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Mikulášská nadílka, 5. 12. 2020, Záchlumí, foto J. Peřina

Informace obecního úřadu
Dokráčeli jsme do konce tohoto zvláštního roku, na který bohužel většinou
nebudeme, z obecně známých důvodů, vzpomínat úplně v dobrém. Začínáme
bilancovat, co nám tento rok přinesl a také jak byl úspěšný či neúspěšný. Otázka je, jak
hodnotit dění kolem, když vše bylo tak zásadním způsobem ovlivněno koronavirem.
Život a i chod obce se nám přibrzdil, ale nezastavil a tím můžeme zhodnotit, co se
podařilo a co nás čeká v příštím roce.
Proběhla celková rekonstrukce obecního úřadu, jedna z hlavních našich
letošních akcí. Na tuto akci jsme získali dotaci od Pardubického kraje. Rekonstrukce
byla již dokončena, ale z technických důvodů proběhne stěhování obecního úřadu zpět
do Záchlumí až na konci ledna 2021.
Vybudovala se cesta u Valachů v Záchlumí a cesta u Tobišků v Záchlumí. Byla
opravena cesta v Bohousové u kravína a cesta od Konzumu do „ostrov“ k železničnímu
přejezdu u Lešků. Připravuje se projekt na opravu cesty v Liticích od Táborských do
kempu. Byl dokončen projekt cesty v Bohousové od kravína na hranici katastru Česká
Rybná, který měl být financován v rámci pozemkových úprav.
Obecně závazné vyhlášky obce Záchlumí zůstaly na další období beze změn.
Zde připomínám, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je stanoven na 450,- Kč na
osobu s trvalým pobytem v obci a také na chatu či chalupu, která se nachází v katastru
obce. Splatnost poplatku je do 31.3.2021 pro trvale žijící občany a do 31.7.2021 pro
chataře a chalupáře. Pokyny, jak poplatek uhradit (i přes účet) a jak zažádat o
osvobození od poplatku, jsou na internetových stránkách obce www.obeczachlumi.cz
v sekci „O obci“ oddíl „Odpady“, kde jsou formuláře ke stažení. Formuláře jsou
samozřejmě k dispozici i na obecním úřadu. Termín svozu komunálního odpadu
zůstává stejný, tj. každý lichý čtvrtek. Plast, sklo a papír se vyváží jednou za dva týdny
v pondělí, lichý týden. Všem, kteří poctivě třídí odpad, jménem obce děkuji.
Místní poplatek ze psů za kalendářní rok činí za prvního psa 100,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději
do 31. března příslušného kalendářního roku.
Na základě změn v naší legislativě v letošním roce byl schválen nový Řád
veřejného pohřebiště obce Záchlumí s účinnosti od 1.11.2020.
Dle plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury - čov a
kanalizace na období 2019 – 2028 se od 1.1.2021 zdraží stočné o 1,- Kč na 22,- Kč.
Čtvrtletní platby vodného už probíhají z větší části bezhotovostním převodem
na základě faktur, které obec rozesílá mailem případně je máte vhozené do schránek.
Proto prosím vždy po ukončení čtvrtletí kontrolujte doručenou poštu v mailu případně
ve schránce a pokud fakturu neobdržíte, kontaktujte obecní úřad. Zaplatit můžete
samozřejmě i v hotovosti na obecním úřadu.
Rozsvícení letošního vánočního stromku proběhlo netradičně na dálku, bez
osobního setkání, v první adventní neděli 29.11.2020. O průvodní slova přenášená
místním rozhlasem se již tradičně postarala Naďa Křenová. Za zorganizování celé akce
ji patří velký dík.
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Radost z nového vánočního stromku trvala ale jen dva dny. Neznámý vandal
ukradl vánoční hvězdu z našeho vánočního stromku a došlo k jeho zničení. Při krádeži
vandal zlomil špičku stromu a tím ho nevratně poškodil. Je vidět, jak si někteří neváží
práce jiných! Stromek se sám nedovezl, nezasadil ani neozdobil a také nebyl zadarmo!
Vandal svým činem zkazil dobrým lidem z našich vesnic předvánoční čas a děti
chodily domů zklamané, že ve své obci nemají vánoční stromeček!
A protože se mezi námi najdou dobří lidé, kteří se nechtěli s touto situací smířit,
už druhou adventní neděli jsme měli zasazený nový vánoční stromek, který zase
rozsvítil naše obce. Tímto děkuji dárci nového vánočního stromku a všem, který se
postarali o jeho zasazení a ozdobení. Děkujeme!
Na závěr mi dovolte Vám popřát v čase adventu, hodně zdraví a spokojenosti,
usmějme se na sebe, na lidi kolem nás a odnesme si úsměv v srdci pro horší chvíle.
