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Nová vývěska v Liticích nad Orlicí u knihovny, foto 1. 3. 2021, archiv M. Falta

Informace obecního úřadu
Už je to rok, co se pohybujeme střídavě v nouzovém stavu a s ním i v krizových
opatřeních vydaných vládou ČR. Současná krizová situace je svým rozsahem zcela
mimořádná a přináší spoustu problémů. Obracím se proto na Vás, abyste důsledně
dodržovali všechna přijatá opatření a hygienická pravidla, a to v zájmu ochrany nejen
svého zdraví, ale zejména ochrany zdraví všech spoluobčanů a sousedů. Dokud budou
platit příslušná krizová opatření, dodržujte prosím vydaná doporučená opatření.
V důsledku dodržování hygienických pravidlech v této nelehké době prosím o
dodržování pořádku na místech, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.
Někteří občané si stále pletou toto místo za místo komunální skládky. Stále upozorňuji
na tuto skutečnost, ale bohužel se najdou jedinci, kteří toto nerespektují! Buďme
ohleduplní ke svému okolí a svým sousedům.
Zastupitelstvo obce projednávalo především přípravu rozpočtu na letošní rok
2021. Schválený daňový balíček bude mít vliv na rozpočty obecních samospráv a i
naše obec pocítí dopad daňového balíčku a tak je těžké, nyní odhadovat, o kolik peněz
náš rozpočet přijde. Snadné to nebude, ale i tak se život v naší obci nezastaví.
V roce 2021 se plánuje:
- úprava prostranství před obecním úřadem,
- příprava projektu cesty v Liticích nad Orlicí do kempu
- dokončení restaurování místní památky kaple v Liticích nad Orlicí - mříž
- rekonstrukce vodovodního řadu v Bohousové
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2021 činí 450,- Kč na osobu.
Vodné je 17,60 Kč za m3 a stočné 22,00 Kč za m3. Poplatek za jednoho psa je 100,- Kč
a každého dalšího 300,- Kč na rok. Podrobné informace najdete na stránkách obce
Záchlumí, v sekci „O obci“, odkaz Odpady.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 25. 2. 2021 na svém 22. veřejném zasedání na sále
Fontána v Záchlumí, na kterém projednalo a svým usnesením schválilo rozpočet obce
pro rok 2021:
Celkové příjmy ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši

11 234 870,- Kč
0,- Kč
11 234 870,- Kč

Běžné výdaje ve výši
Kapitálové výdaje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

10 754 870,- Kč
480 000,- Kč
11 234 870,- Kč

starosta obce
Miroslav Falta
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Výpis z usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 25. února 2021 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 22/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje doplnění rozpočtu obce pro rok 2021
(průtoková dotace pro MŠ):
- zvýšení příjmů položka 4116 o 228 900,- Kč
- zvýšení výdajů par. 3111 položka 5336 o 228 900,- Kč
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočet obce na rok 2021, rozpočet je
schvalován jako vyrovnaný.
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
z toho: 4112 SDV
Příjmy celkem

10 104 870
722 000
0
408 000
179 100
11 234 870

Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo: příjmy - výdaje
Třída 8 - financování
z toho: pol. 8115

10 754 870
480 000
11 234 870
0
0
0

Par.

Pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1342
1356
1361

Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů práv. osob
DPH
Poplatek za komunál. odpad
Poplatek ze psů
Poplatek z pobytu
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
Správní poplatky
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1 700 000
50 000
250 000
1 700 000
5 200 000
360 000
14 000
5 000
50 000
5 000

1381
1511
4112
4116
1032
2321
3392
3399
3612
2141
3639
3725
6310
1122
Příjmy celkem
Par.

Pol.

Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Souhrnný dotační vztah na výkon st. správy
Průtoková dotace pro MŠ
Příjmy z lesa
Stočné
Příjmy - vstup - sál
Ostatní záležitosti kultury
Nájemné - byty
Nájemné - restaurace Fontána
Komunální služby
Příjmy za třídění odpadu
Příjmy z úroků
Daň z příjmů za obec

Výdaje

1032

Lesní hospodářství

2141
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3111
3111
3117
3314
3319
3322
3326
3341
3392
3399
3412
3421
3612
3613

Restaurace Fontána
Komunikace
Parkoviště, chodníky
Zastávky
Pitná voda
ČOV
Úpravy drobných vodních toků
Příspěvek MŠ Záchlumí
Průtoková dotace pro MŠ
Příspěvek ZŠ Bohousová
Knihovny
Kroniky
Památky kulturní
Památky místní
Rozhlas
Sál Fontána
Ostatní záležitosti kultury
Sportovní zařízení
Hřiště
Bytové hospodářství
Nebytové hosp. - OV Litice

5331
5336
5331

50 000
650 000
179 100
228 900
60 000
80 000
0
0
350 000
0
82 000
110 000
40 000
70 870
11 234 870

200 000
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10 000
1 310 000
350 000
5 000
755 000
605 000
100 000
600 000
228 900
600 000
45 000
30 000
100 000
30 000
100 000
120 000
110 000
10 000
10 000
300 000
20 000

3631
3639
3721
3722
3745
3900
4357
5213
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
Výdaje celkem

Veřejné osvětlení
Komunální služby
Nebezpečný odpad
Komunální odpad
Péče o vzhled obcí
Ostatní činnosti a služby pro obyvatelstvo
Transfer na zdravotnické zař.
Povinné rezervy
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Služby peněž. ústavů
Pojištění majetku
Daň z příjmů za obec
Finanční vyp. 2020

400 000
1 484 000
60 000
600 000
80 000
11 000
9 000
50 000
300 000
1 160 000
1 258 100
2 000
110 000
70 870
1 000
11 234 870

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.
Závazné ukazatele rozpočtu dle materiálu „Návrh rozpočtu na rok 2021“:
- příspěvek pro MŠ Záchlumí 600 000,- Kč
Par. 3111 pol. 5331
- příspěvek pro ZŠ Bohousová 600 000,- Kč
Par. 3117 pol. 5331
- poskytnutí dotace ve výši 3000,- Kč na jednoho občana umístěného ve
zdravotnickém a podobném zařízení. Jednotlivé žádosti vyřizuje starosta obce do
max. výše 9 000,- Kč schváleného rozpočtu (par. 4357 pol. 5339)
- poskytnutí příspěvku pro Sdružení obcí Orlicko do výše 65 000,- Kč schváleného
rozpočtu (par. 3639 pol. 5329)
- poskytnutí finančního daru pro místní spolky, svazy a organizace vyřizuje starosta
obce v rámci finančních prostředků na par. 3900
- rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci
účetní obce
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty a schvaluje smlouvy
předložené starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok
2022 - 2023.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 22/8
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneslužebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021855/VB/2, na pozemek p. č.
1193/5 v k. ú. Záchlumí od ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje darovací smlouvu číslo S/OM/4478//20/MS
mezi Pardubickým krajem a obcí Záchlumí na stavební parcely číslo 281 a 282,
oddělené geometrickým plánem č.407/2020 pro k. ú. Záchlumí z pozemkové parcely
číslo 1119/1.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záchlumí č.
1/2021 o místním poplatku z pobytu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 22/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje účast ve veřejné dražbě na nákup pozemků
vyhlášené Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. Jedná se o pozemky p.č. 2108, p.č. 2109
a p.č. 2308 v katastrálním území Bohousová. Pověřuje starostu obce k veškerým
úkonům s dražbou a nákupem pozemků spojených.
(všichni zastupitelé pro)

