5-6/2016

Rekonstruovaný pomník padlých, Záchlumí

Informace obecního úřadu
Je tu konec prvního pololetí roku 2016. Dovolte mi Vás informovat o činnosti
obecního úřadu v tomto období.
Rada obce schválila účetní závěrky příspěvkových organizací obce: Základní
školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí.
Zastupitelstvo obce Záchlumí schválilo účetní závěrku obce a závěrečný účet
obce za rok 2015. Kontrola hospodaření obce proběhla bez závad.
U Mateřské školy v Záchlumí byla na pomník padlých z první světové války
umístěna nová socha orla, která nahradila chybějící část pomníku. Orla vytesal
z kamene pan Prokýšek. Celé prostranství bude upraveno dovezenou hlínou, osázeno
okrasnými dřevinami a plot bude opraven.
Obec získala z Programu obnovy venkova Pardubického kraje dotaci na
výstavbu komunikace u Luňáčků v Záchlumí. Z Programu podpory stavební obnovy
a restaurování kulturních památek Pardubického kraje a z ORP Žamberk získala obec
dotaci na restaurování kaple v Liticích. Ze sdružení obcí Orlicka byla schválena
dotace na restaurování oltáře v kapli v Liticích.
V obci stále probíhají pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy probíhají mimo
intravilán obce. Pro katastr Bohousová byl zvolen sbor zástupců vlastníků pozemků
pro jednání pro pozemkové úpravy. Občané budou postupně vyrozuměni, jakmile
budou připraveny vytyčovací body a budou se dotýkat jejich nemovitostí.
V rámci zkvalitnění třídění odpadů a hromadění tříděného odpadu je svoz
tříděného odpadu v době letních měsíců každých čtrnáct dní. Neodpustím si 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. V Liticích za mostem už není umístěn velkoobjemový kontejner, pro
chataře jsou u garáží umístěny dva kontejnery o objemu 1100 l na komunální odpad.
Znovu připomínám, že obec ve spolupráci s hasiči pořádá 4x do roka sběr jak
tříděného a nebezpečného, tak i komunálního odpadu. Vše je v lidech a v jejich
přístupu k nakládání s odpady, které vyprodukují. Jiný způsob není možný a bude
přísně posuzován jako porušení obecně závazné vyhlášky obce a porušení zákona o
odpadech. Toto platí i pro „odložení“ odpadů mimo stanovené termíny. Buďme
ohleduplní ke svému okolí a svým sousedům.
30.dubna 2016 proběhlo již tradiční „Stavění máje“ na chatě SDH Záchlumí,
kde nám počasí přálo a akce se vydařila. Krásným vystoupením nás potěšily
roztomilé děti z Mateřské školy v Záchlumí a ženy z Mladkova. Letos proběhlo i
„Kácení máje“ 28.5.2016 také na chatě SDH Záchlumí, kde vystoupila taneční
skupina žen z Kameničné, děti z Mateřské školy v Záchlumí s pohádkou a děti z
aerobiku Záchlumí. I tato akce, i když zapršelo, se vydařila. Za pomoc při pořádání
těchto akcí děkuji Zahrádkářům, Lady Clubu a SDH Záchlumí.
SDH Bohousová uspořádal již tradiční dětský den v „Areálu snů“
v Bohousové, který se těší již několik let velkému zájmu dětí i dospělých. Děkuji
tímto pořadatelům za krásné odpoledne pro naše děti.
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Přeji dětem hezké prožití prázdnin a Vám všem, vážení spoluobčané, pohodové
léto.
Miroslav Falta, starosta obce

Společenská kronika
V období od 1.4.2016 do 30.6.2016 oslavili životní jubileum tito naši občané:
94 let Píčová Vlasta
91 let Krsková Zdenka
90 let Janovcová Marie
85 let Pavel Josef
83 let Táborská Helena
81 let Zbojková Filoména
80 let Urbášek Vladinír
75 let Divíšková Anežka
70 let Dostálová Jana
70 let Cabalka Jiří
70 let Valachová Bohumila
70 let Bártová Alena
70 let Hanyk Petr
65 let Kaška Jan
65 let Vrabec Jiří
65 let Krčmářová Jana

Litice nad Orlicí 4
Záchlumí 84
Záchlumí 23
Záchlumí 93
Litice nad Orlicí 66
Záchlumí 84
Záchlumí 44
Záchlumí 20
Záchlumí 109
Bohousová 38
Bohousová 81
Litice nad Orlicí 49
Litice nad Orlicí 61
Záchlumí 101
Záchlumí 84
Záchlumí 77

