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Pomník obětem války Záchlumí 23. 7. 2016

Informace obecního úřadu
Prázdniny a dovolené jsou u konce a já Vám předkládám informace o činnosti
obce v uplynulém období.
V současné době probíhá stavební řízení na parkoviště před prodejnou
Konzumu v Bohousové. Řeší se odvodnění cesty od Ostrov, bude vybudován
chodník přes železniční trať a zároveň bude řešeno i ukončení chodníku u plotu
Dostálových a odtok vody z komunikace. Tato akce bude realizována v roce 2017 za
podpory dotací.
V Liticích nad Orlicí probíhá restaurování kulturní památky kaple a
restaurování oltáře v kapli.
V rámci zkvalitnění vody a zajištění dostatku vody do budoucnosti bude
vybudován nový vrt, na který bylo vydáno stavební povolení a bude podána žádost o
dotaci.
Připomínám, že v současné době stále probíhají pozemkové úpravy jak
v katastru Záchlumí, tak i Bohousová. Majitelé dotčených pozemků jsou včas
informováni formou osobního pozvání a další informace jsou k dispozici na úřední
desce obce Záchlumí.
Byla ukončena rekonstrukce koryta vodního toku v Záchlumí. Zde bych rád
poděkoval panu Kaškovi, panu Jiskrovi a panu Krčmářovi za vstřícnost při umožnění
stavebních prací. Dále bude provedená úprava cesty a úprava odvodnění od Divíšků.
V prostoru u dětského hřiště u Konzumu v Bohousové byl postaven nový herní
prvek, workoutová sestava venkovní fitnes, který je určen pro cvičení teenagerů.
Opět připomínám, že každý herní prvek na hřišti má určitou nosnost, tj. jen jedno dítě
na houpačce a ne dvě nebo tři děti druhého výukového stupně. Chovejte se na hřišti
ohleduplně k herním prvkům, nejsou jen na jedno použití. Jak u vstupu na hřiště tak i
u workoutové sestavy jsou informace o nosnosti jednotlivých herních prvků a o
dodržování bezpečnostních pravidel. Stůl na stolní tenis bude přesunut na jiné místo a
bude instalovaná síťka.
Již delší dobu se řeší odkanalizování obce Záchlumí a jejich částí Bohousová a
Litice nad Orlicí. Obec zadala vypracovaní technicko-ekonomické studie, která je
umístěná na stránkách obce v odkazu odpady. Zde si každý může udělat představu, co
by celé odkanalizování všech částí obce obsahovalo. V měsíci říjnu bude společné
setkání občanů k této problematice.
Už je to rok co se v Záchlumí zvoní „klekání“, jako za starých dob. Děkujeme
panu Pavlu Janovcovi, zvoníkovi, že ve svém volném čase nám všem prostřednictvím
zvonu ohlašuje západ slunce.
Starosta obce
Miroslav Falta
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Oslavy 135 let od založení hasičského sboru v Záchlumí proběhly 23.7.2016
Hasičský sbor v Záchlumí je, stejně jako hasičský sbor v Rybné nad Zdobnicí dříve Německé Rybné, jedním z prvních hasičských sborů, založených na vesnici
v oblasti Orlického podhůří. Jeho vznik se datuje k zakládající schůzi ze dne
26.6.1881, která proběhla na podnět Františka Hovorky – rybenského rodáka, za
účasti občanů z Německé Rybné a ze Záchlumí. Přihlásilo se 36 členů. Zakládající
výbor vypracoval stanovy sboru a po jejich schválení Vysokým C.K.