Užijme si radost a rozzářená očka našich dětí v období nejkrásnějších svátků v roce,
svátků vánočních a vykročme s optimismem do roku 2021.
Přeji Vám úspěchy v osobním i pracovním životě a hlavně pevné zdraví.
Ať nám naše zvoničky zvoní na lepší časy.
Jménem svým i zastupitelstva obce Záchlumí
Miroslav Falta
starosta

Původní (zničený) vánoční stromek, 29.11.2020, foto M.Falta
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Výpis z usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 25. listopadu 2020 od 19:00 hodin
v restauraci Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 20/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje plán zimní údržby na období 2020/21 a
pořízení vybavení na obecní úřad, dále bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 768/16 o
výměře 30 m2, v katastrálním území Bohousová dle GP č.216-60/2019. Cena 30,- Kč
za m². Kupující je D. H. a D. V. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřením č. 5/2020, spočívajícím v:
- Příjem 20 000,- Kč dotace na plovoucí čerpadlo pro hasiče
- Příjem
800,- Kč dotace na školení hasiči
- Příjem 78 207,- Kč finanční příspěvek na kůrovcovou kalamitu
- Příjem 11 010,- Kč finanční příspěvek na kůrovcovou kalamitu
- Výdaj 5 000,- Kč nebezpečný odpad par. 3721 pol. 5169
- Výdaj 200 000,- Kč oprava čov (přesun 2212 5171)
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje odměnu starostovi obce 30 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje podání žádosti do programu MMR
117D8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 20/8
Zastupitelstvo obce schvaluje odpuštění nájmu za pronájem restaurace Fontána
z důvodu uzavření restauračních provozoven v rámci vyhlášení nouzového stavu a to
po dobu trvání krizového opatření, které nařizuje uzavření restauračních zařízení.
(všichni zastupitelé pro)
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Výpis z usnesení č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 17. prosince 2020 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 21/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje uzavření dohod o provedení práce s členy
zastupitelstva na rok 2021:
Falta Miroslav za organizování kulturních akcí
Peřina Jaroslav na tvorbu a tisk obecního zpravodaje
Jeník Jan za drobné práce pro obec
Tobišková Tereza za drobné práce pro obec
Odměna je stanovena ve výši 100,- Kč/hod.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje pravidla rozpočtové provizoria pro měsíce
leden-únor 2021. Výdaje v měsících, kdy nebude schválen rozpočet, se budou řídit
upraveným rozpočtem roku 2020. Rozpočtové provizorium bude platit do schválení
rozpočtu 2021.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje zvýšení finančního vztahu rozpočtu obce
Záchlumí k provoznímu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Bohousová
o částku 70 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 21/7
Starosta obce seznámil zastupitele obce a hosty s rozpočtovým opatřením č. 6/2020,
spočívajícím v:
- Příjem
200 661,50 Kč dotace na přírodně – krajinářskou úpravu
- Výdaj
50 000,- Kč na vybavení obecního úřadu-nákup tiskárny
- Výdaj
50 000,- Kč na vybavení obecního úřadu
- Výdaj
50 000,- Kč na ČOV
- Výdaj
20 000,- Kč na oprava restaurace (po vloupání)
- Výdaj
70 000,- Kč na provoz ZŠ
- Výdaj
15 000,- Kč na zpracování dotace na rekonstrukci dětských hřišť
- zvýšení a snížení příjmů a výdajů k vyrovnání čerpání rozpočtu
(všichni zastupitelé pro)
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Společenská kronika
V období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané.
83 let Gvoždiaková Anna
65 let Hynek Miloslav
89 let Jiskrová Marie
83 let Křenová Marie
85 let Bezáková Ludmila
65 let Smítalová Marie
65 let Tobiška Zdeněk
65 let Kulhavý Václav
85 let Hynková Marie
87 let Musilová Marie
86 let Hanák Jaroslav
83 let Žabokrtský Jaroslav
84 let Divíšková Alena
65 let Hůlka Petr
86 let Táborský Václav
83 let Pribaničová Věra
65 let Dostál Václav
65 let Kaška Václav
88 let Krahulec Jaroslav
89 let Krčmářová Drahomíra
93 let Petrášek Vladimír
70 let Dostálová Marie
86 let Kulhavá Jarmila
75 let Matyáš Zdeněk
83 let Hynková Vlasta
70 let Hůlka Pavel
65 let Krahulcová Vlasta
88 let Hynek Miloslav
65 let Hynková Zdeňka
65 let Hovorka Jiří
89 let Krčmářová Pavlína
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Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili nebo ještě oslaví
významné životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a
jenom pohodové dny.