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

USNESENÍ č. 12
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného dne 23. června 2016
v 19:00 hod. v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 12/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program veřejného zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 12/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a Tomanovou Marii.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje účetní závěrku za rok 2015 obce Záchlumí
bez výhrad. Protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou usnesení o schválení.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/4
Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2015 se uzavírá vyjádřením souhlasu
zastupitelstva obce s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje návrh na změnu územního plánu č.2 pro tyto
pozemky parc. č. 406/27, 511, 512/1 a 513 v k. ú. Bohousová pro bydlení.
( 9 pro, 1 se zdržel hlasování)
Usnesení č. Z 12/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje prověření návrhů ve změně č. 2
Územního plánu Záchlumí: p.č. 120/3 a 120/5 v k.ú. Litice, p.č. 102/1, 102/2, 104/2 a
106/11 v k.ú. Litice a p.č. 616/1, 614/1 a 615/1 v k.ú. Bohousová.
Zastupitelstvo obce požaduje prověřit vypuštění zastavitelných ploch v k. ú.
Bohousová – lokalita 12 Bv +D a v k. ú. Záchlumí odpovídající část lokality 10 – Bv,
čímž by nevznikl nárůst nových zastavitelných ploch.
( 9 pro, 1 se zdržel hlasování)
Usnesení č. Z 12/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1143 o výměře dle
geometrického plánu v katastrálním území Záchlumí, pro M. H. Kupující ponese
veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví. Cena 60,- Kč za
m². Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1190/1 o výměře
41 m² dle geometrického plánu č. 335-124/2016 v katastrálním území Záchlumí, pro
J. a M. T. Prodej části pozemku p.č. 1190/1 o výměře 14 m² dle geometrického plánu
č. 335-124/2016 v katastrálním území Záchlumí, pro L. T. Kupující ponesou veškeré
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náklady spojené s převedením pozemku do jejich vlastnictví. Cena 30,- Kč za m².
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 739/33 o výměře 75m2
v katastrálním území Záchlumí, pro R. S. a I. B. Kupující ponesou veškeré náklady
spojené s převedením pozemku do jejich vlastnictví. Cena 30,- Kč za m². Pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje revokování usnesení č Z 7/9e ze dne 17. září
2015.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej p.č. 106/32, výměra 258 m2, na
základě zpracovaného GP č.236-93/2015, v katastrálním území Litice nad Orlicí
žadateli N. T. Žadatel ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemků do
jeho vlastnictví. Cena 35,- Kč za m². Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 12/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 spočívající
v:
- příjem dotace z POV PK 100 000,- Kč na vybudování nové komunikace u
Luňáčků, avizo PK pro změnu rozpočtu obce č. 11 z 11.5.2016
- příjem dotace z PK 50 000,- Kč na restaurování kaple v Liticích nad Orlicí,
avizo PK pro změnu rozpočtu obce č. 16 z 9.5.2016
- výdaj na restaurování oltáře 110 000,- Kč
- výdaj na pořezání dřeva 35 000,- Kč
- výdaj na individuální dotaci pro včelaře 3000,- Kč
- výdaj na podkladovou plochu pod herní prvek 20 000,- Kč
- převod finančních prostředků z paragrafu 3639 pol. 5367 na par. 6402 pol.
5367
- převod finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí
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Osobní poděkování
Ráda bych pojala tento „chválící“ příspěvek do Zpravodaje jako
poděkování těm, kteří nezištně přiloží nebo pravidelně přikládají ruce
k dílu, věnují svůj volný čas dobrým myšlenkám a konají pozitivní kolem
sebe. Měli by si ho přečíst mimo jiných také ti, kteří neustále a opakovaně
pouze kritizují, mnohdy ani nevědí co; ale sami se žádným pozitivním
způsobem vůči dění v obci neprojevují.
Srdečně chci poděkovat paní Šárce Prausové, která vede v naší obci po
mnoho let hodiny aerobiku a prezentuje výsledky snažení svých svěřenkyň
v soutěžích a přehlídkách poctivě secvičenými programy. Vede a motivuje
malé a mladé dívky k pravidelné sportovní i soutěžní činnosti a výborně
reprezentuje naši obec po celé ČR. Svědčí o tom mnoho sportovních
úspěchů a umístění. Milá Šárko, děkuji (vím, že nejenom jménem svým) a
přeji mnoho dalších úspěchů do budoucna.
Poděkovat chci velmi také panu Luďku Andršovi ze Záchlumí. Poctivě
každoročně dohlíží na stav dřevěných prvků na školní zahradě mateřské
školy a opravuje, tmelí, vylepšuje herní prvky tak, aby byly pro malé děti
bezpečné. Za tuto práci odmítá peníze „vždyť je to pro děti, nic za to
nechci“ je jeho odpověď na nabídku zaplacení jeho práce.
Dále děkuji rodičům dětí naší školičky panu Miroslavu Jirčíkovi a
panu Petru Vokounovi za oddělení pásu užitkových keřů na školní zahradě
od trávníku a opatření záhonu netkanou textilií a další práce s tím
související. Děti teď mají bezproblémový přístup k úrodě lesních jahod,
borůvkám, rybízu, později i k další úrodě.
Poděkovat chci také školákům Filipu Musilovi z Bohousové a
Jakubu Cabalkovi ze Záchlumí, kteří pomohli odstranit černou skládku
téměř shnilých zbytků dřeva po akci „nové mantinely“ u merglovny
v Bohousové. Stačilo „pouze“ je oslovit, požádat a je hotovo. Chlapci
díky. Děkuji manželovi za pomoc při odvozu této skládky k likvidaci.
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;
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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 milí úsměv. Jim patří také
velký dík.
Chci také vyzdvihnout přípravu a průběh dětského dne pořádaného
SDH Bohousová. Příprava a organizace akce byla výborná. Pro děti i
jejich rodiče a prarodiče byl připraven velmi pěkný program. Množství
soutěžních disciplín, jejich pestrost a nápaditost v dětech probudila
soutěžního ducha; menší děti měly možnost si i zastřílet ze vzduchovky,
povozit se na koňském hřbetě atd., ale celý program byl především
v duchu hasičiny. Soutěže měly děti chuť si i několikrát zopakovat;
nejmenší i větší hasičský „potěr“ byl úžasný při ukázkách požárních útoků.
Velmi dobře fungovalo i občerstvení pro všechny. Poděkování patří všem,
kteří se na této akci účastnili jako organizátoři a připravili spolu s pěkným
počasím ostatním přítomným krásné odpoledne.
Ještě jednou všem uznání a poděkování. Eva Musilová, Bohousová