místodržitelstvím v Praze byly dne 10. září 1881 vráceny do Německé Rybné.
Záchlumští občasné se však rozhodli pro založení samostatného hasičského spolku a
zakoupení stříkačky.
V sobotu, 23.7.2016 ve 13.30 hodin, hasiči u Mateřské školy v Záchlumí
položili věnec a poklonili se památce obětí padlých v 1. světové válce. Poté se
slavnostní průvod místních hasičů, zástupců z okolních hasičských sborů a občanů za
doprovodu Vamberecké dechovky vydal obcí k Fontáně, kde bylo připravené
občerstvení a prostor k ukázkám hasičského umění dnešní generace. Po slavnostním
nástupu hasičů na louce u Fontány starosta obce a zároveň hasičů v Záchlumí, pan
Miroslav Falta, přivítal všechny přítomné a potom se slova ujala paní Ivana Löblová.
V krátkosti připomněla historii místního sboru, vzpomněla na nejaktivnější období
dobrovolných hasičů v 80. a 90. letech minulého století a připomněla některé z našich
otců a dědů, kteří hasičským sborem žili a zasloužili se nejen o bezpečnost před
požáry, ale i o kulturu a společenský život v obci. Myslím, že je co slavit. Vždyť
hasiči jsou jediným dobrovolným spolkem, jehož činnost přetrvává a zasahuje již do
třetího století.
V průběhu horkého, letního odpoledne proběhly ukázky moderní hasičské techniky
okolních hasičských sborů, útok předvedli mladí hasiči ze Záchlumí a třešničkou
oslav byla ukázka práce s našimi nejmenšími dětmi – hasičským potěrem, o který se
starají hasiči z Bohousové. Myslím, že za pár let své starší kolegy hravě předhoní.
Pro hosty bylo po celé odpoledne připraveno občerstvení, guláš, klobásy, ženy z Lady
Clubu napekly koláče a děti se mohly svézt na pouťových atrakcích, rozmístěných
před Fontánou. Ke zpestření zábavy přispěl pan Stejskal, vicemistr Evropy s ukázkou
trikového lasování. Taneční soubor z Lukavice zatančil tanec Rok na vsi. Celé
odpoledne hrála k poslechu dechovka z Vamberka. Přítomné hasiče i hosty pozdravil
senátor, pan Petr Šilar, který přijal pozvání na naši slavnost.
Kolem šesté hodiny byla slavnost ukončena a zábava se přesunula do
hasičského areálu nad Fontánou, kde večer hrála k poslechu i tanci hudba Plazma.
Oslavy 135 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Záchlumí se vydařily.
Prožili jsme společně příjemné letní odpoledne. Děkuji všem, kteří se starali o hladký
průběh celé akce a všem, kteří se přišli podívat a slavit společně s hasiči.
Věřím, že i nastupující generace mladých dobrovolných hasičů bude hrdá na
minulost svých sborů a chtěla bych touto cestou poděkovat všem místním hasičům za
jejich dobrovolnou práci pro děti, pro občany, pro nás, za jejich volný čas, abychom
se my ostatní cítili chráněni, za jejich aktivity společenské, za práci pro celou naši
obec a to bez rozdílu příslušnosti ke sboru! Jak již bylo řečeno v projevu, jen
spojenými silami všech hasičů a občanů jsme schopni zvládat kritické situace, které
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nám život staví do cesty, jak se ukázalo třeba při povodních, nebo přívalových
deštích.

