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Oprava hradní zdi Litice nad Orlicí – foto SPV Letohrad 9. 10. 2016

Informace obecního úřadu
Rada obce spolu se zastupiteli projednávala na svých zasedáních mimo jiné i tyto
záležitosti:
- podané žádosti o koupi obecních pozemků, tyto žádosti budou předloženy na
nejbližším zasedání obecního zastupitelstva
- byly schváleny nové vodovodní přípojky Záchlumí
- žádost o pronájem objektu čp. 21 (mandlu) v Záchlumí
- žádosti o kácení stromů
- žádost o příspěvek na provoz Baby Boxu v Ústí nad Orlicí
- nákup nového jednonápravového valníku
- možnost podat žádost o dotaci na nákup nového traktoru
Byla dokončena I. etapa restaurování kaple Krista Dobrého pastýře v Liticích nad
Orlicí. Odvětralo se základové zdivo a podlaha, byly opraveny omítky a položena
nová dlažba dle doporučení památkářů. V příštím roce se plánuje restaurovat vnitřní
omítky. Probíhá restaurování oltáře za podpory Sdružení obcí Orlicka a obrazů za
podpory rodiny Parishů.
V říjnu proběhl poslední letošní mobilní sběr komunálního odpadu. Děkuji těm
občanům, kteří osobně odpad předali. Letos poprvé nebyl v Liticích za mostem
umístěn problémový velkoobjemový kontejner, u kterého vznikala neřízená skládka.
Místo něj obec pořídila dva 1100 l černé kontejnery na běžný komunální odpad, které
byly umístěny spolu s kontejnery na tříděný odpad na nové stanoviště u garáží
v Liticích. Stanoviště bylo zřízeno na popud místních občanů. Tyto kontejnery chataři
v dostatečné míře využívali a na místě po velkoobjemovém kontejneru za mostem za
celý rok nebyl umístěn žádný odpad a nevznikala žádná neřízená skládka. Obec
pořídila dva černé kontejnery o objemu 1100 l a vzhledem tomu, že se ukázalo, že
tyto dva kontejnery na letní sezonu nestačí, obec vždy na letní sezonu další
kontejnery zapůjčí, aby chatařům nevznikaly problémy s uložením běžného
komunálního odpadu. Pro ostatní odpad včetně nebezpečného odpadu mohou chataři
využít mobilní svoz stejně jako všichni občané obce. Děkuji paní Tobiškové za
dohled na toto nové stanoviště kontejnerů.
Obec v současné době řeší legalizaci monitorovacího místa pro umístění fotopasti
u Konzumu v Bohousové, kde dochází k největšímu nešvaru při odkládání
komunálního odpadu z domácností.
Z plánovaných akcí byla dokončena další etapa rekonstrukce vodovodního řadu
v Bohousové na „Malé straně“, včetně napojení stávajících nemovitostí a zbudování
jedné nové přípojky.
Začíná topná sezóna a opět se topí v některých nemovitostech nevhodnými palivy
místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Někteří jedinci spalují překližky,
odřezy z lamina, které jsou spojovány různými pryskyřicemi, a další různé druhy
odpadu, který by měl skončit na skládce a ne v kamnech. V neposlední řadě se stalo
trendem topit mokrým naštěpkovaným dřevem. Štiplavým zápachem z kouře z
komínů při spalování těchto nevhodných materiálů obtěžují své sousedy i okolí a
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nepřispívají k čistšímu ovzduší ani ke zdraví občanů v naší obci. Proto bychom se
měli všichni zamyslet nad svým jednáním, jde o zdraví nás všech!
Už je to rok co nám i v Bohousové zvoní „klekání“, jako za starých dob.
Děkujeme panu Petru Bezákovi, zvoníkovi, že ve svém volném čase nám všem
prostřednictvím zvonu ohlašuje západ slunce.

