortu“.
Ještě několikrát projedu
trasu mezi zvoničkami, zásobuji,
občas fotím. Blíží se konec
putování… Poslední zastávka je v Liticích. Než se vydám na cestu ke zvoničce,
zahlédnu známou tvář. Maruška s manželem sedí u kofoly, oba trošku posmutnělí.
Vítáme se, zjišťuji, že dorazili později a nestihli u stanoviště poslední razítko a placku
se zvoničkou. Operativně řešíme: k paní Tobiškové domů, kde má veškeré
„vybavení“. Dvakrát razítko, dvakrát placka se zvoničkou, dva úsměvy navíc. Zjišťuji,
že Maruščin manžel pořádá turistické pochody. Vyměňujeme si několik zkušeností,
předáváme si kontakty, loučíme se. Pak ještě naložit zbytky od stanovišť, vrátit
mušle, sítě a další drobnosti. II. ročník „Putování…“ skončil.
Bilancujeme:
- Děkujeme našim meteorologům, že jim nevyšla jejich předpověď počasí na dnešní
den; počasí nám vyšlo,
-K občerstvení účastníků dobře fungovala obě pohostinství v Liticích nad Orlicí i
Záchlumí a bohousovští hasiči,
-Partnery byly členové SDH Bohousová – nabízeli k prodeji pohlednice obce,
omalovánky a trička se znakem obce.
Počet účastníků byl 327 (minule 252),
nepočítaje malé děti v kočárkách.
Děkuji srdečně jménem svým i
jménem obce Záchlumí všem, kteří
pomáhali s přípravou a průběhem této
akce. Ukrojili jste si kus času ze svého
víkendového volna, pomohli jste
zviditelnit naše pěkné vesničky,
připravili jste nám všem pěkný sobotní
zážitek, zvoníci navíc zprostředkovali
atraktivní možnost rozhoupat zvony a
rozeznít je.
Eva Musilová 
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Okénko školní družiny
V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 27 žáků. ŠD slouží k využití
volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů, nebo do
jiných zájmových aktivit. Ranní činnosti jsou klidné a nenáročné. Hrají se
společenské hry, maluje, čte, zpívá, nebo se někteří připravují na vyučování.
Odpolední činnosti jsou odpočinkové a rekreační. K těmto činnostem využíváme naši
školní zahradu, prostranství před „hasičárnou“ a hřiště před Konzumem. S žáky
chodíme na pravidelné vycházky do okolí, kde poznáváme přírodu. ŠD pracuje podle
tématických celků, které jsou rozděleny do několika témat, vždy podle měsíce a
ročního období.
Při výtvarné a pracovní zájmové činnosti vyrábíme různé výrobky. V září jsme
vzpomínali na prázdniny a vyrobili jsme si rybičky v akváriu. Malovali jsme a
poznávali houby. Udělali jsme si otisk malých jablíček. Z přírodního povázku jsme
zhotovili matrice a zkusili si jednoduchý tisk. Společně jsme vybrali básničky a
písničky a celý listopad trénovali naše pásmo k rozsvícení vánočního stromu. Začali
jsme s přípravou na vánoční besídku a seznámili jsme se s pohádkou „Vašek
cestovatel“. V prosinci jsme se žáky 5. ročníku připravili čertovské hry i s čertovským
obchodem. Stihli jsme si zkusit vizovické pečivo, udělat přáníčka technikou
papírového patchworku a byl tu konec roku 2015. Hned v lednu jsme začali vyrábět
dárky k zápisu a krásné loutky z kašírované hmoty, které jsme museli namalovat a
ušít jim oblečení. Vyráběli jen ti, co chtěli, ale přesto jsme měli radost ze 16 loutek.
V únoru jsme si každý udělali krokodýla z korálků. Letošní zima byla opět jiná, než
jiné roky, a i tak jsme se byli klouzat a bruslit na Merglovně a dokonce postavili
několik malých sněhuláků. Na jaře jsme si vyrobili ptáčky z plsti, zdobili velikonoční
vajíčka a z korálků ti
šikovnější zkusili náramek.
Do konce školního roku
zbývají dva měsíce a my
všichni se těšíme, jak
budeme hlavně hodně
venku na naší zahradě
hrát různé hry a mít
radost z hezkého počasí.
Dětem i dospělým krásné
jaro přeje za kolektiv ZŠ
Bohousová
Mirka Dvořáková
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Poděkování za mateřskou školu
Díky za to, že máme mezi sebou spousty obětavých, vstřícných a empatických
lidí a lidiček, kteří poradí a pomáhají. Mezi ně jistě patří Luděk Andrš ze Záchlumí a
manželé Prokopcovi z Bohousové.
Děkuji moc panu Andršovi za to, že pomáhá zcela zdarma udržovat na školní
zahradě naší školky funkčnost dřevěných herních prvků: tmelí a spravuje různé
pukliny ve dřevěných konstrukcích. Nyní opravil dřevěné houpací prvky: psa a
koníka, které bohužel již svým stářím začaly ztrácet pevnost. Opravil vadné části
novým dřevem a opět usadil na houpací pružiny. Vše dělá pro naše děti, přestože již
sám žádné dítě v mateřské škole nemá!
Manželé Prokopcovi nám školku ochotně, s fantazií a zdarma vybavují různými
mými výmysly. Oni je pak dovedou k dokonalosti a jejich výzdoba pak příjemně oživí
prostory MŠ. Zhotovili již krásné obrázky zvířátek na překližce s námětem zdravé
výživy pro naši jídelnu; vytvořili praktický a přehledný značkovník pro děti do šatny;
nyní zrealizovali nápadité stojany na umístění dětských gumáčků (již žádné krabice
na boty). K tomu všemu ještě přidají milý úsměv.
Ještě jednou moc děkujeme. S takovými bezva lidmi je život mnohem
usměvavější a optimističtější!

