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Rekonstrukce budovy obecního úřadu, 16. 5. 2020, Záchlumí, foto archiv J. Peřina

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce Záchlumí na svém zasedání, které se konalo 4. 6. 2020 na sále
Fontána, projednalo:
- schválení účetní závěrky obce za rok 2019
- schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
- prodej pozemků a pronájem pozemků
- příspěvek na linku bezpečí
- škola - stanovení počtu žáků
- rozpočtové opatření č.2/2020
Obec získala z Programu obnovy venkova Pardubického kraje dotaci na
rekonstrukci obecního úřadu.
Z programové účelové dotace na požární techniku pro jednotky dobrovolných
hasičů obce - z rozpočtu Pardubického kraje - získala obec dotaci na pořízení vybavení
zásahové jednotky obce.
Obec získala z Programu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za
období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 finanční příspěvky jak z Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství tak i z Královéhradeckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství a to celkem 135 496,- Kč.
K 31.7.2020 končí ve funkci ředitelky MŠ Záchlumí paní Eva Musilová. Na základě
výběrového řízení jmenoval starosta obce do funkce ředitelky MŠ Záchlumí paní
Drahomíru Víšovou. Paní Evě Musilové děkuji za dlouholetou obětavou práci pro
Mateřskou školu a paní Drahomíře Víšové přeji mnoho úspěchů v nové funkci.
Miroslav Falta, starosta obce

Výpis z usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 4. června 2020 od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 16/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku
konkursního řízení, jmenoval pan starosta obce Záchlumí dne 3. 6. 2020 k datu 1. 8.
2020 na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Záchlumí, Okres Ústí nad
Orlicí paní Drahomíru Víšovou.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje účetní závěrku za rok 2019 obce Záchlumí bez
výhrad. Protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou usnesení o schválení.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 16/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje závěrečný účet obce Záchlumí za rok 2019 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p. č. 64/2 o výměře 132
m2 v katastrálním území Záchlumí. Cena dle směrnice obce je 60,- Kč za m² pro S. M.
Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p. č. 64/2 o výměře 25
m2 v katastrálním území Záchlumí. Cena dle směrnice obce je 30,- Kč za m² pro H. J.
Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení Z 16/10
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 4027, výměru 20 m2
za účelem umístění včelstev pro M. J. a M. J.137. Cena 2,- Kč za m2, celková částka
na 1 rok činí 40,- Kč. Nájemci budou udržovat pozemek v náležitém stavu. Pověřuje
starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 spočívající v:
- Příjem
63 346,- Kč finanční příspěvek na kůrovcovou kalamitu
- Výdaj
1 000,- Kč finanční dar pro linku bezpečí
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z. s., Ústavní
95, 181 02 Praha v částce 1 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 16/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí povoluje Základní škole Bohousová, okres Ústí nad
Orlicí pro školní rok 2020/2021 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy,
a to nad výši stanovenou normativem. Minimální počet žáků v základní škole ve
školním roce 2020/2021 bude 38.
(všichni zastupitelé pro)
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Společenská kronika
V období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 oslavili životní jubileum tito naši občané:
98 let Píčová Vlasta
95 let Lýrová Božena
94 let Janovcová Marie
89 let Dostálová Vlasta
89 let Pavel Josef
87 let Táborská Helena
87 let Zikmund Josef
86 let Krejčová Zdenka
85 let Zbojková Filoména
84 let Urbášek Vladinír
81 let Zámečníková Božena
80 let Durchánek Antonín
80 let Hynek Jiří
75 let Cabalková Jiřina
75 let Křížalová Naďa
75 let Žabková Jaroslava
75 let Dostál Ivan
70 let Kašková Marie
70 let Krahulec Jan
70 let Fajglová Marie
65 let Moravcová Ludmila
65 let Pavel Josef
65 let Kalousová Marcela
65 let Sochor Jaroslav
65 let Kašková Libuše
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Litice nad Orlicí
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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

Po otevření školy 25. května žila Základní škola Bohousová velmi
spokojeně, přitom bezpečně a hlavně v plném režimu
Den 10. března byl zřejmě pro všechny školy v republice velice smutný a tento
datum si budou určitě pamatovat ještě dost dlouho. Den poté se školy uzavřely na
dlouhých 10 týdnů a v naší škole to byl „černý“ den. Měli jsme pro děti připravené
velké množství aktivit, které jsme museli přesunout na jiný termín, nebo další školní
rok, ale i bohužel zrušit. Nic horšího se snad už nemohlo stát. Jednalo se o kulturní
programy, vzdělávací akce a výlety, sportovní soutěže a dokonce i posunutí týdenního
pobytu žáků ve Vysokých Tatrách.