Okénko mateřské školy
„Štěpánku, to ti řekla maminka, že máš mít gumáky? Ano, maminka. A mám je mít i
na spaní.“
Arťa: „Paní učitelko, on si strká ruce do trenek!“ Péťa: „Já vím proč, aby mu smrděla
ruka.“
Téma: Naše tělo. Učitelka ukazuje jednotlivé části těla. „ A co je, děti, toto? Horní a
dolní ……“
Arťa: „KONČINA“
Doufám, že Vám tyto epizody z naší mateřské školy vykouzlily na rtech úsměv, stejně
jako nám.
Kromě čtrnáctidenního uzavření v měsíci říjnu, kdy jsme někteří zaměstnanci prodělali
koronavirus, funguje naše školička neohroženě dál. Jsme za to rády, protože tak ani
nevnímáme co se okolo děje.
Děti nás nabíjejí svou neutuchající energií, a když přijdete do práce, kde se na vás
radostně usmívá dvacet tvářiček, běží vás obejmout a přivítat, tak si řeknete, že máte
tu nejkrásnější práci na světě.
Náš vzdělávací program, který nabízíme dětem, jede dál podle plánu, ať se děje, co se
děje. Museli jsme se ale obejít bez některých aktivit jako je například lyžařský výcvik,
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návštěva divadel, zřejmě se zruší i plavecký výcvik. Myslím si ale, že dětem to vůbec
nevadí, pro ně je hlavní kontakt s kamarády a sdílení společných prožitků, kterých naše
paní učitelky nabízejí dostatek. Prohlédněte si některé z nich zde a další naleznete na
našich webových stránkách.

Foto – archiv MŠ Záchlumí

Foto – archiv MŠ Záchlumí

Co v naší školce plánujeme dále? Renovujeme některé prostory, do ředitelny nám
obecní úřad věnoval psací stůl, za což děkuji. Do herny dětem přibude sedací souprava
a nová kuchyňka, vybírali jsme společně s dětmi, které se už těší, až vyzkouší všechny
nové „spotřebiče“ - myčku, pračku… No i my dospělí se těšíme, protože děti nám
„vaří“ to nejlepší kafíčko co známe.
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Na školní zahradě nám na podzim někteří rodiče nezištně zrenovovali některé herní
prvky, za což jim moc děkujeme. Jsme opravdu rádi, že takové rodiče máme. Jsou to
Antesovi, Gömö, Fuksovi a Enderlovi. Bohužel již dosloužila dřevěná sestava se
skluzavkou, nevyhovuje bezpečnostním požadavkům a tak se pokusíme do léta
obstarat náhradu.
Na závěr děkujeme všem, kteří nám přinesli nebo poslali dáreček za novoroční
tříkrálové přáníčko, doufáme, že vás potěšilo.
Za kolektiv MŠ Drahomíra Víšová

