11-12/2016

Krásné svátky
PF 2017

Vánoční strom před Fontánou

Informace obecního úřadu
Rok nám utekl jako voda v naší Divoké Orlici. V sobotu 26.11.2016 jsme již
tradičně společně rozsvítili vánoční strom a před námi se otevřel čas adventu,
neklamné znamení, že se blíží konec roku a my budeme bilancovat uplynulý rok
2016.
Stručný výčet akcí, které se v obci realizovaly v průběhu roku:
- Bylo vydáno stavební povolení na vybudování nové komunikace u Luňáčků
v Záchlumí a stavba byla zahájena. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 100
tisíc Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova. V rámci této akce
bylo vybudováno i odvodnění pro místní komunikaci.
- Byla provedena úprava místního vodního toku v Záchlumí.
- Upravilo se prostranství před knihovnou v Liticích n. Orlicí.
- Byla vyměněna okna na sále Fontána a zádveří včetně dveří u dolního vchodu
k sálu a bytům v objektu Fontána.
- Na pomník padlých z první světové války u školky v Záchlumí byla
instalována nová socha orlice a prostor důstojně upraven.
- Byla dokončena první etapa restaurování kaple Krista Dobrého pastýře
v Liticích n. Orlicí, jak samotné budovy, tak i oltáře. Restaurování je
podporováno dotací z programu Podpory stavební obnovy a restaurování
kulturních památek Pardubického kraje a ORP Žamberk.
- Bylo rozšířeno hřiště u Konzumu v Bohousové o workoutovou sestavu
venkovní fitnes, která je určena pro cvičení teenagerů.
- Probíhá stavební řízení na úpravu prostranství před Konzumem v Bohousové.
Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele této akce.
- Byla provedena další část rekonstrukce hlavního vodovodního řadu na „Malé
straně“ v Bohousové.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává pro rok 2017 stejný, splatnost
poplatku je do 31.3.2017 pro trvale žijící občany, do 31.7.2017 pro chataře a
chalupáře. Pokyny jak poplatek uhradit (i přes účet) a jak zažádat o osvobození od
poplatku jsou na internetových stránkách obce, kde jsou formuláře ke stažení.
Formuláře jsou samozřejmě k dispozici i na obecním úřadě. Výše poplatku za
likvidaci komunálního odpadu činí 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem a také na
chatu či chalupu, která se nachází v katastru obce. Termín svozu komunálního
odpadu zůstává stejný, tj. čtvrtek. Plast, sklo a papír se vyváží jednou za čtyři týdny
v pondělí. Zde bych rád jménem obce všem, kteří poctivě třídí odpad, poděkoval.
Dovolte mi, abych Vám popřál pohodové a klidné svátky vánoční, hodně
dárečků pod stromečkem a šťastné vkročení do roku 2017. V novém roce Vám přeji
hlavně pevné zdraví a štěstí v osobním i pracovním životě
jménem svým i zastupitelstva obce Záchlumí
Miroslav Falta
starosta
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USNESENÍ č. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného dne
10. listopadu 2016 v 19.00 hod. v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení Z 15/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 15/2
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jeníka Jana a Tomanovou
Marii.
(8 zastupitelů pro, 1 se zdržel)
Usnesení Z 15/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 15/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Plán společných zařízení v KoPU
Bohousová.
(8 zastupitelů pro, 1 se zdržel)
Usnesení Z 15/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí nesoulad plánu společných zařízení
v KoPU Bohousová s územním plánem obce Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 15/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 1130 o výměře 119 m2
v katastrálním území Záchlumí, pro K. N. 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)
Ověřovatelé: Jan Jeník
Marie Tomanová
Eva Musilová, DiS
místostarostka obce Záchlumí

