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Čištění požární nádrže v Bohousové, 26. 8. 2020, foto J. Peřina

Informace obecního úřadu
Nacházíme se v současné době, která pro nás není lehká, jsou uzavřené školy,
některé obchody, restaurace, kostely, zrušené veškeré akce a omezená hromadná
doprava. Všichni se nyní musíme nějak vyrovnat s tímto omezením. Neuvádím zde
platná mimořádná opatření, neboť se neustále mění a tyto informace čerpáte z médií.
Důležité informace jsou umisťovány i na webové stránky obce.
Úřední hodiny obecního úřadu zůstávají nezměněné: pondělí a středa od 13:00
do 17:00 hodin. V zájmu ochrany zdraví občanů obce i zaměstnanců obce navštěvujte
Obecní úřad pouze v nutných případech, které nelze projednat jinak, a nahraďte prosím
osobní kontakt písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech
případech, kdy je to možné.
Kontakty pro komunikaci:
E-mail:
ouzachlumi@orllicko.cz
Telefon:
465 629 181
Mobil:

604 513 720 (starosta)

Protože ne všichni máte vlastní rodiny k dispozici, nabízíme, tak jako na jaře, po
dobu Nouzového stavu možnost zajistit některé záležitosti prostřednictvím obce
Záchlumí ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Nemáte-li, kdo by Vám nakoupil,
vyřídil léky apod., kontaktujte telefonicky místostarostu obce pana Jaroslava Peřinu
ml. na tel. č. 603 164 447 nebo pana Luďka Prause na tel. č. 602 188 882, popřípadě
starostu obce pana Miroslava Faltu na tel. č. 604 513 720.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 22. 10. 2020 na sále
Fontána v Záchlumí, schválilo v souladu s novelou zákona o pohřebnictví č. 256/2001
Sb. nové znění řádu veřejného pohřebiště v Liticích, které odsouhlasil krajský úřad
Pardubického kraje.
Dokončuje se výstavba dvou komunikací v Záchlumí u Tobišků a Valachů. Za
přispění hasičů bylo vyčištěno okolí požární nádrže v Bohousové od náletových
dřevin. Probíhá výroba nového stavidla pro lepší ovladatelnost při větších deštích. Zde
bych poděkoval hasičům z Bohousové.
I nadále probíhá rekonstrukce obecního úřadu, a to s využitím dotace
z Pardubického kraje. Dokončení prací a stěhování úřadu proběhne do konce roku.
Faktury za vodné za III. čtvrtletí 2020 byly rozeslány emailem nebo vhozeny do
vašich schránek. Zkontrolujte si došlou poštu, a pokud je to možné, proveďte platbu
bezhotovostně převodem.
V říjnu proběhl poslední letošní mobilní sběr komunálního odpadu. Děkuji těm
občanům, kteří osobně odpad předali a netvořili v noci anonymní hromady
komunálního odpadu, ke kterému se nikdo nehlásil.
Začíná topná sezóna a opět se topí v některých nemovitostech nevhodnými
palivy místo toho, aby se topilo kvalitním uhlím a dřevem. Proto bychom se měli
všichni zamyslet nad svým jednáním, jde o zdraví nás všech!
Přeji všem hodně sil a pevné zdraví v této nelehké době!
starosta obce Miroslav Falta
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Výpis z usnesení č. 19
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 22. října 2020 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 19/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty a schvaluje smlouvy
předložené starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nové znění řádu veřejného pohřebiště
v Liticích.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru za II. pololetí
2020.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za II. pololetí
2020.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup části pozemku p.č. 768/9, výměra 39
m2 v katastrálním území Bohousová dle GP č.216-60/2019, za 1 170,- Kč. Kupující
Obec Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího
vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p.č. 554/6 výměra 6 m2
v katastrálním území Bohousová dle GP č.216-60/2019, za 180,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p.č. 551/6 výměra 41 m2
v katastrálním území Bohousová dle GP č.216-60/2019, za 1230,- Kč. Kupující Obec
Záchlumí ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejího vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 19/11
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 173/1 k.ú. Litice nad
Orlicí, výměru 25 m2 za účelem umístění demontovatelné plechové kůlny pro Národní
památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 00 Praha 1. 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 19/12
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku, části parcely č. 1197/5, k.ú.
Záchlumí, výměru 25 m2, za účelem zhotovení zpevněné příjezdové cesty a chodníku
ze zámkové dlažby. 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 19/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pravé části budovy občanského
výboru v Liticích nad Orlicí č.p. 14 pro Národní památkový ústav, Valdštejnské nám.
3, 118 00 Praha 1, správa hradu Litice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 19/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje koupi osobního automobilu pro potřeby
obecního úřadu. Obec ponese veškeré náklady spojené s převodem auta do jejího
vlastnictví
(všichni zastupitelé pro)