Základní škola Bohousová informuje – únor 2021
Bohužel, podle očekávání, se nám po Vánočních prázdninách nevrátili do školy žáci
3., 4. a 5. ročníku, kteří tedy pokračovali se svými vyučujícími distanční formou výuky.
Alespoň jsme byli rádi, že mohly nastoupit děti 1. a 2. ročníku, které se svoji paní
učitelkou doháněly poctivě učivo, které nemohly úplně plnohodnotně procvičovat při
distanční výuce na podzim 2020. Práce se jim opravdu dařila a díky paní učitelce Radce
Dvořákové a jejímu výukovému nasazení a paní asistentce Miri Gloser vše poctivě
dobraly a zvládly. Ve školní družině měly velice pestrou činnost a tak pod vedením
paní vychovatelky Mirky Dvořákové zažily mnoho činností. Zdravé vycházky do
přírody v okolí školy, chodily sáňkovat a bobovat na kopec u Konzumu, zavítaly na
obecní kluziště si zabruslit, ale hlavně vyráběly velice povedené a krásné výrobky,
které vyzdobily naší školu anebo si je mohly odnést domů a pochlubit se svým
rodičům.
V posledních týdnech jsme se těšili, že se nám na přelomu února a března vrátí do školy
i ostatní žáci a že budeme moci naplánovat nějaké školní akce a aktivity, které zažívají
při běžné prezenční výuce. Čekala by nás plavecká výuka, případně lyžařská škola, jiné
sportovní aktivity anebo kulturní a vzdělávací programy, navíc máme stále zamluvený
pobyt ve Vysokých Tatrách na termín od 13. do 16. dubna pro žáky 5. ročníku. Situace
se však zkomplikovala a začalo se mluvit o potřebě testování dětí a žáků, aby mohli
nastoupit na prezenční výuku do školy. Vláda ovšem nebyla schopna zajistit testy včas,
aby splnila slíbený termín postupného návratu dětí a studentů do škol 1. března. Tak
některé školy začaly jednat na vlastní pěst, aby si testy zajistily samy a umožnily tak
návrat dětí do svých škol. I naše škola měla zajištěného dodavatele testů, který by splnil
veškeré podmínky dodání včas, aby se naše děti mohly do školy vrátit dříve, než
v ostatních školách. Navíc máme zajištěný bezpečný provoz v rámci hygienických
podmínek a stravovacího zařízení. Ovšem bylo nutné schválení od Ministerstva
školství, na které jsem zasílal požadavek a prosbu o udělení výjimky dřívějšího
otevření za dodržení všech nutných podmínek. Do dnešního dne jsem neobdržel
vyjádření anebo nějakou zprávu, či informaci. To je pohrdání naší snahy vrátit
bezpečně naše děti zpět do škol na tolik potřebnou prezenční výuku.
Navíc se aktuálně dnes řešilo naopak ještě přitvrzení opatření úplným uzavřením všech
typů škol a mateřských školek. Termín byl stanoven na pondělí 1. března, přičemž ještě
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v pátek 26. února v 18 hodin nebyly konkrétní a zaručeně potvrzené informace
k dispozici. Což není vůbec od vlády ČR korektní jednání vůči pedagogům, rodičům a
také dětem. Školy si tedy musely opět poradit samy a vyučující raději rozdávaly dětem
1. a 2. ročníků učebnice a sešity narychlo domů, aby je měly na pondělí případně
připravené na distanční výuku. A rodiče si budou muset narychlo zajistit případné
hlídaní svých dětí. Tímto nám vláda ČR vůbec nenapomáhá v naší snaze kvalitního
vzdělávání dětí. Osobně podnikám určité kroky ve spojení s některými poslanci,
senátory anebo ústavními soudci, abychom mohly děti vrátit do škol v co nejkratší
době. Věřte, záleží nám na tom, aby děti dostaly kvalitní péči a vzdělávání přímo ve
škole a plnohodnotně zažily sociální kontakty a různé sportovní a vzdělávací akce
k jejich kvalitnímu rozvoji po stránce vzdělání a sportovních aktivit.
Přeji nám všem, abychom zažívali klidné a spokojené dny, měli důvod k radosti a
optimismu a hlavně byli šťastní a zdraví. Věřme, že se brzy vše nakonec v dobré obrátí
a budeme opět zažívat všední okamžiky. Nic jiného si v současnosti ani nelze přát. Na
závěr všem velice děkuji za podporu a spolupráci. Držte se.
Petr Skulbaševský,
ZŠ Bohousová

Vodovod v obci Záchlumí
Hlavním záměrem tohoto článku je seznámit vás s aktuálním stavem hospodaření
s vodou v rámci vodovodu obce Záchlumí - množstvím čerpané vody, investicemi do
oprav a jeho kompletní správou.
Vlastníkem vodovodu je Obec Záchlumí, provozovatelem pak obchodní společnost
Vencl-servis Vodovody Záchlumí s.r.o. se sídlem v Žamberku. Tato společnost se stará
o čerpání vody, její úpravu a následnou distribuci do jednotlivých odběrných míst.
Zároveň zajištuje pravidelné rozbory kvality vody, provádí opravy a rekonstrukce
vodovodního řádu a dalších potřebných zařízení.
Obec Záchlumí má v současné době 3 zdroje, ze kterých může získávat podzemní
vodu. Jedná se o starý a nový vrt a studnu. Aktuálně je voda čerpána z nového vrtu a
studny. Čerpaná voda se mísí v akumulační nádrži o objemu cca 20 metrů kubických
v budově úpravny vody. Zde je také prováděno automatické plynné chlorování. Odtud
je pak voda rozváděna do třech hlavních větví vodovodu pro Litice nad Orlicí,
Záchlumí a Bohousovou. Zároveň „Bohousovskou“ větví je doplňována voda do
vodojemu v Bohousové, který má maximální kapacitu 120 metrů krychlových.
V případě odstávky čerpadel je pak z vodojemu voda distribuována samospádem do
vodovodního řadu. Činnost čerpadel, úpravny vody i vodojemu je rádiově přenášena
do dispečinku firmy, odkud může být zároveň ovládána. Stejně tak je monitorován
okamžitý průtok na jednotlivých větvích.
Čerpání podzemní vody je jediným zdrojem získávání pitné vody pro naši obec.
Celkové množství vyčerpané vody za kalendářní roky ukazuje graf níže.
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Odběr vody z podzemních zdrojů Záchlumí
m3 / rok
45608
41924