Naši hasiči, děkujeme Vám za Vaši dobrovolnou práci!
Naďa Křenová

SDH Bohousová – mladí hasiči

Dětský tábor SDH Bohousová a Česká Rybná
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SDH Bohousová ve
spolupráci s SDH Česká
Rybná připravili pro své
mladé hasiče ve dnech 23.
– 30.7. 2016 2. letní
hasičský tábor. Příprava a
plánování tábora začalo již
v únoru. Prvním krokem
bylo stanovení termínu
tábora a přípravy mohly
začít.
Z důvodu
zabezpečení tábora jsme
museli
někteří
projít
zkouškami
vedoucího
tábora.

Během kurzu jsme se seznámili s bezpečnostními a hygienickými požadavky
na vedení tábora a tím nám přibylo mnoho vrásek a starostí jak vše zajistit a
zrealizovat. Rozhodli jsme se tábor vybavovat postupně a tak během následujících let
pořídit nové potřebné vybavení. Letos se za přispění místních občanů a za nulové
náklady
vyrobila
umývarna, která nám bude
sloužit do dalších let. Už na
příští rok máme v úmyslu
vyrobit sprchu s teplou
vodou a řádně dovybavit
kuchyň.
Na
táboře
děti
trénovaly
a
soutěžily
v hasičských disciplínách.
Po celou dobu tábora nám
počasí přálo a tak jsme si
užili koupání, míčových
Elaktrárna Pastviny
her apod.
Na programu tábora
byly i dva celodenní výlety. Ten první do HZS Ústí nad Orlicí, kde jsme lezli na
horolezecké stěně a někteří odvážlivci i slaňovali. Druhým výletem byla exkurze na
Pastvinskou přehradu. Tam jsme navštívili elektrárnu, viděli jsme ukázku vodní
záchranné služby. Cestou zpět jsme se zastavili v Žamberku v Mosilaně, v Muzeu
starých strojů a technologií o.s..
V průběhu tábora nechyběl ani klasický táborák a noční stezka odvahy.
Předposlední den proběhla soutěž v hasičském desetiboji, vítězové a zúčastnění byli
odměněni hodnotnými cenami. Domů jsme odjížděli plni příjemných dojmů a
zážitků a již plánujeme uskutečnění tábora na příští rok. Přáním dětí je prodloužit

Exkurze u vodních záchranářů - Pastviny
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příští tábor na čtrnáct dní. Moc nás to jako vedoucí i sbor těší, že naše snaha má u
dětí pozitivní odezvu. Je to pro nás velká motivace a závazek do další organizace.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
zabezpečovali a zajišťovali podporu a pomoc při konání tábora.
Během prázdnin se uskutečnil cyklovýlet pro mladé hasiče. Trasa vedla
z Bohousové přes Sopotnici a Doudleby nad Orlicí a odtud přes Vamberk, Slatinu a
Žamberk zpět do Bohousové. Počasí se vydařilo, výlet byl moc pěkný a pro některé
děti náročný.
Dne 18. 8. 2016 jsme pro starší mladé hasiče uspořádali výlet na MS
v hasičském sportu do Ostravy. Při této příležitosti jsme navštívili Hornické muzeum
Landek park v Ostravě a centrální hasičskou stanici v moravskoslezském kraji
v Ostravě-Zábřehu.
Prázdniny jsme s mladými hasiči ukončili výletem do HZS Vysoké Mýto, kde
byla pro děti zorganizována prohlídka místní stanice a ukázka výcviku na Flash over
kontejnerech.
Rozhodli jsme se, že po úspěšných ukázkách požárního útoku mladých hasičů
při našem dětském dnu, pro děti dne 10. 9. 2016 uspořádáme soutěž v požárním
útoku. Ve spolupráci s obecním úřadem Vás zveme na 1. ročník této soutěže. Přijďte
podpořit mladé hasiče a příjemně si posedět v našem areálu.
V měsíci září plánujeme Den otevřených dveří pro MŠ Záchlumí a ZŠ
Bohousová. Dětem ukážeme naši techniku a vybavení výjezdové jednotky.Těmito
ukázkami a prezentací sboru bychom rádi motivovali další malé děti k hasičské
činnosti. Zájemci mohou navštívit naše hasičské tréninky s malými dětmi každou
středu v 16:30 hod v areálu v Bohousové. Rádi rozšíříme náš kolektiv!
Za SDH Bohousová Jiří Mihulka

Sportovní věž HZS Ústí nad Orlicí

Lezecká stěna HZS Ústí nad Orlicí
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Junior aerobik Záchlumí