Starosta obce Miroslav Falta

USNESENÍ č. 13
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 15. září 2016 v 19.00 hod.
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 13/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 13/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 13/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ověřovatele zápisu ze zasedání obecního
zastupitelstva pana Jeníka Jana a Tomanovou Marii.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 13/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 13/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního
výboru obce za I.pol r.2016.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 13/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
1/2016 o nočním klidu, kterou se stanoví výjimečné případy, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení Z 13/7
Zastupitelstva obce Záchlumí neschvaluje zadání změny č. 2 územního plánu
Záchlumí a přiložený text zadání změny č. 2 územního plánu Záchlumí.
(7 zastupitelů pro, 2 proti)
Usnesení Z 13/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 spočívající
v:
Navýšení příjmů z prodeje pozemků 30 000,- Kč
Navýšení výdajů na položku 3900 3 000,- Kč
Výdaj na silniční zrcadlo Litice 10 000,- Kč
Navýšení výdajů na workoutové hřiště 5000,- Kč
Navýšení výdajů na úpravu vodního toku u kurtů 50 000,- Kč
Výdaj na koupi jednonápravového valníku 150 000,- Kč
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé:

Jan Jeník
Marie Tomanová

Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí

USNESENÍ č. 14
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného dne 20. října 2016 v 19.00 hod.
v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení Z 14/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění programu zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 14/2
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 14/3
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jeníka Jana a Tomanovou
Marii.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení Z 14/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 14/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar na provoz Baby-boxu v Ústí nad
Orlicí v částce 2 000,- Kč pro firmu Statin, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00
Praha, která baby-box zřizuje.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 14/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje poskytnutí dotace na uspořádání výstavy
ČZS v částce 3.000,-Kč.
(12 zastupitelů obce pro, 1 proti)
Usnesení Z 14/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 14/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zadání změny č. 2 územního plánu Záchlumí
a přiložený text zadání změny č. 2 územního plánu Záchlumí.
(11 zastupitelů obce pro, 1 proti, 1 se zdržel)
Usnesení Z 14/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016:
příjem dotace na volby 31 900,- Kč, avízo pro změnu rozpočtu PK č.16-42
výdaj na volby 31 900,- Kč
příjem dotace na hasičský žebřík 15 000,- Kč
výdaj na hasičský žebřík 25 000,- Kč
výdaj na BabyBox 2 000,- Kč
výdaj na dotaci pro zahrádkáře 3 000,- Kč
výdaj na nové obecní stránky 28 000,- Kč
příjem dotace na restaurování kaple 70 000,- Kč
převod finančních prostředků v rámci rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
Ověřovatelé:

Jan Jeník
Marie Tomanová
Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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ZŠ Bohousová
Slavnostní zahájení školního roku v Základní škole Bohousová
Každý rok dobu prázdnin využíváme k modernizaci prostor a zvelebování prostředí
naší školy. Letos se nám podařilo modernizovat šatny a zázemí školní výdejny,
instalovat sprchový kout a nové šatní sestavy na chodby školy. Třešničkou na dortu je
však vybudování moderní pergoly, která poslouží dětem při trávení volného času ve
školní družině a také jako druhá venkovní učebna.
A pak už kalendář odkryl den „1. září“ a v naší škole se sešli v I. třídě všichni žáci a
učitelé k slavnostnímu zahájení školního roku. V tento slavnostní den zavítal do školy
také starosta, pan Falta. Obzvlášť slavnostní byl tento den pro 10 dětí, které se staly
našimi novými prvňáčky. Nové žáčky a také jejich rodiče, prarodiče a blízké přivítala
třídní učitelka Radka Dvořáková a ředitel školy Petr Skulbaševský. Po roce učení
byla do funkce třídní učitelky jmenovaná a přítomným představena Mgr. Oldřiška
Hubálková. Dětem jsme předali dárkové balíčky se školními potřebami v hodnotě
500 Kč, na kterých se finančně podílela škola a Obec Záchlumí a svačinové boxy
s překvapením od společnosti „Ovoce do škol“. Pak jsme všem dětem popřáli hodně
zdraví, mnoho úspěchů, ať se jim ve škole moc líbí a vše daří, jak si jen přejí, aby
poznali nové kamarády a zažili spoustu pěkných chvil při školních výletech a akcích.
Rodičům pevné zdraví, velkou kopu trpělivosti a mnoho sil při práci s dětmi. Starší
žáci si připravili pro své nové kamarády hudební pásmo pod vedením paní
vychovatelky Miroslavy Dvořákové. A tak se tento slavnostní den pomalu chýlil ke
konci. Rodiče a děti ještě obdrželi důležité pokyny k organizaci školního roku a už se
mohli pomalu těšit na další školní den. Snad už tradiční také je, že každým rokem
počet žáků v naší škole přibývá, letos je to však nadstandardně.