Výstavba komunikace v Záchlumí, foto archiv obce
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Základní škola Bohousová informuje
Ještě než se „tradičně“ opět ze dne na den 14. října zavřely plošně školy v celé
republice, stihla naše škola několik školních aktivit. Úspěšní žáci v atletickém čtyřboji
ještě stačili převzít dne 15. září 2020 ocenění za neskutečný výsledek v rámci škol
Pardubického kraje, když jsme se jako škola, stali absolutním krajským vítězem
v atletickém čtyřboji. O tom se již psalo v minulém vydání Zpravodaje.
Také jsme ještě stihli kulturní akci a to 5. října. Kdy k nám přijelo známé a skvělé
Divadélko pro školy s úsměvnou pohádkou „Africká pohádka“, kde herci velice vtipně
pojali vyprávění o cestovateli a lékaři Emilu Holubovi. Bohužel zavření škol způsobilo,
že k nám 14. října nepřijelo „Mobilní planetárium“ se svým vzdělávacím programem.
V případě příznivé situace a následném otevření škol, nás čekají další plánované akce,
přičemž se některé přesunují z původních termínů. Pobyt žáků na Slovensku ve
Vysokých Tatrách v původním termínu od 29. září do 2. října 2020 se musel posunout
na termín od 13. dubna do 16. dubna 2021. Dalšími akcemi, které se chystají, jsou
návštěva knihovny v Žamberku v rámci vzdělávacího programu, výchovná přednáška
pracovníka Českého červeného kříže ve škole, případná návštěva divadelního
představení v Žamberku, nebo zahájení plavecké výuky dne 21. prosince 2020.
Sportovními akcemi by měli být turnaj ve florbalu a vybíjené, případně lyžařská škola,
nebo atletické soutěže.
Naší žáci potvrdili své kvality na „Běhu J. A. Komenského“
Sportovní
akcí,
která se ještě stihla
uskutečnit a byla
přeložena
z jara
2020, byl tradiční
závod v přespolním
běhu
v Brandýse
nad Orlicí s názvem
„Běh
J.
A.
Komenského“. V o
něco
menší
konkurenci
vzhledem k situaci
kolem
epidemie
naši žáci skvělými
15. 9. 2020, Tým žáků ZŠ Bohousová, Běh J.A. Komenského,
výkony dokázali, že
Brandýs n. Orlicí, foto p. Skulbaševský
patří mezi špičku
v atletických
soutěžích. Potvrdili tak svoji dominanci z výsledků v krajském atletickém čtyřboji.
Žáci absolvovali podle ročníku narození tratě o délce 800, nebo 1 200 metrů. Díky
vysoké kvalitě jejich atletické a fyzické přípravy a optimální technice běhu získali
přední umístění mezi žáky z 6 základních škol. Největšími úspěchy jsou výkony Jiřího
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Mihulky, který na trati 800 metrů nenašel přemožitele a doběhl si pro první místo a
Justýna Cabalková, která na stejné trati skončila na výborném druhém místě – 8 sekund
za vítězkou. Neztratili se ani další žáci, když Nela Kočajdová získala 4. místo na trati
1 200 metrů, pouhé 2 vteřiny na bronzové umístění. Ve stejné kategorii doběhla
Anežka Kalousová na pěkném 6. místě. Josef Hysek doběhl na 800 metrů na 7. místě
a Ondřej Dostál a Tomáš Mach uzavírali první desítku na trati 1 200 metrů. Všichni
ovšem zaslouží velké uznání za kvalitní výkony a bojovnost, která vynesla naší škole
celkově 3. místo v počtu získaných medailí a umístění mezi všemi školami.
Na závěr mi dovolte,
abych všem dětem,
rodičům a pedagogům
poděkoval za jejich
nesmírné
úsilí
a
obětavost při zvládání
distanční
formy
vzdělávání při uzavření
všech typů škol a aby
nám situace dovolila
návrat do školních lavic
v co nejbližší možné
době. Nejprve nás vláda
ČR ujišťovala, že se
15. 9. 2020, Justýna Cabalková, 2. místo, Běh J.A.Komenského
první
stupně
ZŠ
na 800 metrů, Brandýs nad Orlicí, foto p. Skulbaševský
nebudou vůbec zavírat
vhledem k zaměstnanosti rodičů a případného výpadku ekonomiky. Při uzavření
14.října bylo jasně řečeno, že se první stupeň základních škol vrátí určitě 2. listopadu
bez ohledu na vývoj situace kolem epidemie a teď se vydalo prohlášení, že se žádní
žáci 2. listopadu do škol nevrátí. Jak můžeme mít v tomto ohledu k naší vládě důvěru,
když neustále mění
pravidla, chaoticky a
neuváženě prakticky ze
dne na den a opatření se
neustále
a
nesrozumitelně
překrývají. Toto je
výsměch nám všem,
kteří
se
nemohou
spolehnout
na
důvěryhodnost
prohlášení. Jasně tím
dokazují,
že
jsou
nesourodou
a
nejednotnou
vládou
15. 9. 2020, Jiří Mihulka, 1. místo, běh J.A. Komenského
na 800 metrů, Brandýs nad Orlicí, foto p. Skulbaševský
v rámci
špatném
komunikace s občany
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této země. Tyto jejich neustále změny názorů a nejednotná opatření nepřidávají na
klidu jak rodičům s dětmi, tak i všem pracovníkům ve školách.
V návrhu Asociace ředitelů základních škol se ministrům a vládě ČR posílal dokument,
aby si o otevření základní školy mohli rozhodnout ve městech a obcích zřizovatelé po
dohodě s řediteli škol, na základě epidemické situace v té dané obci. A to se mi zdá,
jako dobré řešení, které mělo nastat v pondělí 2. listopadu.
Nicméně musíme respektovat nařízení vlády a budeme tedy dále pokračovat
v distančním vzdělávání. Náš skvělý tým pedagogů a dalších zaměstnanců je plně
připraven Vám všem pomoci v této situaci a tak velmi dobře zvládnout tento styl výuky
v domácím prostředí. Můžete se na nás kdykoliv a s čímkoliv obrátit a vše zdárně
vyřešíme. Přeji Vám tímto klidné dny, mnoho optimismu a hlavně pevné zdraví. Držte
se.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský

Ukliďme svět
World Cleanup day 2020
Jak již víte z minulých let, pravidelně se jako Sbor dobrovolných hasičů Bohousová
s mladými hasiči, účastníme dobrovolnické úklidové akce, Ukliďme Česko. Tato akce,
která byla naplánována na 4. dubna 2020 však byla zrušena z důvodu celosvětové
pandemie Covid – 19. Proto jsme se rozhodli, zapojit do akce Ukliďme svět, neboli
World Cleanup day 2020, která proběhla v září. Jedná se o největší, celosvětový
dobrovolnický projekt, který je zaměřen na úklid odpadků a upozorňuje na nadměrné
vytváření odpadu a na nelegální skládkování. V loňském roce se do akce zapojilo

Ukliďme svět, Litice nad Orlicí, 23. 9. 2020, foto J. Peřina
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22 000 000 lidí ze 180 zemí světa. V roce letošním se do úklidu v České republice
přihlásilo na 670 organizací a spolků, mezi které jsme se zařadili i my.
Od organizace, Ukliďme Česko, jsme získali ochranné rukavice a pomůcky k úklidu.
Zástupci obce Záchlumí nám přislíbili pomoc s likvidací sesbíraného odpadu. Náš
úklid jsme prováděli ve dvou skupinách. První v Liticích nad Orlicí, kde jsme prošli
okolí řeky Divoké Orlice od restaurace V Zátiší až po camp Eldorado a cestu vedoucí
k tomuto campu. Druhá pak v Bohousové, kde uklízela cestu od Konzumu do místní
části Ostrova a okolí.
Akce se účastnilo celkem 21 dobrovolníků z řad dětí i rodičů. Celkem se nám podařilo
sesbírat cca 150 kg odpadu. Jednalo se hlavně o plastové a skleněné lahve, různé
kovové předměty od nádobí přes elektrické kabely až po díly automobilů, plechovky a
obaly od potravin.