První závody letošní sezóny zahájily Veronika Marková a Alžběta Martincová
2.4.2016 v Praze.
Soutěž Jarní pohár děti v akci v kategorii aerobik fitness 15 a více let mini tým
pokročilý ovládly naše závodnice. Sestava s názvem "Dance with me" vyhrála a
děvčata si z Prahy odvezla zlaté medaile.
Na konci dubna vyrazilo naše duo na Velkou cenu Kutné Hory. Skvělá forma se
potvrdila a v kategorii sportovní aerobik se opět slavilo krásné 1.místo!
Letos poprvé jsme na soutěž vyrazili všichni z Junior aerobiku Záchlumí. Přípravy na
mezinárodní taneční soutěž Summer dance cup 21.5.2016 v Boskovicích byly
náročné. Údolí pod boskovickým hradem se otřásalo tanečními rytmy. Ve sluneční
výhni proudily k zimnímu stadionu stovky lidí. Mnozí z nich v tanečních kostýmech.
Největší mezinárodní taneční soutěž na blanensku se v sobotu konala už potřetí. První
dva ročníky hostila kunštátská sportovní hala, ale ta už byla na tuto akci malá. Aby
ne, když na parketu tančilo zhruba patnác set tanečníků z celé republiky a také ze
Slovenska. Na summer dance cupu se soutěžilo v kategoriích street dance, show
dance, aerobic nebo disco dance. Publikum vidělo i mažoretky a plesové tanečníky.
Profesionály i hobby tanečníky. Tým našich nejmenších nadějí soutěžil v kategorii
aerobik hobby předškoláci se sestavou s názvem "Kiss". Premiéra na soutěži a hned
druhé místo! Velkou radost udělala rodičům Anežka Kalousová, Vanesska
Dvořáková, Nela Kočajdová, Emička Sedloňová, Terezka Luňáčková, Justýnka
Cabalková, Viktorka a Terezka Jirčíkovi. Přivezly si nejen pohár, ale také každá
medaili.
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Druhý tým ve složení Lucie Prachařová, Romanka Valachová, Martina Andršová,
Kamila Šponarová, Žaneta Jirčíková, Karolína Valachová, Jolana Cabalková,
Leontýnka Dušková, Šárka a Petra Kořínkovi v kategorii aerobik hobby děti obsadily
7místo.