Miroslav Falta
starosta obce Záchlumí
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USNESENÍ č. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí, konaného dne
15. prosince 2016 v 19.00 hod. v restauraci Fontána Záchlumí
Usnesení č. Z 16/1
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje navržený program zasedání.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 16/2
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Jeníka Jana a Tomanovou
Marii.
(8 zastupitelů pro, 2 se zdrželi)
Usnesení č. Z 16/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu z jednání rady obce za období
od posledního zasedání zastupitelstva obce.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 16/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové provizorium pro měsíce ledenúnor 2017.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Nadační fond S námi je tu
lépe v Ústí nad Orlicí v částce 2 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 106/28 o výměře 5 m2
v katastrálním území Litice nad Orlicí, pro B. R. Kupující ponese veškeré náklady
spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví. Cena 30,- Kč za m². Pověřuje
starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 16/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 spočívající v:
- příjmu 800,- Kč – dotace na školení hasičů
- výdaji 18 000,- Kč udržitelnost projektu, administrace zateplení školy
- výdaji 2 000,- Kč finanční dar, Nadační fond S námi je tu lépe
- přesun 57 000,- Kč v par. 3322 pol. 5171 na pol. 5329
- zvýšení a snížení příjmů a výdajů k vyrovnání čerpání rozpočtu
- přesun 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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Společenská kronika
V období od 1.7.2016 do 31.12.2016 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané:
85 let Jiskrová Marie
82 let Bezáková Ludmila
81 let Chovancová Božena
92 let Kašková Hildegard
70 let Dostálová Jana
81 let Hynková Marie
75 let Hynková Marie
75 let Brkl Jiří
65 let Nebeská Dagmar
65 let Hůlková Hana
70 let Vik Dominik
65 let Kašková Olga
65 let Kolibáčová Petra
82 let Makaloušová Jaroslava
65 let Hynková Marie
82 let Musilová Marie
75 let Matyáš Jiří
75 let Dostálová Zdenka
75 let Andrle Václav
82 let Táborský Václav
82 let Hanák Jaroslav
84 let Krahulec Jaroslav
85 let Krčmářová Drahomíra
89 let Petrášek Vladimír
70 let Mihulka Jiří
65 let Enderle Vladimír
82 let Kulhavá Jarmila
65 let Skácel Karel
84 let Hynek Miloslav
85 let Krčmářová Pavlína
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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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K zamyšlení …
Poslední roky mi utíkají nějak rychleji než ty před nimi. Když začne září, vím, že
prosinec tu bude co nevidět. S novým školním rokem přijdou noví školáčci, naši malí
prvňáčci, kteří očekávají, co nového ve škole zažijí. První větší úkol je čeká se
staršími kamarády – nácvik programu k rozsvícení vánočního stromu. Další při
nácviku vánoční besídky. Vše začínáme secvičovat již v polovině října. V listopadu a
v prosinci zkoušíme každé ráno. Během té doby se ze všech dětí stane výborná parta.
Ti starší nemají problém pomoci mladšímu. Když „ten malý“ něco pokazí, tak mu to
nemají za zlé. Každý rok se při vystoupení povede něco více a něco méně. Při
dopolední zkoušce je vystoupení jiné než večer. To přijde tréma a potom básnička,
písnička nebo malá divadelní hra jsou v ohrožení. Nejvíce je to slyšet na hlase. Děti
nejsou žádní profesionálové a opravdu jim dá moc práce něco nacvičit. Vím, že ten,
kdo s dětmi nikdy nepracoval, to nemůže posoudit. Přesto si ale myslím, že každý
z nás chodil někdy do školy, kde mu učitelé říkali, jak se máme na představení
chovat. Mikrofon by určitě pomohl a bylo by děti více slyšet, jak mi někdo říkal, ale
myslím si, že by pomohlo, kdyby někteří diváci přestali při vystoupení mluvit,
běhající děti by přestaly běhat, protože by seděly u svých rodičů, někteří diváci
s tablety by natáčeli své děti tak, aby ostatní za nimi viděli na jeviště a nemuseli se
dívat do jejich tabletu, některé děti by nestály na židlích a ke konci vystoupení by
někteří nelezli po žebřinách, …
Možná to tak vidím jen já …
Na závěr musím napsat, že Aneta Mynářová, která chodila také do naší školy a na
besídce vystupovala jako host, hrála opravdu krásně. O to víc mě její vystoupení těší,
protože začátky byly v našem flétnovém kroužku.
Někteří z vás však o tom ani nevíte. Škoda…
Mirka Dvořáková