Dětský den 4. 6. 2016, Bohousová – Areál snů
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Základní škola Bohousová informuje
Akce školy ve 2. Pololetí
V měsíci lednu a únoru se žáci účastnili plaveckého výcviku. Všichni žáci s nadšením
splnili podmínky, aby obdrželi „mokrá vysvědčení“ v podobě kapra, úhoře, žraloka, nebo
delfína. Ty obdrželi na poslední 10. lekci, kterou si ještě zpestřili jízdou na tobogánu.
Dalším zpestřením byly dvě lekce bruslení na zimním stadionu v Rychnově nad Kněžnou,
kde si žáci vyzkoušeli techniku bruslení
a zjistili, že se od loňského roku
zlepšili. Měsíc únor ukončili úspěšnou
účastí
na
florbalovém
turnaji
v Litomyšli, kam byli pozváni na
základě úspěchů z minulých turnajů. Na
tomto prestižním turnaji zahráli opět
nad hranicí svých možností a v silně
obsazené soutěži obsadili 3. místo za
družstvy Litomyšle a Svitav. Žáci si tak
dokázali, že se florbal naučili hrát
opravdu velmi dobře a umí to uplatnit
v samotných turnajích, kde poráží i
družstva z velkých městských škol.
Florbalové družstvo – 3. místo Litomyšl

V měsíci březnu zorganizovala naše škola
výchovně vzdělávací akci „Psí spřežení“,
která se uskutečnila v Areálu Snů SDH
Bohousová. Proběhly ukázky se smečkou
tažných psů, instruktoři dětem prozradili
pravidla psí smečky a jejich výcvik. Děti
se mohly se psy pomazlit, napojit je a
nakonec i svézt na kolečkové káře.
Pozvány byly také děti z Mateřské školy
Záchlumí. Většina předškoláků také
využila možnost svézt se na káře tažené
psí smečkou.
Program „Psí spřežení“ v Areálu Snů