Chci velmi poděkovat všem, kteří napomohli s dopravou na soutěž. Jmenovitě: bych
chtěla poděkovat panu Jeníkovi a panu Jirčíkovi, kteří obětovali svůj volný čas a
strávili ho cestováním a čekáním na nás. Dále veliké poděkování patří obci Záchlumí
za možnost zapůjčení obecní dodávky.
Moc bych touto cestou chtěla také poděkovat Veronice Markové, Alžbětě a Petře
Martincové za pomoc při trénincích dětí. Na závěr bych chtěla poděkovat všem
dětem, které na aerobik rády chodí a našim příznivcům za podporu. Děkuji a moc se
těším na další setkání, spolupráci a společné akce!
Šárka Prausová
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Skončily prázdniny a děti se opět zapojí do práce ve škole. Léto sice ještě
neskončilo, ale bůh ví, jak se k nám příroda zachová a bude-li babí léto, nebo dědkův
podzim anebo začne rovnou zima.
Na zahrádce je ale spousty práce ať je tak nebo tak.
Prázdniny skončily i nám zahrádkářům, protože přes červenec a srpen se na schůzích
nescházíme. Od září už se budeme zase pravidelně setkávat.
Letos oslavujeme 60 let od založení našeho zahrádkářského svazu a tak se náš
dlouholetý zahrádkář pan Miloslav Hynek ze Záchlumí rozhodl, že opět zorganizuje
výstavu. Naposledy se uskutečnila před pěti lety a myslím, že měla velký úspěch. I
tenkrát si vzal vše na starost pan Hynek a věnoval tomu svůj veškerý čas. Vzhledem
k jeho věku a tentokrát i rodinným starostem, je to obdivuhodné a příkladné.
Výstava se uskuteční koncem října 2016. Přesněji řečeno 28., 29. a 30. října
2016 v sále Fontány v Záchlumí. Jistě si vzpomene každý, kdo výstavu navštívil před
pěti lety, že se velmi povedla a bylo na co se dívat. Přáli bychom si, aby i letos splnila
očekávání a povedla se.
Samozřejmě uvítáme místní pěstitele, kteří se mají čím pochlubit a ukázat co
vypěstovali.
Vy, kdo to tu znáte
a zahrádku máte,
jistě při tom chcete být,
malinko se pochlubit
jakou máte zeleninu,
kytky, ovoce a inu
vše, co vyrostlo díky vaší snaze.
A tak po těžké námaze
vychutnejte pohledem tu krásu.
Jistě máte trochu času.
Ti kdo zahrádku nemají
jistě se rádi podívají.
Místní děti ze školky
neznají jenom pastelky.
Můžeme s klidem říci
Jsou mezi nimi i výtvarníci.
A další a další exponáty.
Přijďte se na to podívat taky
za zahrádkáře
Marie Dostálová
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Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory
Pardubice (15. 7. 2016) - Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt
Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku možnost čerpat slevy pět až
padesát procent u vybraných poskytovatelů v celé České republice a v Dolním
Rakousku.
Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších
výhod seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení finančních výdajů seniorů při
běžných nákupech a při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší
dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek a také podporuje drobné
živnostníky. Vstup do projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny
zájemce zdarma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také v Dolním
Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam
všech poskytovatelů slev je přehledně uveden na webových stránkách projektu
www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů, mezi které
patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness centrum Ječmínek
nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy.
Dávají až 36% slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude vydán tištěný katalog, ve
kterém najdou senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu zapojeni.
Katalog poskytovatelů bude adresně distribuován držitelům karet přímo do
poštovních schránek. Do konce roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů
slev v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální slevu 5 %, je
označena samolepkou projektu Senior Pas.
Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk
55 let. Registrace je možná pomocí registračního formuláře a také telefonickou
formou na čísle 840 111 122. Další možností je registrace online přímo na stránkách
projektu
www.seniorpasy.cz,
nebo
emailovou
formou
na
adrese
pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která bude
uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout na výdejním místě v
Pardubickém kraji.
Počet seniorů užívajících Senior Pas v Pardubickém
kraji: 3517
Počet poskytovatelů slev v Pardubickém kraji: 80
Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé České
republice: 224 100
Počet poskytovatelů slev v celé České republice: 2
288
bezplatná linka: 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz
www.seniorpasy.cz
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Kulturní komise obce Záchlumí
Vás zve na divadelní představení

V RYTMU TANGA
hra Isabelle de Toledo
v podání divadelního spolku

Vicena z Ústí nad Orlicí

V pátek 14. října 2016 od 19.00 hodin
V sále Fontána Záchlumí
Vstupné 50,- Kč
Doprava z Litic n. Orlicí v 18.45 hod od knihovny
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOHOUSOVÁ
ve spolupráci s Obcí Záchlumí
si Vás dovoluje pozvat na

1. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU
sobota 10. září 2016
Místo konání : v areálu SDH Bohousová (50.0913467N, 16.3799192E)
Čas konání : od 13.00 hodin prezentace
od 14. 00 hodin zahájení soutěže
od 16.00 hodin workout exhibice
Startovné : 150 Kč za družstvo.
Kategorie : mladší děti 5 – 10 let
starší děti 10 – 15 let
Propozice : - požární útok,
- hadice C 52 a B 75,
- PPS 12 s přetlakovým ventilem, PPS 12 vlastní,
- dle směrnic Hry Plamen.
Potvrzení účasti s upřesněním kategorií posílejte na email mihulkajiri@seznam.cz
nebo telefonicky na tel 608 259 791.
Občerstvení zajištěno.
Na účast soutěžících i diváků se těší hasiči Bohousová
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