Základní škola Bohousová informuje
V měsících říjnu a listopadu se žáci naší školy zúčastnili tří divadelních představení
v Žamberku a ve Vamberku. Pohádky „O šípkové růžence“, „A do třetice všeho
dobrého…“ a představení „Vánoční hvězda“ se dětem velmi líbily.
Koncem října absolvovali ve škole žáci 3. – 5. ročníku výchovně vzdělávací
přednášku „Bezpečně internetem“, která byla pro ně velmi poučná a zajímavá.
Dozvěděli se, jaké nástrahy a situace na ně mohou čekat, pokud se zapojují aktivně
do sociálních sítí, které jsou v dnešní době dosti ošemetné.
10. listopadu se do naší školy přišli podívat předškoláci z Mateřské školy Záchlumí,
kde si mohli prohlédnout společné prostory budovy a také nahlédli do učeben, kde
spatřili své starší kamarády, nebo sourozence. Na závěr si mohli ve školní družině
prohlédnout hezké obrázkové knihy a encyklopedie. Na to navázala akce „školákem
nanečisto“, která proběhla dne 8. prosince. Takový název měla akce, kterou připravila
naše Základní škola Bohousová v předvánočním čase pro budoucí školáky – prvňáky.
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Hlavním cílem bylo, aby se předškolák seznámil s prostředím školy ještě dříve, než
půjde k zápisu a odboural tak případnou nejistou a obavu ze školního prostředí při
samotném zápisu do 1. ročníku. Akce měla velký ohlas a účast 9 předškoláků dává
smysluplnost jejímu pokračování, jako tradici. Děti se seznámily s budoucími
kamarády, svými pedagogy a hlavně zahrály si na školáky. V doprovodu rodičů si
vyzkoušely, jak to ve škole chodí, formou hry splnily první jednoduché úkoly a
poznaly práci na interaktivní tabuli. Předškoláci také obdrželi za splněné úkoly
drobné dárky a rodiče dárkovou tašku, tužku a magnetu s logem školy.
28. listopadu zahájili všichni žáci 1. – 5. ročníku plaveckou školu v bazénu v Ústí
nad Orlicí, kde je čeká ještě 9 lekcí plavání. Žáci si s chutí osvojují plavecké znalosti,
a buď poznávají první zkušenosti, nebo si již nasbírané dřívější zkušenosti
zdokonalují. Začátkem prosince proběhly ve škole „Čertovské hry“, kde žáci plněním
zadaných a zajímavých úkolů a rébusů získávali žetony „čerťáky“, za které si mohli
koupit v čertovském obchodě sladkosti a další věci.
Za účasti našich žáků proběhly dvě kulturní akce, které připravila paní vychovatelka
Miroslava Dvořáková s pomocí ostatních vyučujících. 26. listopadu účinkovali při
rozsvícení vánočního stromu u Fontány a 13. prosince na obecní vánoční besídce ve
Fontáně. Obě kulturní akce se jim velmi povedly, předvedli svá nacvičená pásma
písniček a hraných scének. Velký dík patří také lidem, kteří se na těchto akcích
podíleli. Už jen proto, že moc dobře vím, jak se žáci na besídku poctivě připravovali,
nacvičovali, každý den pilovali a že to není jednoduchá práce, musím jako vedení
školy plně souhlasit a podpořit výše zmíněný článek paní vychovatelky Miroslavy
Dvořákové „K zamyšlení…“. Všichni účinkující podali nadstandardní výkony, aby
potěšili přítomné diváky. Někteří z nich se však věnovali jiným aktivitám a myslím,
že ani nevědí, jaká představení na besídce byla a že byla nádherná. A že jim také
unikla krásná slova vánočního přání paní Nadi Křenové.
Po besídce nastal velký úklid sálu Fontány, aby byl připraven na další akci, která se
konala hned druhý den ráno. Byl to „Vánoční florbalový turnaj 2016“, který pořádala
naše škola. Naši žáci obhajovali pozici loňského vítěze. Jako domácí jsme postavili
do turnaje dva týmy. Druhý tým měl spíš sbírat zkušenosti a zkusit si zažít velký
turnaj. První tým (Bohousová I.) se měl pokusit dostat se co nejvýše k loňskému
umístění, i když to nebylo jednoduché v konkurenci družstev ze 4 základních škol
(Žamberk 28. října, Rybná nad Zdobnicí, Slatina and Zdobnicí a Česká Rybná) a
navíc nám odešli velmi šikovní žáci 5. ročníku. Ve skupině náš první tým díky
menšímu štěstíčku a neproměněným šancím prohrál oba zápasy a tak se nakonec
střetnul o 5. – 6. místo s naším druhým týmem. Nakonec vybojoval 5. místo.
V turnaji zvítězil tým ze základní školy Žamberk 28. října. V našich žácích je však