Ukliďme svět, Bohousová, 23. 9. 2020, foto archiv J. Peřina

Touto cestou bych chtěl poděkovat zejména rodičům, kteří si našli čas vyrazit s námi
uklidit v našich obcích, ale i dětem a všem ostatním, kteří nám s úklidem pomohli.
Zároveň věřím, že nám všem, co v našich částech obce Záchlumí žijeme, není toto
prostředí lhostejné a jednou dojdeme do doby, kdy už nebudeme mít co uklízet ☺.
Jaroslav Peřina ml., SDH Bohousová
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SDH Bohousová – mladí hasiči
Letošní sportovní rok byl od začátku školního roku časově našlápnutý. Vyplatilo
se nám, že jsme s tréninky začali už v srpnu.
Hned první zářijový víkend jsme pořádali domácí závody v běhu na 60 m
jednotlivců. Na domácí půdě jsme určitě neudělali žádnou ostudu, mladší dívky
obsadily 7. a 10. místo, mladší chlapci 1., 2. a 6. místo, st. chlapci 7., 12. místo a st.
dívky 8. místo. Hned další víkend nás čekaly závody 60 m jednotlivců v sobotu i
v neděli. V průběžných výsledcích ze třech závodů jsme se ve všech kategoriích
umístili zatím na postupových místech na krajská kola. Do jarních kol tedy máme dost
práce, abychom tato místa obhájili nebo i vylepšili.
KATEGORIE DÍVKY ml.

17,33 43

Bohousová
Bohousová

18,51 28
20,18 17

Bohousová

27,44

0

Bohousová

43,89

0

17,81 32

KATEGORIE DÍVKY st.

5.
18.
45.
46.

Třebovice

17.
20.

BODY

12,85 45

Bohousová 13,95 25
Bohousová 15,41 3
Bohousová 18,89 0
Bohousová 18,02 0
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Příjmení
SDH
jméno
1. Felgr Šimon Žamberk
Samek
Česká
6. Dominik
Rybná
Česká
7. Dytrt Tomáš Rybná
Kočajda
8. Vojtěch
Bohousová
Divíšek
12. Radim
Bohousová
Třešňák
13. Jakub
Bohousová
Andrš
28. Michal
Bohousová

BODY
BOD
Y

1.

Nováčková
Veronika
Pavlová
Nikola
Prachařová
Martina
Peřinová
Barbora
Žabová
Martina

SDH

9.
13.

Dolní
Černý Lukáš Třešňovec 18,24 41
Mihulka Jan Bohousová 18,43 38
Mihulka Jiří Bohousová 17,59 20
Peřina
Jaroslav
Bohousová 21,58 19
Pop Patrik
Bohousová 24,87 10
Huf
Vítězslav
Bohousová 26,59 5
Žaba Jan
Bohousová 26,70 5

KATEGORIE CHLAPCI st.

nej. Čas

Příjmení
jméno

1.
2.
8.

SDH

nej.
Čas

BODY

Třebovice
Česká
Rybná

Příjmení
jméno

nej.
Čas

1. Pavlíková Lucie
Honskusová
4. Anežka
Blechová
8. Nikola
9. Kočajdová Nela
21
. Blechová Nela
24 Blechová
. Nathalie

nej.
Čas

Příjmení jméno SDH

KATEGORIE CHLAPCI ml.