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Navíc školy nebyly připravené na tuto alternativu, která nastala v podobě
distančního vzdělávání na dálku, každá škola se tak musela s touto nenadálou situací
popasovat po svém a co bylo v jejich silách. Naší škole se podařilo nastartovat včas a
docela rychle distanční vzdělávání systémem zadávání domácí práce přes Google Disk,
což se velice osvědčilo. Byli jsme tak pozitivně hodnoceni při průzkumu České školní
inspekce. S rodiči jsme komunikovali přes email a sociální sítě (Messenger, Skype) a
nabízeli jsme i Online výuku v případě potřeby a probírání nového učiva. Dodávali
jsme tak rodinám s dětmi velkou podporu a pomoc, pozitivně jsme je motivovali a byli
s nimi v kontaktu non-stop. Velkou zásluhu na tom má školní tým učitelek a
vychovatelek (M. Dvořáková, I. Nosálová). Poděkování patří také provozní pracovnici
H. Dostálové, která ve spolupráci pečlivě připravovala školu na znovuotevření a
bezpečný provoz. Nadstandardní práci v tomto případě vykonaly paní učitelky R.
Dvořáková a A. Mačalíková, které ve spolupráci s panem ředitelem neustále
komunikovaly s rodiči, nabízely Online výuku a podporu, nebo dokonce probíhala
Online výuka při vysvětlování nového učiva. Naši rodiče také zaslouží velký obdiv a
úctu za jejich snahu s dětmi vykonávat svědomitě zadanou domácí práci. Takhle si
představuji vzájemnou spolupráci a důvěru pro zdárný chod každé školy.
Nic víc nás nemohlo rozveselit, než možnost otevřít 25. května v 6.30 opět dveře
naší školy a hlavně přivítat 100% účast dětí ve škole. Byli jsme bezvadně a perfektně
připraveni po všech stránkách. Vytvořené školní skupiny, lavice pro každého žáka,
desinfekční prostředky, antibakteriální mýdla, hygienické papírové ubrousky a
ručníky, systém kvalitní výuky podle rozvrhu, střídání skupin při odběru teplého oběda
a možnost odpolední zájmové činnosti ve skupinách do 15 hodin. Zachovali jsme také
v dopoledním bloku pohybové činnosti a hry v rámci 1 hodiny tělesné výchovy, kterou
v jiných školách zrušili. Výuka probíhala podle rozvrhu hodin s menší úpravou
odpoledního vyučování, které jsme minimalizovali, a předměty učili vyučující, jako
při běžném provozu, takže se podle svých hodin střídali, v čemž nevidím žádný
problém. Naše děti jsou moc šikovné a snaživé, při distančním vzdělávání doma
udělaly mnoho práce a spolu s kvalitní výukou na naší škole jsme učivo zvládli probrat
v plné míře. Ve škole jsme žili lehce uvolněně a v příjemném režimu, ne ustrašeně
podle přísného manuálu, ale bezpečně. Nebáli jsme se dopřát dětem v červnu také
školní aktivity, jako fotografování, vzdělávací program v Ekocentru Oucmanice
s názvem „Pečení“ a „Papír“, cykloturistický výlet starších žáků do Žamberku a na
rozhlednu „Rozálka“ nebo sportovní den. Dále se uskutečnil projektový den Malé
technické univerzity „Stavitel města“ pro žáky 1. a 2. ročníku, nebo další výchovně
vzdělávací výlet na samém konci školního roku na zámek do Doudleb nad Orlicí, kde
byl našim průvodcem samotný potomek majitelů pan Petr Dujka. Myslím, že jsme to
v naší škole vzali se zdravým rozumem lehce uvolněně, aby se děti také ve škole bavily
a těšily se do ní, ale zároveň odpovědně a bezpečně. Ono se to opravdu takhle
atraktivně dá udělat a zároveň se cítit bezpečně. Proto byla také 100% účast dětí a velká
důvěra našich rodičů. Škoda, že mnoho škol pojala výuku jen omezeně, nenabízela
odpolední zájmovou činnost, nebo úplně zrušila školní aktivity. Situace totiž nebyla
tak děsivá, jak se podle toho některé školy bojácně chovaly. Takže u nás v Bohousové
se opravdu kvalitně učilo, aktivně a bezpečně žilo a ničeho jsme se nebáli.
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Jen velká škoda, že nás lépe nepodpořila vláda a Ministerstvo školství a
zdravotnictví, když neustále měnili názory, pokyny a přípravy na otevření škol.