velký potenciál, který se určitě zúročí v příštím ročníku turnaje, který bude již třetí.
Žáci poznali, že při omlazení družstva není jednoduché hned napoprvé obstát a
všichni věříme, že za rok budeme dobývat umístění „na bedně“.
Na závěr bych velmi rád popřál dětem z mateřské školy, žákům ze základní školy a
jejich rodičům příjemně a pohodově strávené vánoční prázdniny a nám všem klidné a
šťastné vánoce a mnoho zdraví a optimismu do nového roku.
Petr Skulbaševský, ředitel školy
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Výstava zahrádkářů očima pana Hynka
Počítám s tím, až budete mnozí číst tento sloupek, že řeknete: „To je tolik řečí
kvůli jedné výstavě!“ Nemáte pravdu. Tahle výstava byla náš velký svátek, který
jsme si chtěli užít, naši radost, pospolitost, prostě vrchol naší činnosti.
Především děkuji našemu předsedovi Ladislavu Valachovi za důvěru, kterou
mně dal – absolutně sám o všem rozhodovat, ale také pak zodpovídat. Začal jsem
dva měsíce před výstavou shromažďovat bodláky, obilí, makovice a mnoho dalšího.
Později jsem sháněl ovoce po samotách, známých, velkosadech a výstavách. Najezdil
sta kilometrů po asfaltu, polních cestách a lukách. Vše jsem navozil ke mně a tím
jsem se dostal do pozice pyramidy.
Nastal čas zavolat pomoc. Povolal jsem 5 lidí, s těmi jsem to dotáhl do třičtvrtě
pyramidy. V pondělí se postavily stoly. Každý stůl měl předem určené místo a
vystavovatele. V úterý se svezl všechen nashromážděný materiál, přišli všichni
zahrádkáři a začalo se zdobit, ukládat ovoce, pracovali jako včelky. V pátek začala
výstava a krásný požitek z odvedené práce.
V pondělí jsme vše zlikvidovali a tím se dostali na vrchol pyramidy. Řekl jsem
dobrý, teď slezte všichni dolů a zůstal jsem sám, jak sám jsem začínal.
Hlavou mě prolétlo mnoho lidí, co řekli, splnili, ale i těch, kteří všechno slíbili a
nesplnili nic.
Slez dolů a poděkuj za práci a podporu výstavy ovoce, zeleniny a květin ve
dnech 28. – 30. října 2016. Děkuji:
 Obci Záchlumí – starostovi M. Faltovi a paní Ivě Musilové
 Nezahrádkářům, kteří moc pomáhali
 Zahrádkářům – hlavně za posledních 6 dnů
 Předsedovi okresních zahrádkářů – co slíbil, to splnil na 100%, přišel na
výstavu se ženou, pozval jsem ho na výroční schůzi
Dále děkuji:
 Řediteli Častolovických výstav panu Helmichovi, poslal nám z výstavy ovoce
a sám přijel se ženou se na výstavu podívat, zastavil se u výstavky rodiny
Jeníkových, dlouze si vyprávěli a pak je pozval jako vystavovatele na příští rok
do Častolovic.
 Zahrádkářům Česká Rybná, Kunvaldu, Rybné nad Zdobnicí a všem ostatním.
Děkuji prodávajícím, kteří výstavu obohatili a i vlastně všem, kteří jste se přišli
podívat.
Přeji Vám hezké svátky vánoční a zdraví v novém roce
Miloslav Hynek Záchlumí 24
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
Je tady opět konec roku, naše zahrádky odpočívají a zahrádkáři také. Letošní rok byl
velmi suchý. Díky tomu jsme sice nasbírali méně slimáků, ale menší byla i úroda
ovoce a zeleniny.
Navzdory neúrodě se opět po pěti letech uskutečnila zahrádkářská výstava
v Záchlumí. Jak už bylo zmíněno v minulém Zpravodaji, výstava se uskutečnila
hlavně u příležitosti šedesátého výročí založení organizace.
Stejně jako před pěti lety se o výstavu a zároveň prezentaci zahrádkářů místních i
z okolí zasloužil hlavně Miloslav Hynek ze Záchlumí, který měl tu odvahu, sílu a
nezištnost uskutečnit a hlavně zorganizovat velkou a celkem složitou akci.
Výstavu navštívilo přes 600 návštěvníků a k tomu ještě nepočítaně dětí, kteří přišli
v doprovodu rodičů a v pondělí s Mateřskou školou.
Přišli lidé nejen z blízkého okolí ale i ze vzdálenějších míst, jak bylo patrno
z evidenčních listů, kde se mohli vyjádřit k tomu, jak se výstava líbila.
Škoda, že se nepřišli podívat mnozí místní občané.
Hlavní poděkování tedy patří panu Miloslavu Hynkovi, bez kterého by se výstava
neuskutečnila a který přes svůj vysoký věk a rodinné starosti vymýšlel koncepci,
organizoval, sháněl a zařizoval několik týdnů, možná i měsíců akci, která se nakonec
povedla. Pasovali jsme ho s lehkým humorem na ředitele výstavy a upřímně mu za
vše děkujeme.
Jste zahrádkářský přítel – Milku