Děti, Eva Musilová a kolektiv MŠ Záchlumí

Mateřská škola Záchlumí, příspěvková organizace
obce Záchlumí
na školní rok 2016-2017 zapisovala nové děti.
Zápis se konal 3. 5. 2016 v Mateřské škole Záchlumí

Upozorňujeme rodiče, aby vyplněné přihlášky vrátili
zpět do MŠ nejpozději do 31.5.2016.
Na později dodané přihlášky nebude brán zřetel.

Eva Musilová, ředitelka školy
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Skončil duben a rozkvetly háje, tradičně jsme slavili Stavění máje. Tak jako každý rok
jsme s očekáváním sledovali zprávy o počasí, které je letos více než vrtkavé. Paní
Zima se jaksi nechce vzdát vlády a i když některé dny byly doslova letní, přesto zima
stále vítězila.
Stavění máje ale neodradí ani to nejstudenější počasí a tak se stalo i tento rok.
Zahrádkáři ve spolupráci s Lady clubem a Obecním úřadem se snažili, aby i tento rok
přivítali jaro a rozloučili se se zimou.
Jenom dospělých se přišlo pobavit skoro 150 včetně pořadatelů a dětí bylo
nepočítaně. Bylo se na co dívat. Nejdříve statní muži postavili májku a program mohl
začít. Tradičně nejdříve nejmenší z Mateřské školky v Záchlumí a následně potom
nejstarší tančící z Mladkova. K tanci i poslechu hrála hudba. No a protože se citelně
ochladilo, zapálil starosta připravenou hranici. Největší radost měly hlavně děti.
Oslava skončila a všichni se těšíme na květen, červen atd…. Čeká nás mnoho práce
na zahrádce.
Letos je tomu 60 let od založení Českého zahrádkářského svazu Bohousová. Na naší
letošní výroční schůzi zahrádkářů nám její historii připomenul přítel Jiří Hynek, který
je členem již 17 let. Dovolím si citovat z jeho příspěvku některé zajímavosti.
Zahrádkářský svaz Bohousová byl založen 1.1.1956. Důkazem je nejstarší kronika
s fotografiemi zahrádkářů, kteří již dávno nejsou mezi námi.
V roce 1958 se uskutečnila první zahrádkářská výstava. O rok později, tedy v roce
1959 se uskutečnila výstava druhá. V témže roce je doložena v kronice zahrádkářská
školka pod školou v Bohousové. V roce 1960 byla uvedena jako „Sad Místního
národního výboru Bohousová“. V roce 1961 společně s Jednotným zemědělským
družstvem Záchlumí je založena tak zvaná „Rybízovna“ v Ostrovech. Rok 1962
dokládá vyčištění zpustlého sadu pí. Dostálkové v Záchlumí a výlet do Výzkumného
ovocnářského ústavu v Holovousích. Zahrádkářské výstavy se konaly v pohostinství
„U Dostálů“ v Bohousové, kde také
zahrádkáři pravidelně v pokojíčku
schůzovali.
Po tomto datu již vstupovali
k zahrádkářům
nynější
nejstarší
členové, později další a nedávno i naše
nejmladší zahrádkářky.
Poslední výstava zahrádkářů se
uskutečnila před pěti lety v Záchlumí.
Vraťme se ale k našim zahrádkám a
přejme si, aby nám počasí přálo a jaro
a léto aby bylo takové, jak má být.
M.Dostálová
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Vás zve na oddílové závody Karate dne 28. května 2016 v tělocvičně
Fontána v Záchlumí.
Program:
14:00 hodin zahájení soutěží kata
15:30 zahájení soutěží kumite
Přijďte se podívat na sportovní formu karate v podání mladších žáků, starších žáků a dorostenců.
Vstup zdarma.
Těšíme se na setkání s příznivci karate
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BOHOUSOVÁ
VÁS ZVE NA

DĚTSKÝ DEN
KDE?
KDY?
OD KOLIKA?
NA CO SE TĚŠIT?

V AREÁLU SNŮ
V SOBOTU 4.6.2016
OD 14:00 HODIN
NA RŮZNÉ SOUTĚŽE, OBČERSTVENÍ, TOMBOLU …

ZPRAVODAJ 3-4/2016
měsíčník OÚ Záchlumí, okres Ústí nad Orlicí, vydává obec Záchlumí, IČO 00279790, vydáno 4. 5. 2016
Registrováno MK ČR E 20914.Vychází nákladem 250 ks. Neprodejný výtisk, email: ouzachlumi@orlicko.cz
www.obeczachlumi.cz, redakční rada Naďa Křenová, Jaroslav Peřina, e-mail zpravodaj:
zpravodaj.zachlumi@gmail.com (Rádi uvítáme Vaše příspěvky do zpravodaje)
Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2016.

- 15 -