Naši šikovní prvňáčci ve školním roce 2016/2017
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Zážitkový výlet na Dolní Moravu
Aby ten začátek školního roku byl pro ně zajímavý, připravili jsme pro děti na 14.
září zážitkový a poznávací program v podobě výletu do Mamutíkova vodního parku
(první vodní park svého druhu v ČR) a Lesního zážitkového parku na Dolní Moravě.
Žáci mohli poznat, že voda je základním prvkem k hraní, experimentování a
získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech, a to díky soustavě potůčků,
říček, stavidel a mlýnských kol. Tyto interaktivní prvky mohli sami regulovat,
vyzkoušet či roztočit. Mohli si vyzkoušet houpací síť XXL, lanové žebříky, závěsné
chodníky, nebo se neztratit v bludišti. Ti odvážní vylezli po lanovém mostě do
nejvyššího domečku, odkud se svezli obřím tobogánem. K odpočinku po celém dni
plném her a zážitků jim posloužily závěsné sítě a malé i velké houpačky.

Zážitkový podzimní výlet na Dolní Moravu
Velký sportovní úspěch v závodech horských kol
Již na začátku školního roku jsme se plně ponořili do sportovních akcí. Do
sportovních soutěží jsme nově zařadili cyklistické závody v podobě seriálu závodů
horských kol „Hledá se vítěz“ pro žáky základních škol Pardubického kraje, jejichž
patronem je olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. První závody nás čekaly 20. září,
v rámci horské časovky Choceň – Sruby. Naši školu reprezentovali 2 mladší žáci:
Vojtěch Kočajda a Radim Divíšek a 2 mladší žákyně Anežka Sládková a Johanka
Rolečková. Všichni čtyři naši „bajkeři“ se vydali na náročnou časovku ze všech sil a
v lesích směrem na Sruby podali skvělé výkony. Takže první účast a hned jsme zažili
velký úspěch. Anežka Sládková si mezi mladšími žákyněmi dojela pro skvělé 2.
místo (pouhé 2 vteřiny za vítězkou!), čímž se nominovala do finálového závodu
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s hromadným startem v Nasavrkách, který se konal 26. září. Tam zajela svůj životní
závod a vybojovala 3. místo. Radim Divíšek si dojel pro 9. místo a Vojta Kočajda
obsadil 11. místo. Johanka Rolečková bojovala a bylo z toho 13. místo. Moc
blahopřeji!

Náš školní tým na cyklistických závodech v Chocni. Horská časovka MTB.

Úspěšná Anežka Sládková – 2. místo v horské časovce Choceň – Sruby.
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Závěrečné poděkování
Na závěr bych se rád vrátil k výstavbě školní pergoly, které by nebylo, kdyby se
nenašli ochotní lidé z řad občanů obce, nebo rodičů. Začalo to vyhotovením projektu
od pana Jiřího Valacha. Nejprve se musely vyvrtat výkopy pro patky, na kterých se
podíleli tatínkové žáků školy, pan Peřina a pan Kočajda. Osazení patek a následné
zabetonování jsme provedli spolu s panem starostou Faltou. Na ohoblování trámů a
prken se s námi podíleli pan Luděk Andrš a již zmínění Jiří Valach, kteří také
sestavili konstrukci pergoly. Oplechování střechy a okapy zhotovil pan Miroslav
Švec z Potštejna. Nátěrové práce prováděli obecní zaměstnanci, později také
zaměstnanci školy. Některé řemeslníky nám pomohl oslovit a zajistit pan starosta.
Šatny nám vylepšil a zmodernizoval pan Matyáš a zázemí školní výdejny a sprchový
kout nám instaloval pan Petr Valach, oba z České Rybné. Všem výše zmíněným
osobám patří velké poděkování za ochotu pomoci škole při pracích pro školu a užitek
našich dětí. Je hezké, že se najdou tací lidé, kteří rádi a ochotně pomohou pro dobrou
věc, ze které mají radost naši žáci. A takových lidí si já osobně velice vážím.
Také bych moc rád poděkoval kronikáři panu Matyášovi za finanční dar, který věnuje
pravidelně naší škole.
Samotný závěr patří kolegyním (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
školy), kterým patří velké uznání a slova díků. Díky jejich obětavé práci pro školu a
děti, vytváří příznivou atmosféru a tolik potřebné klima, aby se žáci cítili v naší škole
dobře a bezpečně. Vždyť přece dobrý kolektiv utváří kvalitní a příjemnou školu.
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová

Podzimní „Drakiáda“ žáků školy.
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Český svaz zahrádkářů Bohousová byl založen před 60 lety a proto opět po pěti
letech připravuje společně se zahrádkáři z Litic nad Orlicí a ze Záchlumí, výstavu
ovoce, zeleniny, květin, ručních prací a dalších zajímavých exponátů, na kterou
srdečně zvou všechny občany.
Na výstavě uvidíte také výtvory dětí z Mateřské školky ze Záchlumí a nebude chybět
ani vzácná sbírka drahých kamenů.

Výstava se uskuteční ve dnech 28. 29. a 30. října 2016
v sále FONTÁNA v Záchlumí.
Otevřena bude vždy od 9.00 do 17.00 hod
Vstupné 40,- Kč děti mají vstup zdarma
Výstava bude zajímavá i pro děti ! Tak nezapomeňte a přijďte se podívat
co všechno se urodilo, vypěstovalo a co všechno vytvořily šikovné ruce a
ručičky.
Těšíme se na Vás.
Vaši zahrádkáři
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme dne 10. 9. 2016 uspořádali soutěž v požárním
útoku mladých hasičů. Na soutěž jsme pozvali okolní sbory, které se věnují podobně
jako my práci s mladými hasiči a neúčastní se soutěží na vyšší úrovni. Chtěli jsme
tím umožnit našim dětem zasoutěžit si v přátelské atmosféře s dětmi, které mají
srovnatelné zkušenosti a vybavení. Hlavním cílem soutěže bylo ukázat rodičům,
jakou mají děti ze soutěžení radost a že chtějí závodit i v tak mladém věku. Dle
mnoha ohlasů od pozvaných sborů a hostů soudíme, že se nám soutěž vydařila.
S výsledky našich družstev jsme byli spokojeni a děkujeme všem návštěvníkům za
podporu a rodičům za motivaci a pomoc při organizaci závodů.
Slavnostní nástup družstev

Dne 24.9.2016 jsme se zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti v Černovíru.
Tento závod jsme pojali jako přípravný pro podzimní kolo závodů Plamen
2016/2017. Starší děti si měly připomenout a zdokonalit znalosti, ti mladší, kteří
závodili poprvé, sbírali první zkušenosti a tipy na to, co do příště ještě zlepšit.
Družstvo starších děti se umístilo na 32. místě a mladší na 37. místě. Umístění úplně
nenaplnilo naše očekávání, ale o to více jsme se soustředili na důležitý výsledek,
kterého jsme chtěli dosáhnout v Dolní Čermné dne 22.10.2016.
Zároveň se v Černovíru běžela Liga OSH Ústí nad Orlicí v běhu na 60 m s
překážkami jednotlivců. Do této soutěže vkládáme dost nadějí. Mladším i starším
dětem se tato disciplína líbí a s chutí ji trénují. Za starší chlapce závodil Filip Pavel,
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Filip Musil a Vojtěch Andrš, za starší dívky Petra Prachařová. Nejlepšího umístění
dosáhl Filip Pavel, obsadil krásné páté místo z celkem 40 závodníků. Za mladší
chlapce startovali Radim Divíšek, Vojtěch Kočajda, Michal Kařízek, Jiří Mihulka ml.
a Jaroslav Peřina ml., za mladší dívky závodily Nikola Pavlová, Martina Prachařová,
Barbora Peřinová a Nela Kočajdová. Nejlepší umístění měli Radim Divíšek na 6.
místě z 35 a Nikola Pavlová na pátem místě z 29.
Závody Černovír