mnoho týdnů ani chvilku
nepřestal jste myslet a nosit v hlavě
co všechno bude na výstavě.
Jezdil jste, ač k stáru
po okrese ve svém fáru.
Agitoval, zařizoval, rozvážel a svážel
doma staral se jak správný manžel.
Věrný pes Filip
ten to ví nejlíp.
Často skočil na vedlejší sedadlo
a také chtěl, aby to dobře dopadlo.
SPLNILO SE
Nejen za zahrádkáře Vám chceme díky vzdát
a k nadcházejícím vánočním svátkům zdraví a štěstí přát.
Vaši zahrádkáři.
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Kanalizace řeší problém s odpadními vodami
– povinnost obce či občana?
Každá společnost, má své hodnoty, které jsou stavebním kamenem celé komunity a
všichni, se je snažíme chránit. Mezi tyto hodnoty patří i životní prostředí. V současné
době stále více roste trend žít v čistém a kvalitním životním prostředí. Třídíme
odpady, zajímáme se o to, čím topíme, ale musíme se stále více zajímat i o to, jaké
vody vypouštíme do přírody. Vypouštěním odpadních vod se zabývá zákon č.
254/2001 Sb., o vodách v platném znění, který říká, že každý, kdo znečistí vodu
odpadními látkami je povinen jí vyčistit. Tato povinnost se týká každého občana i
firmy. V žádném případě nemusí tuto povinnost na sebe převzít obec. Abychom se
jako občané vyhnuli porušování zákona, máme několik možností, jak nakládat
s odpadními vodami.
1) Varianta č. 1, která představuje nejdražší možnost v nakládání s odpadními
vodami je vyvážení odpadní vody “fekálním vozem“ na čistírnu odpadních vod
(dále jen ČOV). Odpadní vody se nesmí v žádném případě vyvážet na louku,
pole či zahrádku ani není povoleno odpadní vodu nechat přepadem vsakovat do
země. Likvidace odpadních vod vyvážením je pro naše občany nejdražší, stojí
mnoho tisíc korun a starostí při zařizování. Dalším negativem pro občany je
administrativní zátěž. Majitel nemovitosti musí pravidelně dokládat podle počtu
osob bydlících v nemovitosti, kolik odpadních vod vyvezl na ČOV.
2) Varianta č. 2 - každý občan si může nechat vybudovat svou domácí čistírnu
odpadních vod. Na zřízení domácí ČOV přispívá stát ze státního rozpočtu, avšak
provoz a obsluha tohoto zařízení je velmi časově, finančně i administrativně
náročná. Občan má povinnost 2krát ročně dokládat KHS laboratorní rozbor
odpadních vod a 1krát za 10 let musí žádat o obnovu povolení vypouštění
odpadních vod. Provoz ČOV potřebuje elektrickou energii, pravidelnou údržbu a
vyvážení sedlých kalů. Další komplikací je, kam vypouštět odpadní vody? Pokud
jste u řeky či potoka, můžete odpadní vodu vypouštět do vodoteče, majitelé
nemovitostí od toků vzdálených si musí nechat zpracovat geologický průzkum,
za příznivých podmínek vodu vsakovat, v opačném případě skladovat v jímkách
a opět likvidovat na centrální ČOV.
3) Varianta č. 3 – zbudování centrální ČOV a kanalizace je pro občana bez
administrativní zátěže a je nejefektivnější variantou, která sdruží veřejné,
finanční prostředky, a umožní čistit vodu i sociálně slabším rodinám, pro které
by bylo samostatné čištění nerealizovatelným problémem. Jedná se o kvalitní
investici do budoucna, ze které budeme profitovat nejen my, ale i naše děti,
budoucí generace i noví občané. Na projekty výstavby centrální ČOV jsou
v současné době poskytovány finanční prostředky formou dotace z Ministerstva
životního prostředí či zemědělství a Pardubického kraje. Obec může z obou
zdrojů financování získat až 74 % na pokrytí všech nákladů spojených se
stavbou. Zbylé finanční prostředky musí vynaložit obec ze svého rozpočtu,
případně z cizích zdrojů. Obcím jsou nabízeny na tyto projekty bankovní úvěry
s 1% úrokem. Z technického a finančního hlediska je pro naše obce nejlepší
vybudování tlakové kanalizace, jejíž celkové náklady jsou dramaticky nižší než
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při budování kanalizace gravitační. Předpokládané náklady na vybudování
tlakové kanalizace jsou asi 66 mil. Kč (74% dotace, 26 % obec, tedy 48 mil. Kč
dotace a 18 mil. Kč ostatní zdroje). Vzhledem k tomu, že obec má našetřeny
nějaké prostředky a další se dají získat např. od velkých firem v katastru obce,
bude třeba půjčit částku cca 15 mil. Kč. Půjčku je možné částečně hradit z příjmu