Měsíc duben patřil zdraví a sportu. V rámci projektu „Ovoce do škol“ nám přivezli
doplňkový program „Ovocný koš“ se spoustou druhů ovoce, jak tuzemského, tak i
exotického. Všichni žáci dostali v rámci stravování ovocnou misku se směsí tohoto ovoce.
Probíhala také soutěž „Velikonoční švihadlo“, kde žáci soutěžili v počtu přeskoků za 30
sekund. Po tréninkových skocích a vlastní soutěži se vyhlásily výsledky a všichni žáci si
odnesli diplomy a drobné ceny. V mladší kategorii (1., 2. ročník) zvítězil Vojta Martinec
s 60 přeskoky (stal se i skokanem roku ve zlepšení z minulého roku), 2. místo obsadil
Michal Kařízek s 58 přeskoky a 3. místo obsadili Tereza Filáčková a Michaela Hysková
s 50 přeskoky. Mezi staršími žáky (3., 4., 5. ročník) zvítězila Katka Kašková s 90 přeskoky
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a je tak rekordmankou naší školy v této disciplíně. Druhé místo obsadila Anežka Sládková
se 79 přeskoky a 67 přeskoků stačilo Martinovi Kařízkovi k zisku 3. místa. Závěr měsíce
patřil návštěvě dětského dopravního hřiště v Žamberku, kde se žáci učili základním
silničním pravidlům, bezpečné jízdě na kole a výukovému programu s testem. Tato akce
proběhla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Animo Žamberk. Žáci školy se také
podíleli na úklidu obce v rámci „Dne Země“.
V měsíci květnu se konaly školní výlety. Nejprve proběhl sportovní den, kdy žáci 1. – 3.
ročníku absolvovali pěší výlet v okolí
školy a velmi statečně ušli 7 kilometrů.
Žáci 4. a 5. ročníku vyjeli na kolách
v rámci cyklovýletu ve směru Fitmin,
Žamberk a po cyklostezce do
Letohradu, kde se občerstvili v místní
cukrárně. Po nabrání sil se vrátili
trochu jinou trasou zpět ke škole.
Statečně ujeli 34 kilometrů. Obě
skupiny se sešly u školy a jako odměnu
si děti opekly buřty a případně pečivo.
Výlety se jim tak moc líbily, že
projevili zájem vyrazit ještě jednou.
Účastníci cyklovýletu

Následující výlet nás zavedl do
Moravského krasu, kde jsme
navštívili Punkevní jeskyni, propast
Macochu a během velmi zajímavé a
atraktivní prohlídky jsme si zpestřili
výlet projížďkou na lodičkách po
řece Punkvě. Poslední výlet byl
zaměřen jako výukový v rámci
programu „Na den farmářem“na
statku v Licibořicích. Tady žáci
poznali
hospodářská
zvířata,
mechaniku a farmářské činnosti
běžného dne nezbytné pro zdárné
fungování
hospodářské
farmy.
Z těchto výletů si odnesli mnoho
poznatků i zážitků.

Výlet Macocha – Punkevní jeskyně

Žákyně školy se také účastnily přírodovědné soutěže v České Třebové, kde poznávaly
přírodniny, minerály, živočichy a rostliny. Vedly si velmi zdatně a obsadily velmi slušná
místa v rámci okresu. Nejlépe dopadla Karolína Valachová na 6. místě, Katka Kašková
obsadila 10. místo, Lucie Prachařová 12. místo a Anežka Sládková 13. místo.
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Velmi úspěšné sportovní akce a soutěže
První sportovní akcí byl v květnu „Běh údolím J. A. Komenského“ v Brandýse nad Orlicí.
Jedná se o tradiční závody v přespolním běhu, kde tratě vedou po louce, lesní cestě a asfaltu
s délkou tratí od 800 do 1 600 metrů, podle ročníku narození. Naši žáci soutěžili na tratích
800 a 1 200 metrů. Všichni podali
výborné výkony a vůbec se neztratili mezi
žáky z velkých městských škol a tak
zaznamenali umístění na předních
pozicích. Nejlépe se umístila Anežka
Sládková, když získala 3. místo na trati
1 200 metrů. Výborně zaběhla trať 800
metrů Tereza Filáčková, která dokončila
závod na skvělém 5. místě. Další umístění
našich žáků: Michal Kařízek 7. místo,
Vojta Martinec 9. místo, Radim Divíšek
11. místo, Lucie Prachařová 13. místo a
Martin Kařízek 15. místo.
Běh údolím J. A. Komenského – náš tým
Další sportovní akcí byl turnaj ve vybíjené, který pořádala naše škola ve Fontáně. Za účasti
7 družstev se nejdříve odehrály zápasy ve skupinách. Naši žáci v základní skupině zvítězili
nad družstvem České Rybné 14:8 a
Rybné nad Zdobnicí 15:9. V napínavém
zápase s družstvem ZŠ 28. října Žamberk
prohráli těsně o jeden život 14:15 a jako
jediní dokázali držet se silným soupeřem
krok a tempo. Ve finálové skupině
dokázali ještě porazit přesvědčivě Lhoty
u Potštejna 17:11 a Záměl kontumačně
18:0. Tyto krásné výsledky nakonec
stačily na konečné skvělé 2. místo.
Konečné pořadí turnaje: 1. Žamberk 28.
října, 2. Bohousová, 3. Lhoty u Potštejna,
4. Záměl, 5. Česká Rybná, 6. Potštejn, 7.
Rybná nad Zdobnicí.
Družstvo vybíjené – 2. místo
Poslední sportovní událostí školního roku
byla
Olympiáda
malotřídních
škol
v Potštejně za účasti 6 družstev (Bohousová,
Potštejn, Lhoty u Potštejna, Záměl, Rybná
nad Zdobnicí a Roveň u Rychnova n. K.).
Soutěžilo se ve sprintech, vytrvalostních
závodech, hodu kriketovým míčkem, skoku
dalekém, hodu na koš a hodu na cíl. Jako
doplňková disciplína byly štafetové závody
na 4 x 100 metrů. Naši žáci podali velmi
pěkné a obětavé výkony, které znamenaly
zisk 3. místa v soutěži škol a krásného
Olympiáda malotřídních škol Potštejn
poháru.
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Celkově získali naši žáci v individuálních soutěžích 10 medailí (3 stříbrné a 7 bronzových).
Krásné 3. místo vybojovala štafeta starších žáků na 4 x 100 metrů ve složení J. Rolečková,
A. Sládková, M. Gergö a M. Kařízek. Mezi jednotlivci byla nejúspěšnější A. Sládková se
ziskem 4 medailí (1 stříbrná a 3 bronzové).
Za tyto sportovní soutěže a velmi krásné výsledky zaslouží naši žáci velký obdiv a uznání.
Těmito výkony dělají naší škole dobré jméno nejen v okolí regionu, ale i v rámci soutěží
kraje mezi družstvy z velkých městských škol.