13,78

43

13,81

28

13,86

26

14,73

26

15,90

12

15,08

7

19,58

0

S mladšími a staršími hasiči jsme se zúčastnili závodů požární všestrannosti
podzimního kola závodu Plamen 2020/2021 v Bystřeci. Na přípravu na závody jsme
měli jen 14 dní. Starší tým se umístil na 37. místě. Tady bohužel dobrá nálada
z umístění nezavládla. Rádi bychom však pochválili dobrý výkon Barči Peřinové, která
běžela poprvé za starší tým, a nezklamala.
Za mladší kategorii běžely dva týmy. První tým se umístil na krásném 4. místě
ze 46 týmů celkem. Druhý tým se umístil na 42. místě. První tým ve složení Nela
Kočajdová, Nikola a Nela Blechová, Jířa a Honza Mihulkovi, kteří vybojovali čtvrté
místo, zajistili možnost, že v jarním kole mladší tým bude bojovat o postup na krajské
kolo.

Radim Divíšek, liga 100 metrů překážek,
Mladkov 20. 9. 2020, foto J. Mihulka

V roce 2020 obdržel náš sbor dotaci z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na materiálně-technickou základnu a dotaci na volnočasové aktivity.
Celková částka dotace činí 6689,- Kč. Z části určené na MTZ jsme dětem zakoupili
stuhy na 100 překážek se spojkami pro požární sport v hodnotě 2 174,- Kč. Stuhy
odpovídají požadovaným směrnicím na sportovních soutěžích.
Z dotace na volnočasové aktivity jsme zaplatili roční pronájem tělocvičny ve
Fontáně Záchlumí, v hodnotě 7 000,-- Kč. Tělocvičnu ve Fontáně využíváme
k pravidelným tréninkům v období, kdy nám již chladné a zimní počasí nedovoluje
trénovat venku. Pravidelné tréninky probíhají v rozdělení dle kategorií minimálně
třikrát týdně.
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Prostředky dotace byly využity účelně a efektivně. SDH Bohousová tímto
děkuje MŠMT za obdrženou dotaci a věří v podporu a spolupráci i v dalších letech.
Dále náš sbor obdržel dotaci z Pardubického kraje z Programu B1: „Podpora
pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“. Celková částka dotace činí 10 000,- Kč.
Z poskytnuté dotace jsme pro dorost zakoupili hliníkový sklápěcí žebřík 9příčný. Pro mladší a starší děti pak kovovou džberovku 10 l pro požární sport, to vše
v celkové hodnotě 14 266,-- Kč. Jmenovaný materiál odpovídá požadovaným
směrnicím na sportovních soutěžích.
Děkujeme Pardubickému kraji za poskytnutou dotaci, a doufáme v podporu naší
sportovní činnosti děti a mládeže i do dalších let.

Využití 9-ti příčného žebříku, foto J. Mihulka

Jiří Mihulka, SDH Bohousová
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Šance na kotlíkovou dotaci v kraji stále trvá

(14.10.2020)

Pardubice - Možnost získat kotlíkovou dotaci na území Pardubického kraje je
prodloužena do 31. října 2021. Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových
dotací v loňském roku 8. října. K dnešnímu dni je zaregistrováno přes 2 250 žádostí.
Žadatel může v závislosti na novém pořizovaném zdroji tepla získat dotaci až do výše
127 500 korun.
„Zájem v páté výzvě kotlíkových dotací byl hned od počátku velký. Zájemci mají
možnost prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického
kraje podávat žádosti až do konce října příštího roku. Podpora je poskytována na
pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na biomasu s ručním
přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může
být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy
1., 2. a bez určení třídy,“ sdělila radní kraje Hana Štěpánová.
Rada Pardubického kraje průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době
pracovníci odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje zajistili ve 2 vlnách
podpisy smluv s šestnácti sty žadateli a nyní postupně probíhá proplácení dotací.
„Žádosti, které se nepodaří uspokojit z důvodu vyčerpání prostředků, jsou
zařazovány do tzv. zásobníku projektů. Tyto žádosti v zásobníku budou uspokojeny
z prostředků výzvy Ministerstva životního prostředí pro kraje v rámci programu Nová
zelená úsporám, prostřednictvím něhož kraj získá v roce 2021 pro své žadatele o
kotlíkovou dotaci dalších přibližně 70 milionů korun. Plánuje se, že žádosti budou
schváleny ve dvou vlnách ke konci roku 2021 a na počátku roku 2022,“ doplnila
krajská radní Hana Štěpánová.
Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/109239/sance-na-kotlikovou-dotaci-v-kraji-stale-trva
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