na stočném. Z tohoto důvodu nemusí mít občané obavu (ani pan Kosař), že obec
neúměrně zatíží dluhem budoucí generace, ba naopak jim do budoucna velice
pomůžeme.
Vážení občané, dovolil jsem si zde předložit několik významných informací týkající
se nakládáním s odpadními vodami. Závěrem je potřeba zmínit, že pokud kanalizaci
nevybudujeme v nejbližší době, podpora ve formě dotací se postupně sníží, až nebude
vůbec žádná a obec nebude schopna z obecního rozpočtu stavbu této velikosti
financovat a břímě čištění odpadních vod zůstane na každém z nás.
Jen několik faktických údajů na závěr:
- Předpokládané stočné cca 25 Kč/m3.
- Spotřeba elektrické energie domovního čerpadla je asi 100,- Kč/rok/občana.
- Životnost čerpadla při dobrém zacházení je 20 let.
- Odbočka tlakové kanalizace, jímka i čerpadlo jsou hrazeny z dotace a jsou
obce.
- Občan platí jen přepojení na čerpací jímku z domovní kanalizace před žumpou
či septikem .
- V současné době se příjmy obce zvyšují díky lepšímu výběru daní a
hospodářskému růstu ekonomiky.
Ivo Táborský, Litice nad Orlicí 66.
Pardubický kraj má novou vládu. Zvolení zastupitelé složili slib
Nově zvolení krajští zastupitelé složili slavnostní sliby. Kromě této formální
záležitosti čekala na nové zastupitele také volba devítičlenné krajské rady a
hejtmana. Do svých funkcí byli zvoleni také uvolnění předsedové Kontrolního a
Finančního výboru a předsedové Výboru pro IZS a Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Po zasedání zastupitelstva se premiérově v novém
složení setkali také krajští radní.
„to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají od sebe čekat. Jsem přesvědčený, že
tým, který vzniká, bude týmem dělným, pro který nebude Pardubický kraj kořistí,"
uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro politickou kulturu v našem kraji je dobré, že
uvolňujeme dvě místa předsedů výborů pro opoziční strany. Opozice díky tomu
nebude mít pocit, že má zavřené dveře. K tomu v našem kraji nikdy nedocházelo a
docházet nebude," konstatoval Netolický.
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Kdo jsou členové Rady Pardubického kraje?
Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících čtyřech letech kromě koordinace
všech resortů zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek zodpovědný za oblast zdravotnictví
bude mít v nové krajské radě zodpovědnost za investice, majetek, ale také kulturu.
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál od roku 2006 do roku 2014 ve vedení
města, bude v krajské radě zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost.
Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna převezme zodpovědnost za školství.
Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následujících čtyřech letech zajišťovat
problematiku životního prostředí, zemědělství a venkova.
Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru bude pokračovat ve stejném
personálním složení jako v předchozích čtyřech letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný zodpovědnost za oblast sportu,
cestovního ruchu a informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně převezme zodpovědnost za chod resortu
zdravotnictví.
Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic na Litomyšlsku bude zodpovědná za
regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výbory zastupitelstva Pardubického kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen
Miroslav Jurenka z hnutí ANO 2011. Předsedou Finančního výboru Zastupitelstva
Pardubického kraje byl zvolen Jan Foldyna z KSČM. Předsedou Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen
David Šimek z Koalice pro Pardubický kraj. Předsedou výboru pro integrovaný
záchranný systém Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Josef Bidmon z
ČSSD.

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

SDH Záchlumí
vás zve na

Hasičský ples
v sobotu 25.února 2017
od 20.00 hodin

na sále Fontány
v Záchlumí
hudba: Combi

Kvasiny

bohatá tombola zajištěna
srdečně zvou pořadatelé
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