Dne 1.10.2016 se uskutečnilo druhé kolo Ligy OSH Ústí nad Orlicí v běhu na 60 m s
překážkami jednotlivců v Mladkově. Za starší chlapce závodil Filip Pavel, Filip
Musil a Vojtěch Honzák, za starší dívky Petra a Lucie Prachařovy. Nejlépe nás sbor
reprezentoval Filip Pavel, umístil se na 1. místě ze 46 závodníků. Filipovi
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Za mladší chlapce startovali Radim Divíšek, Vojtěch Kočajda, Michal Kařízek, Jiří
Mihulka ml. a Jaroslav Peřina ml., za mladší dívky závodily Nikola Pavlová, Martina
Prachařová, Barbora Peřinová a Nela Kočajdová. Nejlepší umístění měli Radim
Divíšek na 11. místě z 37 a Nikola Pavlová na 6. místě z 31.
Tato liga se běží na šest kol, a po prvních dvou kolech je za náš sbor na nejlepším
průběžném 3. místě Filip Pavel. Kdyby se mu podařilo udržet toto umístění, tak by
postoupil na krajské kolo. Držíme všem palce, ať se jim daří v dalších kolech, pro nás
vedoucí je potěšení, když běží tyto závody ti nejmladší a ostatní okolní sbory,
rozhodčí jim tleskají, že doběhli a umístili se na lepším místě než poslední.
SDH Bohousová Jiří Mihulka
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Kdo jsou noví krajští zastupitelé?
21. října se uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, do
lavic usedla celá řada nových tváří, ale také zastupitelé, kteří svůj mandát
v krajských volbách obhájili. Abecední seznam včetně jména subjektu, za který
byli zastupitelé zvoleni, naleznete níže.
Miloš Akerman /ANO 2011/

Bohumil Bernášek, Ing. /ČSSD/

Josef Bidmon /ČSSD/

Ivana Dolečková /ANO 2011/

David Efler /ČSSD/

Zdeněk Eis /ČSSD/

Pavel Eliáš /STAN/

Petr Fiala /ČSSD/

Jaroslav Fišer, RSDr. /KSČM/

Jan Foldyna, Ing. /KSČM/

Hana Horská, PaedDr. /KSČM/

Jan Chvojka, JUDr. /ČSSD/

Oldřich Jedlička, Ing. Bc. /ANO 2011/

Ivan Jeník, MVDr. /KPK/

Miroslav Jurenka /ANO 2011/

Lenka Jurošková, JUDr. Ing. Ph.D. /ČSSD/

Radomil Kašpar /KPK, KDU-ČSL/

Jiřina Klčová /ANO 2011/

Oldřich Koblížek /STAN/

Michal Kortyš /ODS/

Alexandr Krejčíř, Ing./ODS/

Václav Kroutil, Ing. /ČSSD/

Magda Křivanová, PhDr. /ODS/

Jaroslav Kytýr, Ing./ANO 2011/

Roman Línek, Ing., MBA /KPK, KDU-ČSL/

Jaroslav Martinů /ODS/

Martin Netolický, JUDr. Ph.D. /ČSSD/

Vítězslav Novohradský, MUDr. Ph.D. /ČSSD/

Pavel Pinkas, Ing. Ph.D. /ANO 2011/

Vítězslav Podivínský, MUDr. /ČSSD/

Jan Procházka /ANO 2011/

Jan Řehounek, Ing. /ANO 2011/

Petr Řezníček /KPK, SNK ED/

Dušan Salfický /ANO 2011/

Jana Skalická, Bc. /KPK, KDU-ČSL/

Václav Snopek, Mgr., CSc. /KSČM/

Pavel Šotola, Ing. /KPK, KDU-ČSL/

Petr Šilar /KPK, KDU-ČSL/

David Šimek, Mgr., Bc. /KPK/

Hana Štěpánová, Mgr. /STAN/

David Švec, JUDr./ANO 2011/

Ladislav Valtr, Ing., MBA /ODS/

Michal Woff /ANO 2011/

Miroslav Žítek, Mgr. /KSČM/

René Živný /KPK, SNK ED/
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Obec Záchlumí a Lady club Záchlumí
Vás srdečně zvou na

rozsvícení
vánočního stromu
v sobotu 26. listopadu 2016 v 17.00 hodin
na křižovatce u Fontány v Záchlumí
Přijďte se na chvíli zastavit v čase Adventu,
prožít předvánoční atmosféru s vůní hřebíčku, skořice a horkého punče,
krátkým programem a malým občerstvením se naladit na vánoční pohodu.
Těšíme se na Vás!

Obec Záchlumí a kulturní komise obce
si Vás dovolují pozvat na

vánoční besídku
kde vystoupí děti z Mateřské školy Záchlumí,
Základní školy Bohousová a aerobic

v úterý 13. prosince 2016 v 17.00 hodin
v sále Fontána v Záchlumí
Obec Záchlumí a kulturní komise obce Vám přejí
příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2017.
vstupné dobrovolné
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