Závěr a poděkování
Velmi rád bych na závěr poděkoval kolegyním ze školy za obětavou a kvalitní výchovně
vzdělávací práci, za správné vedení dětí při školních činnostech a za velkou pomoc při
školních akcích a výletech. Dále zřizovateli, Obci Záchlumí, a panu starostovi Faltovi za
velkou podporu naší školy, za půjčení obecního automobilu při dopravě žáků na školní akce
a obětavost při zvelebování naší školy. Panu kronikáři Matyášovi za finanční dary škole na
podporu aktivit dětí, obecním zastupitelům za podporu naší školy a tvůrcům obecního
zpravodaje za jejich práci při jeho vydávání. Také pracovníkům Mateřské školy, kteří
připravují pro naše žáky velmi chutné obědy a paní Pražákové za pomoc při zájmových
kroužcích. Všem výše zmíněným přeji krásně prožité léto se svými blízkými, hodně
úspěchů v pracovním a osobním životě a mnoho zdraví.
Našim vycházejícím žákům 5. ročníku přeji příjemně prožité prázdniny v kruhu rodiny a
úspěšné vykročení do nového školního roku a ať najdou ve své nové škole dobré učitele,
skvělé kamarády a hlavně příjemné prostředí, které je bude provázet po celou dobu školní
docházky do 9. ročníku. A na závěr bych rád zmínil, že už se moc těšíme na naše nové
„prvňáčky“, kteří jsou ještě stále „předškoláky“ a užívají si ještě posledních školkových dní.
I jim přeji pěkně prožité léto a radostný a příjemný vstup do nové zkušenosti – 1. ročníku
základního vzdělávání v naší škole.
Za Základní školu Bohousová, Petr Skulbaševský, ředitel školy

Tenisové kurty opět v provozu
Po úpravě povrchu jsou tenisové kurty
v Záchlumí opět přístupné. Kurt je možné si
zapůjčit za 50,- Kč / hodina. Rezervace kurtů je
možná osobně, případně po telefonu. Pro
zapůjčení klíčů a rezervaci kontaktujte:
Jiří Křen, tel. 724 971 718
Vojtěch Hysek, tel. 731 443 539

Děkujeme za pomoc všem, kteří se na
úpravě tenisových ploch podíleli 
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SDH Záchlumí pořádá
Oslavy 135 let založení sboru
dobrovolných hasičů Záchlumí

23. července 2016
na hřišti u Fontány
Program:

13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 17:00

19:00

shromáždění sborů u hasičské zbrojnice
slavnostní pochod, položení věnce k pomníku padlých u školky
slavnostní nástup
představení současné i historické techniky
ukázky integrovaného záchranného systému
požární útoky v podání mladých hasičů a dětí okolních sborů
celé odpoledne bude hrát Vamberecká dechovka
pouťová zábava na chatě SDH u Fontány
Hudba: Plazma

CELOU AKCI DOPROVODÍ POUŤOVÉ ATRAKCE

Občerstvení zajištěno
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