Nezajímali se, jak školy bojují s objednáváním hygienických prostředků anebo lavic
pro žáky, materiál šel jen stěží a díky dřívějšímu objednání zajistit. A už vůbec
nemluvím o nezájmu finanční podpory státu školám při nákupu potřebných věcí pro
zajištění bezpečného provozu škol a v neposlední řadě vytvoření nereálného manuálu
pro otevření škol. Tím nám vládní činitelé opravdu moc nepomohli, veškerou
odpovědnost nechali na ředitelích škol a tak podle mne v tomto případě značně selhali.
Takže jako vždy si školy se vším sami dobře poradily. Tím, jak to zvládla naše škola,
můžeme být na sebe hrdí a být příkladem ostatním školám.
Přání a poděkování nám všem
Na závěr bych popřál našim žákům a rodičům spokojené léto a příjemně strávené
společné chvíle v období hlavních prázdnin. Kolegům a vedení obce poděkoval za
vzájemnou podporu a vřelou a vzornou spolupráci nejen v nelehké době. Ale hlavně
všem šťastné a klidné letní pohodové dny, mnoho optimismu a pevné zdraví.
Na základě nově jmenovaného vedení v Mateřské školce v Záchlumí, bych velmi rád
poděkoval končící paní ředitelce Evě Musilové za její dlouholetou poctivou, pozitivní
a vzornou práci při přípravě, vzdělávání a výchově mnoha generací dětí, které ji ve
školce pod rukama prošlo a popřál životní spokojenost, pevné zdraví a mnoho
šťastných chvil. Nové paní ředitelce Drahušce Víšové přeji mnoho sil a optimismu do
nové funkce, pracovní a osobní spokojenost a hlavně mnoho zdraví a spoustu šťastných
let v její práci. A celému kolektivu MŠ Záchlumí bezvadnou a klidnou atmosféru při
společné práci.
Za ZŠ Bohousová Petr Skulbaševský, ředitel školy

Historické vlaky vyjedou na Králicko i v letošním roce, nově pod
hlavičkou Leo Express
Tradice jízd historických parních vlaků bude zachována i v letošním roce.
Pardubický kraj si jízdy objedná u dopravce Leo Express, který je zajistí ve spolupráci
s Muzeem starých strojů v Žamberku. Oproti předchozím letům budou vlaky jezdit o
pěti srpnových sobotách a mimořádně také o státních svátcích 28. října a 17. listopadu.
Trasa z České Třebové do Hanušovic zůstává nezměněna.
„Vzhledem k epidemiologické situaci jsme dlouho nevěděli, zda historické vlaky
na Králicko vyjedou i v letošním roce. I díky postupnému rozvolňování jsme se nakonec
domluvili se společností Leo Express a Muzeem starých strojů v Žamberku, že jízdy
budou i letos, i když v časově pozměněném režimu a v celkovém počtu sedmi jízd, které
budou ve všech případech čistě parní a nebude tak docházet ke střídání s motorovou
soupravou. Trasa z České Třebové do Hanušovic zůstává stejná jako v posledních
letech,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
V čele soupravy, která by měla vyrazit v rámci sedmi jízd, je lokomotiva
431.032 Ventilovka. „Tato lokomotiva byla vyrobena v roce 1927 a bude vypravena
s pěti historickými vozy, z nichž jeden bude s možností občerstvení a druhý služební
například pro přepravu kol či kočárků. V případě nepříznivých klimatických podmínek
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a zákazu provozování parních lokomotiv bude připravena lokomotiva T435 Hektor
z roku 1958. U parní soupravy je plánovaná kapacita 190 osob,“ doplnil hejtman
Martin Netolický.
V letošním roce budou jízdy obohaceny také o doprovodný program. „V rámci
srpnových jízd plánujeme 1. 8., 15. 8. a 29. 8. vypravit historický autobus z Lichkova
na Dolní Moravu a 8. 8. a 22. 8. pak zvláštní vlaky z Dolní Lipky do Štítů,“ uvedl Emil
Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express, který zmínil také důležitou informaci týkající se
jízdného: „U historických vlaků budou uznávány běžné tarify Leo Express a IREDO
s doplatkem 50 korun na podporu údržby a obnovy historických vozidel. U zvláštních
vlaků do Štítů tento doplatek nebude a u autobusů na Dolní Moravu budeme jezdit na
základě našeho tarifu.“
Zdroj:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/107748/historicke-vlaky-vyjedou-na-kralicko-i-vletosnim-roce-nove-pod-hlavickou-leo-express

14. Rybenské hudební léto s Miloňem Čepelkou a Janem Čenským
Rybná nad Zdobnicí – I v letošním roce přes všechny útrapy s pandemií
COVID-19 se podařilo s podporou Královéhradeckého kraje zorganizovat další ročník
tradičního hudebního festivalu v Rybné nad Zdobnicí. Obec Rybná nad Zdobnicí ve
spolupráci s Klubem českých turistů a agenturou Braunensis Art uspořádají 4 koncerty,
kde připomenou mezinárodně uznávané osobnosti, které měly přímou vazbu k regionu.
