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Bohousová, rozvodnění potoka pro přívalových deštích, foto M. Falta

Informace obecního úřadu
Pro děti skončily prázdniny a vrátily se do školních lavic. Do první třídy nám
nastoupili čtyři prvňáčci a do dalších ročníků dva noví žáci, tím bude naši základní
školu navštěvovat 39 dětí.
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR bude provoz sálu Fontána
probíhat za dodržování zpřísněných hygienických podmínek. V prostorách sálu jsou
naistalovány dávkovače dezinfekce a pověřená zodpovědná osoba po každém použití
sálu provede dezinfekci. Jsou zrušeny veškeré akce pro veřejnost na sále, a to i setkání
důchodců a tradiční podzimní divadlo.
Na rekonstrukci obecního úřadu už se také pilně pracuje. Jsou hotové odpady,
rozvody topení a střecha, která čeká na krytinu.
Probíhá výstavba dvou komunikací k novostavbám v Záchlumí. Proběhla oprava
cesty v Záchlumí u dílny (spojnice ke státní silnici, tzv. kravínská), oprava cesty od
prodejny Konzumu do „ostrov“ a po deštích se opravila také cesta v Bohousové u
kravína.
Připomínám informace obce ohledně nakládání s odpadem v roce 2020. Svoz
komunálního odpadu se provádí jednou za čtrnáct dní a to vždy ve čtvrtek - sudý týden.
Svoz tříděného odpadu probíhá následovně:
plast - pondělí svoz po 14 dnech sudý týden
papír - středa 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 týden
Celá obec má osm míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Apeluji na
občany, kteří shromažďují tříděný odpad do velkých igelitových pytlů a pokládají je
vedle kontejnerů, aby tyto pytle ke kontejnerům dávali před dnem svozu. Stává se
poměrně často, že den po vyvezení kontejnerů se u nich objeví pytle s tříděným a
mnohdy i s netříděným odpadem, pytle tam pak leží do dalšího svozu. Obec ve
spolupráci s místními hasiči pořádá 4x do roka sběr jak tříděného a nebezpečného, tak
i velkoobjemového komunálního odpadu.
Dne 19. září 2020 bude sběr tříděného a nebezpečného odpadu, 3. a 10. října 2020
bude sběr netříděného odpadu. Jízdní řád je ve vývěskách a na stránkách obce.
Připojuji ještě pozvání na mši v Liticích nad Orlicí v neděli 18. 10. 2020 od
15:00 hodin v kapli Krista Dobrého pastýře v rámci posvícení.
Informace k volbám
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, které se konají 2. a 3. října 2020
proběhnou tento rok na sále Fontána Záchlumí. Z důvodu zhoršené epidemiologické
situace se budou volby konat za zpřísněných hygienických podmínek a pokud se
situace nezmění proběhne celé hlasování „pod rouškou“ roušek. Aktuální informace se
dozvíte na internetových stránkách obce a na vývěskách obce. Prosím všechny občany,
aby dodržovali zpřísněná opatření a dbali pokynů volební komise.
Miroslav Falta starosta obce