41171
39700

2016

2017

39031

2018

2019

2020

Jak je z grafu zřejmé, v roce 2020 bylo v obci z podzemních zdrojů vyčerpáno celkem
41 171 metrů kubických vody. Část vody byla použita k různým proplachům a čištění.
Zbylá část, tedy přesně 34 037 metrů kubických, byla spotřebována v obci. Náklady na
čerpání, úpravu, následnou distribuci vody a údržbu vodovodu a příslušných zařízení,
jdou mimo rozpočet obce Záchlumí. Jsou hrazeny z vodného, které hradí majitel, nebo
provozovatel objektu, který vodu odebírá, přímo správci vodovodu. Jen okrajově tak
zmíním, že mezi tyto náklady patří mimo jiné poplatky státu za čerpání podzemní vody,
které v uplynulém roce činily 2 Kč za jeden metr kubický, při čerpání nad 6000 metrů
kubických za rok. Jednoduchým výpočtem tak zjistíme, že i když se jedná o vlastní
vrty na území obce zaplatil správce do státního rozpočtu 82.342 Kč. Za kontrolu
kvality, respektive rozbory vody bylo zaplaceno 41.536 Kč a spotřeba elektrické
energie činila 134.421 Kč. Celkové náklady se pak pohybují nad hranicí 500.000 Kč.
Tyto náklady jak jsem již zmínil, pokrývá platba vodného. V roce 2020 bylo vodné 16
Kč, respektive 18,40 Kč včetně DPH za metr kubický pitné vody. Tato částka je
predikována každoroční kalkulací vynaložených nákladů za předchzející rok.
V roce 2009, kdy na žádost zastupitelstva a starostky JUDr. Chmelanové převzala
společnost Vencl – servis do správy vodovod obce Záchlumí, byl stanoven i Plán
rozvoje vodovodu. Plán byl stanoven na roky 2009 – 2025. Správce v něm navrhl
postupné rekonstrukce vodovodního řadu, modernizaci technologií, výměny čerpadel
a další činnosti údržby, které mají garantovat soběstačnost naší obce v oblasti pitné
vody. Předběžně vyčíslené investice byly stanoveny na 11.468.000 Kč. Do konce roku
2020 bylo proinvestováno 5.951.697 Kč. Mezi největší investice patřila rekonstrukce
vodovodu v Bohousové, ražba nového vrtu v Záchlumí nebo výměna vodovodu
v Liticích nad Orlicí před ŽPSV. Na tuto obnovu je v rámci rozpočtu obce každoročně
vynakládána částka cca 500.000 Kč. V roce 2020 to bylo přesně 432.180 Kč. Na rok
2021 se počítá s částkou 755.000 Kč, kdy mezi hlavní položky bude patřit dokončení
vrtu v Záchlumí a rekonstrukce vodojemu v Bohousové.
V článku byly použity informace z výsledků hospodaření společnosti Vodovody
Záchlumí s.r.o. za uvedené roky a informace osobně poskytnuté panem Jiřím Venclem,
jednatelem společnosti, kterému za to patří dík.
Jaroslav Peřina ml.
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