„14. ročník hudebního festivalu Rybenské hudební léto se odehraje poslední
červencovou neděli, dále během srpna a zakončíme jej první neděli v září,“ říká
starostka obce Jaroslava Hotmarová. Čtyři připravené koncerty připomenou události a
osobnosti spjaté s obcí Rybná nad Zdobnicí. Z programu můžeme vyčíst, že první
koncert je věnován 50. výročí založení Klubu českých turistů, další koncertem
připomenou organizátoři 250. výročí narození L. v. Beethovena, třetí koncert
vzpomene na významnou osobnost českého výtvarného umění, akademického malíře
Antonína Slavíčka, který letos oslaví 150 let od narození a zároveň 110 let od úmrtí.
Závěrečný koncert připomene 100 let od narození biskupa Jeho Excelence ThLic.
Karla Otčenáška, který byl častým hostem zdejšího festivalu.
Ředitel festivalu Jakub Hrubý nám představil dramaturgii festivalu: „Je mi
velkou ctí, že patronem letošních koncertů se stal dobrušský rodák Miloň Čepelka,
zakládající člen Žižkovského divadla Járy Cimrmana, který vystoupí jako host na
koncertech 26. 7. a 23. 8. Velkou radost mi také dělá účast předního herce a
moderátora Jana Čenského, který vystoupí při koncertě 9. 8. a naváže tak na svoji účast
z minulých ročníků. Východočeský žesťový kvartet z členů Filharmonie Hradec
Králové nám představí program Od klasiky po dnes (26. července). Můžeme se těšit na
smyčcové Trio Beethoven tvořené členy Národního divadla v Praze, v jejichž podání
zazní skladby W. A. Mozarta a jeho současníků J. K. Vaňhala (varhaníka v Opočně),
J. Haydna a L. v. Beethovena (9. srpna). Sólistka významného souboru Collegium 1704
Helena Hozová za varhanního doprovodu Petra Hostinského zazpívá perly barokní
hudby a krásné Ave Maria Luboše Sluky, rodáka z nedalekého Opočna. Na závěrečném
koncertě (6. září) vystoupí pod mým vedením smíšený sbor Cantores cantant z Kolína,
jehož uměleckým vedoucím byl dlouhé roky zakladatel festivalu, Petr Hlavatý. Sbor si
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připravil dílo katedrálního varhaníka Jiřího Strejce, který byl dvorním varhaníkem
festivalu Rybenské hudební léto. Těšíme se na všechny posluchače, kteří nás podpoří a
sami si odnesou zážitky z krásné hudby v tom nejlepším provedení“ dodal umělecký
ředitel festivalu Jakub Hrubý.
Všechny koncerty se konají v kostele sv. Jakuba Většího v Rybné nad Zdobnicí
vždy od 17 hodin, vstupné je 100 Kč.
Pořadatelé
Program:
26. července 2020 v 17 hodin
ZAHAJOVACÍ POUŤOVÝ KONCERT
věnovaný k 50. výročí vzniku Klubu českých turistů v Rybné nad Zdobnicí
VÝCHODOČESKÝ ŽESŤOVÝ KVARTET
Pavel Herzog / umělecký vedoucí
V. A. Michna / P. J. Vejvanovský / J. S. Bach
Host: Miloň Čepelka - recitace
9. srpna 2020 v 17 hodin
KOMORNÍ KONCERT
věnovaný výročí 250 let od narození L. v. Beethovena
TRIO BEETHOVEN členové orchestru Národního divadla v Praze
J. K. Vaňhal / J. Haydn / W. A. Mozart / L. v. Beethoven / F. Schubert
Host: Jan Čenský - recitace
23. srpna 2020 v 17 hodin
PĚVECKÝ KONCERT
věnovaný výročí 150 let od narození a 110 let od úmrtí akademického malíře
Antonína Slavíčka
Helena Hozová / Petr Hostinský
A. Vivaldi / G. F. Händel / A. Dvořák / L. Sluka
Host: Miloň Čepelka - recitace
6. září 2020 v 17 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
věnovaný 100. výročí narození biskupa Karla Otčenáška
CANTORES CANTANT
Václav Uhlíř/varhany Jakub Hrubý / sbormistr
J. Strejc – Missa Lux et origo a další
KONCERTY SE KONAJÍ ZA PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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