-2-

Výpis z usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 8. září 2020 od 19:00 hodin v restauraci Fontána v Záchlumí
Usnesení č.Z 18/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021013/VB/2, p.č. 4009 v
k.ú.Záchlumí od ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 18/6
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace
z programu Podpora jednotek SDH v částce 20.000,- Kč na pořízení plovoucího
čerpadla a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 18/7
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 557/2, výměru 25
m2 za účelem umístění demontovatelné plechové kůlny. Cena 2,- Kč za m2, celková
částka na 1 rok činí 50,- Kč. Nájemce bude udržovat pozemek v náležitém stavu.
Pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 18/8
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 557/2, výměru 25
m2 za účelem umístění demontovatelné kůlny. Cena 2,- Kč za m2, celková částka na 1
rok činí 50,- Kč. Nájemce bude udržovat pozemek v náležitém stavu. Pověřuje starostu
obce k podpisu nájemní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 18/9
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 482/3, výměru 25
m2 za účelem umístění demontovatelné kůlny. Cena 2,- Kč za m2, celková částka na 1
rok činí 50,- Kč. Nájemce bude udržovat pozemek v náležitém stavu. Pověřuje starostu
obce k podpisu nájemní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Usnesení č. Z 18/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 spočívajícím v:
- Příjem
31 000,- Kč dotace na volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
- Výdej
31 000,- Kč na volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
- Příjem 960 000,- Kč kompenzační bonus obcím
- Přesun 300 000,- Kč přesun prostředků z vodovodu par. 2310 pol. 5171 na
komunikace par. 2212 pol.5171
- Výdaj
40 000,- Kč na pořízení plovoucího čerpadla - hasiči
- Výdaj 200 000,- Kč na pořízení auta pro obec
- Výdaj
50 000,- Kč na prohlídku mostů
(všichni zastupitelé pro)
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Základní škola Bohousová informuje
Výrazný sportovní úspěch našich žáků v Atletickém čtyřboji
Říká se, že obhájit předešlé úspěchy nebo zopakovat v řadě výborné výkony či
výsledky je velmi náročné, někdy až neskutečné, a to třeba vícekrát za sebou a být tak
stálicí mezi úspěšnými školami. Avšak to neplatí pro naše žáky/atlety. Přitom loňský
školní rok byl poznamenán uzavřením škol po dobu dlouhých 10 týdnů (od 11. března
do 22. května 2020) a tak se většina školních aktivit, i těch sportovních rušilo, nebo
přesouvalo na jiné pozdější termíny. U nás ve škole jsme sbírali atletické výkony
poctivě již na podzim 2019 a zkraje měsíce března 2020 před uzavřením škol. To však
neznamenalo konec sportovních výkonů, zkrátka po znovuotevření škol jsme se vrhli
na další plnění atletických výkonů, a tak jsme měli z čeho vybírat, i díky 100% účasti
návratu žáků do lavic naší školy. Mnoho škol však takové štěstí nemělo, pokud neměly
po otevření škol všechny děti ve škole, nebo zakázaly úplně tělesnou výchovu a
sportovní aktivity. Tímto mohla být naše škola pro ostatní zářným příkladem. A
vyplatilo se to. Našim žákům se totiž povedlo nejen zopakovat výborné výsledky z
minulých let, ale ještě je trochu letos předčít. Je až neskutečné, jak letos naši žáci
dominují krajskému atletickému čtyřboji mezi ostatními školami.
Atletický čtyřboj základních škol organizuje Česká unie sportu a Pardubická krajská
organizace. Žáci sbírají výkony ve sprintu na 60 metrů, vytrvalostním běhu, skoku
dalekém a hodu míčkem. Výkony se obodují a vyhodnotí jak v jednotlivcích, tak i v
průměrném výkonu jednotlivých tříd na žáka.
Po předešlých úspěších, kdy jsme vozili běžně poháry v hodnocení jednotlivých tříd
základních škol Pardubického kraje, jsme až nečekaně letos dominovali v součtu
výkonů nejen jednotlivých tříd, ale i jednotlivců. Již neskutečné je, že mezi třídami
získaly absolutní 1. místo čtyři ročníky (1., 2., 3. a 4. loňský ročník). Tím byla naše
očekávání opět mnohonásobně převýšena. Pokolikáté již??? Ale neskutečnou fantazií
je, že v této soutěži celkově zvítězili i jednotlivci: mezi žáky Josef Hysek, Jiří Mihulka
a Ondřej Dostál a mezi žákyněmi Adriana Machová, Justýna Cabalková a Tereza
Luňáčková. Poslední dvě jmenované již vědí z let 2018 a 2019, jak chutná vítězství,
další jsou úplnými nováčky, zkrátka paráda. Zaslouženě jsme začátkem září obdrželi
pozvánku na slavnostní vyhlášení krajského atletického čtyřboje 2020, který letos
hostil zámek v Moravské Třebové. Naši žáci zaslouženě přebrali poháry, plakety,
diplomy a ceny dne 15. září 2020. Tyto silné a sportovní ročníky nadále ve škole
zůstávají, takže se můžeme určitě opět těšit na parádní výkony v tomto školním roce.
Na co to bude stačit v tomto ročníku? Necháme se překvapit. Naše školní děti jsou moc
šikovné, proto zaslouží můj velký obdiv. Tak ať se nadále daří a můžeme chodit běžně
do školy, sportovat a zkrátka normálně a plnohodnotně žít.
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Další aktivity školy
Na podzim chystáme několik dalších aktivit pro žáky školy, ať už vzdělávací
programy, podzimní výlet, nebo sportovní a kulturní akce. Plán těchto aktivit můžete
sledovat v aktuální verzi na webových stránkách školy – www.zsbohousova.cz.
Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová

SDH Bohousová – mladí hasiči
SDH Bohousová ve spolupráci s SDH Česká Rybná připravil pro své mladé hasiče ve
dnech 18. – 25. 7. 2020 letní hasičský tábor.
Letošní tábor se pojal v indiánském duchu. I přes veškerá letošní opatření jsme se
rozhodli udělat tábor. Přes velké obavy, aby se nic nestalo, jsme uspořádali týdenní
program s minimem výletů mezi společnost. Pro děti byly přichystány hry, tvoření
lapačů snů, náramků přátelství, výroba malých totemů ze zátek od vína. Rozdělávání
ohně se třemi sirkami a uvaření vajíčka. Mnozí si řeknou, že je to jednoduché, ale i
starší děti měly potíže tyto úkoly splnit.