Renata Kašová, předseda kulturní komise
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Základní škola Bohousová informuje
Všichni zaměstnanci s nedočkavostí vyhlíželi každým dnem, kdy se nám do školy opět
vrátí naši žáci a budou prožívat běžné všední dny vzdělávání a školních aktivit přímo
ve škole se svými vyučujícími.
Mezi tím si ale museli po necelých 5 měsících opět projít spolu se svými rodiči
a vyučujícími distanční formu výuky. Všichni to zvládli na podtrženou jedničku. Děti
plnily své povinnosti velice pečlivě a svědomitě. Rodiče se také zapojili s velkým
úsilím do této činnosti a svojí ochotou a nasazením výborně spolupracovali, za což jim
patří velký dík, a jen tak přispěli ke skvělému zvládnutí distanční výuky.
Vyučující se této situace zhostili velice odpovědně a zabezpečili svým velkým
nasazením a spoluprací bezproblémový průběh vzdělávání na dálku. Vytvářeli žákům
individuálními konzultacemi a online výukou perfektní podmínky pro distanční výuku.
Také se nezištně zapojily paní asistentky a paní vychovatelka. Musím tuto práci zcela
vyzvednout a všem zpětně velice poděkovat za perfektní přístup. Zcela příjemně se
vede a řídí tak skvělý a jednotný kolektiv, který se dokáže společně domlouvat a
ochotně kolektivně spolupracovat. Tato jednotnost a týmovost se v naší škole utvořila
od letošního roku, kdy nás doplnily skvělé paní asistentky a letošní 4. ročník převzala
paní Iva Nosálová. Zkrátka od letošního školního roku funguje a velice kvalitně
spolupracuje skvělý tým. A tak to má být, od toho se potom odráží spokojenost
pracovníků školy, dětí, rodičů a také vedení obce. A to dělá dobré jméno školy.
Naprosto úžasná zpráva byla, že jsme mohli přivítat ve škole nejprve děti
1. a 2. ročníku dne 18. listopadu a následně 30. listopadu ostatní žáky 3. až 5. ročníku.
Začala konečně kvalitní prezenční výuka a vyučující se pustili do velice náročné práce,
aby s dětmi dohnali potřebné učivo. Vše se bezvadně vydařilo, i když mírné zklamání
nastalo s nařízením vlády nepochopitelného zákazu tělesné výchovy a zpěvu v rámci
hudební výchovy. Protože však děti nutně potřebují přirozený pohyb a udržet si kondici
a zdravý životní styl, v rámci hodiny tělesné výchovy chodily na zdravotní vycházky
spojené s pohybovou činností, protahovacími cviky a míčovými hrami – vybíjenou a
házenou. Myslím, že by se mělo přehodnotit toto rozhodnutí a umožnit již v lednu
žákům škol zažívat plnohodnotnou zdravou a tolik potřebnou tělesnou výchovu.
A aby neměly děti ve škole pouze učení, uskutečnili jsme pro ně tři školní akce
a programy. V rámci školního projektu Šablony II. měly ve škole zcela zdarma
výukové projektové dny. Tím prvním byl vzdělávací program sférického kina „Mobilní
planetárium“ a další bylo 3D kino s projekcí „Podmořský svět“. V posledním školním
dni před vánočními prázdninami jsme pro děti připravili, pod vedením paní
vychovatelky Miroslavy Dvořákové, tzv. „Vánoční hry“, které nahradily
neuskutečněné „Čertovské hry“ a školní besídku žáků školy. Všichni se příjemně bavili
u plnění různých úkolů a za získané vánoční peníze si děti mohly koupit v obchůdku
různé předměty a drobnosti. Tak skončil poslední školní den v tomto kalendářním roce
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a my si moc přejeme, ať se opět všichni a zdraví sejdeme ve škole dne 4. ledna 2021
na „normální a běžné“ prezenční výuce a reálných školních akcích.
Čeká nás plavecká výuka, lyžařská škola, školní bruslení, sportovní soutěže, dubnový
pobyt ve Vysokých Tatrách a další různé vzdělávací programy. Žáci by o tyto akce
neměli být ochuzeni a užít si je jako v ostatních školních rocích.
Dětem a jejich rodičům přeji klidně strávené vánoční prázdniny a nám všem hlavně
mnoho sil a optimismu v současné době, šťastné dny se svými nejbližšími a tolik
potřebné pevné zdraví. A také určitě vzájemnou podporu a spolupráci a ať zažíváme
běžný a plnohodnotný život.
Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová

Pour
Féliciter
2021
Přejeme Vám hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, legrační
příhody a další výhody
Redakce zpravodaje
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