Jako každoročně byla pro děti připravena noční stezka odvahy. Počasí nám přálo a tak
vedoucí s dětmi sestavili plavidla na vodu a uskutečnili jsme legendární plavbu po vodě
na čemkoli. Plavby se zúčastnili i nejmenší odvážlivci a užili si to.
Domů z tábora jsme odjížděli plni příjemných dojmů a zážitků a již plánujeme
uskutečnění tábora na příští rok. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří zabezpečovali a zajišťovali podporu a pomoc při konání tábora.
Velký dík patří mladým instruktorům za jejich čas a chuť pomáhat při práci dětmi. Moc
všem děkujeme za jejich práci s dětmi a věříme v další velmi úspěšnou spolupráci.
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Minulá sportovní sezóna byla přerušena na jaře. Výsledkově jsme na tom byli dobře,
tak bychom byli rádi, kdybychom v těchto výsledcích pokračovali i v letošní sezóně.
V měsíci říjnu bychom se chtěli zúčastnit Podzimního kola hry Plamen, Ligy
v jednotlivcích a Českého halového poháru 2020.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim dorostencům, kteří ukončili sportovní dráhu dětí
a chtějí pokračovat v požárním sportu mezi dospělými. Přejeme jim plno dalších
sportovních úspěchů!!!

Jiří Mihulka, SDH Bohousová
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Jóga v Rakvicích
Již poněkolikáté jsem byla cvičit jógu o prázdninách. Domluvím se s Naďou Křenovou
a vyjíždíme na prodloužený víkend nebo čtyři dny do nádherných míst naší země. Letos
nás bylo 24 a byli jsme v Rakvicích, v kraji dobrého vína. Odpočineme si a domů
přijíždíme vždy spokojeny a plny zážitků. Pod vedením Hanky Koskové si krásně
zacvičíme, protáhneme naše těla a při meditacích zapomeneme na všechny starosti.
Chtěla bych Hance poděkovat za organizaci výletu, za její elán a nadšení pro věc. A na
závěr mého krátkého článku - už se těším na příští rok :)).
Mirka Dvořáková
S jógou na jižní Moravě
Už jsme doma z Moravy,
a vzala jsem si do hlavy,
že napíšu ze šprýmu
o výletě pár rýmů.:))
Bylo to krásné,
bylo to jak sen,
děkuji vřele,
děkuji všem.
Bylo nám dobře dohromady,
v Rakvicích mezi vinohrady.
Je to tak trochu jiný svět,
který se dá těžko shrnout do pár vět.

Foto. M. Dvořáková, Rakvice

Má to tam silnou energii,
která vás chytne a drží notnou chvíli.
Ještě teď ležím a vidím vinice,
desítky, stovky, tisíce…

A při józe a cyklistice,
posouváme své hranice –
možností a pružnosti,
přátelství a vlídnosti.

Kam pohlédneš, tam je víno,
ochutnat skleničku večer ti pak není líno.
Víno chutná skvěle,
na jazyku, na patře i v těle.
Chce se ti smát, chceš si notovat
a ze života se prostě radovat.

Je to dobrá zkušenost,
takových není nikdy dost.
A proto za rok v létě opět s Hanou,
spolu s jógou na shledanou.:))

Když opustíme pohodlí své rodiny
a staneme se členy velké skupiny,
pravidla se trošku změní,
co se týče všeho dění.

Hana Kosková
lektorka jógy

Nezáleží na tom, co chci já,
ale na tom, co chce skupina.
A v jejím rámci,
učíme se toleranci.
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Obec Záchlumí
Vás zve

18. října 2020
na mši v neděli v 15:00 hodin
v místní kapli Krista Dobrého pastýře
Litice nad Orlicí
sloužena p. ThDr Pawlem Nowatkowskim

Kaple bude otevřena od 14:30 hodin pro veřejnost
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