3-4/2021

Vajíčkovník v Záchlumí u Fontány, foto Lucie Vávrová

Informace obecního úřadu
Už je to rok, co byl vyhlášen nouzový stav a s ním i krizová opatření vydaná
Vládou ČR. Současná krizová situace byla a 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.
Vzhledem k současné situaci se bohužel ani letos nebude konat stavění a kácení
máje a Putování přes tři zvoničky. A tak věřme, že si vše brzy vynahradíme.
Zastupitelstvo obce se od února sešlo dva krát. Na zasedání, které se konalo
18.3.2021 na sále Fontána v Záchlumí, se projednalo:
- účetní závěrka Základní školy v Bohousové a Mateřské školy v Záchlumí
- schválení poptávkového řízení na chodník u obecního úřadu
- zprávy Finančního a Kontrolního výboru
Na zasedání, které se konalo 8.4.2021 na sále Fontána v Záchlumí, se projednalo:
-

schválení účetní závěrky obce za rok 2020
schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
prodej a nákup pozemků a pronájem pozemků
příspěvek na linku bezpečí

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Záchlumí běží dle rozpisu. Plánovaný mobilní
sběr tříděného a nebezpečného odpadu proběhl po celé obci v sobotu 17.4.2021.
Mobilní sběr netříděného velkoobjemového komunálního odpadu bude 15.5.2021
(Litice n. O., Bohousová) a 22.5.2021 (Záchlumí).
Jízdní řády sběru jsou na stránkách obce a ve vývěskách. Všechny odpady při
mobilním sběru by měly být předány pouze osobně v jednotlivých úsecích. Jiný způsob
předání není možný. Zde děkuji občanům, kteří toto dodržují a odpad osobně předají.
Zde bych ještě upozornil na pravidelný odvoz plastů a papíru. Mrzí mě, že den
po svozu, někdy i třeba hodinu po vyvezení tříděného odpadu, se u kontejnerů hromadí
velké papírové krabice nebo větší plastové předměty, které se do kontejnerů nevejdou.
Přineste nahromaděný tříděný odpad z domu ke kontejnerům den před stanoveným
svozem, a ne v den svozu po vyvezení kontejnerů. Pak se tento tříděný odpad povaluje
u nádob do příštího svozu a nepřispívá to k dobrému vzhledu místa. Rozpis svozu je
stanoven takto:
Plasty se vyváží každé liché pondělí v ranních hodinách.
Papír vyváží jednou měsíčně ve středu v lichý týden - 19,23,27,31,35,39,43,47,51.
starosta obce Miroslav Falta
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Výpis z usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 18. března 2021 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 23/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené
starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/5
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Záchlumí sestavenou k 31.12.2020
(protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou tohoto usnesení) včetně výsledku
hospodaření a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně:
Výsledek hospodaření:
41 464,11 Kč
Rozdělení: fond rezerv
40 464,11 Kč
fond odměn
1 000,00 Kč
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/6
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ Bohousová sestavenou k 31.12.2020
(protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou tohoto usnesení) včetně výsledku
hospodaření a schvaluje rozdělení výsledku hospodaření následovně:
Výsledek hospodaření:
1 598,39 Kč
Rozdělení: fond rezerv
1 598,39 Kč
fond odměn
0,00 Kč
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu finančního výboru za II. pololetí
2020 a přípravu rozpočtu obce na rok 2021.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za II. pololetí
2020.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 23/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje prodej pozemku p.č. 104/1 o výměře 1007
m2 v katastrálním území Litice nad Orlicí.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 23/10 - Usnesení č. Z 23/34
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky
dotčených stavbou „rekonstrukce místní komunikace v Liticích nad Orlicí“, cesta do
kempu, s majiteli dotčených pozemků.
(všichni zastupitelé pro)

Výpis z usnesení č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 8. dubna 2021 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí

Usnesení č. Z 24/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje účetní závěrku za rok 2020 obce Záchlumí bez
výhrad. Protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou usnesení o schválení.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje závěrečný účet obce Záchlumí za rok 2020 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/7
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č. 104/1 výměra 1 m2 a části
parcely č. 104/2 výměra 1 m2 v k.ú. Záchlumí, za účelem umístění automatu sloužícího
k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, „Z-BOX“, pro Zásilkovnu s.r.o.,
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9. Pronájem je bezplatný. Nájemce bude
udržovat pozemek v náležitém stavu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu
nájemní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 801/15 o výměře 20
m2 v katastrálním území Bohousová paní V. D. Cena dle směrnice obce je 30,- Kč za
m². Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho
vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 24/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1132/1 o výměře 35
m2 v katastrálním území Záchlumí panu P. F. Cena dle směrnice obce je 30,- Kč za m².
Kupující ponese veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jeho vlastnictví.
Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup části pozemku – st. p.č. 26 výměra 45
m2 a části pozemku – p.č. 36/1 výměra 3 m2 v katastrálním území Bohousová, od D.
V. za 30,- Kč za m². 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 24/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku – p.č. 2108, p.č. 2109 a p.č.
2308 v katastrálním území Bohousová, od Vojenských lesů a statků ČR, s.p., Pod
Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, za 52 181,- 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 24/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje finanční dar pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní
95, 181 02 Praha v částce 1 000,- Kč. Částka bude vyplacena v rámci schváleného
rozpočtu z par.3900.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo „Rekonstrukce chodníku u obecního
úřadu v Záchlumí“ mezi Obcí Záchlumí a firmou HELP, silnice-železnice s.r.o.
Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí, cenová nabídka 177 730,85 Kč vč. DPH.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 24/14
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Miroslava Faltu podpisem smlouvy o
dílo „Rekonstrukce chodníku u obecního úřadu v Záchlumí“ mezi Obcí Záchlumí
a firmou HELP, silnice-železnice s.r.o. Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí.
(všichni zastupitelé pro)
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Nakládání s odpady v roce 2021
Obec Záchlumí ve spolupráci s SDH Záchlumí, SDH Bohousová a firmou EKOPART s.r.o. Vamberk
zajistí sběr tříděného, netříděného a nebezpečného odpadu v roce 2021 podle tohoto rozvrhu:

Jízdní řád svozu tříděného (pouze železo a papír) a nebezpečného odpadu
dne 17. dubna 2021 a 18. září 2021
úsek

čas průjezdu

Litice nad Orlicí
u Táborských - pohostinství
pohostinství - elektrárna

7,30 - 7.45 hod.
7.45 –7.55 hod.

Veverkovi - Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8,10 - 8,15 hod.
8,15 - 8,20 hod.
8,20 - 8.25 hod.

Bohousová

Záchlumí
Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička

8.30 8.35 8,45 –
8.50 –

8.35 hod.
8,45 hod.
8.50 hod.
9.00 hod.

Jízdní řád svozu netříděného odpadu
dne 15. května 2021 a 9. října 2021
Litice nad Orlicí
u Táborských - pohostinství
pohostinství - elektrárna

7,30 - 7.45 hod..
7.45 – 7.55 hod.

Veverkovi - Kotlářovi
Kotlářovi - škola
škola - Konzum

8,10 - 8,15 hod.
8,15 - 8,20 hod.
8,20 - 8.25 hod.

Bohousová

Jízdní řád svozu netříděného odpadu
dne 22. května 2021 a 16. října 2021
Záchlumí
Fontána - Reslovi
Reslovi - Matyášovi
Matyášovi - školka
školka – zvonička

7,30 7,40 8,00 8,10 -

7,40 hod.
8,00 hod.
8,10 hod.
8.20 hod.

Všechny odpady budou předány pouze osobně v jednotlivých úsecích a určených
časech. Jiný způsob předání není možný a bude přísně posuzován jako porušení
obecně závazné vyhlášky obce a porušení zákona o odpadech. Toto platí i pro
„odložení“ odpadů mimo stanovené termíny.
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Odpadové hospodářství v naší obci za rok 2020
V posledních letech pozorujeme stále intenzivnější tlak státní správy, reflektující
aktivity výkonných orgánů Evropské unie, i nevládních organizací na ekonomiku
odpadového hospodářství. Jedná se zejména o problematiku třídění, recyklace,
skládkování a v neposlední řadě spalování vyprodukovaného odpadu. Recyklace
vyprodukovaného odpadu a snižování produkce odpadu je jistě cesta správným
směrem, pokud nám není lhostejné, v jakém stavu zanecháme naši planetu budoucím
generacím.
V obci Záchlumí, respektive ve všech částech obce, se při nakládání s odpady řídíme
zákonem o odpadech č. 541/2020 a vyhláškou obce Záchlumí č. 1/2019. Komunální
odpad třídíme na jednotlivé složky a to na: biologický odpad rostlinného původu, papír,
plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad a směsný
komunální odpad. S každou jednotlivou složkou odpadu je pak nakládáno samostatně.
Směsný komunální odpad a objemný odpad je skládkován firmou Ekola České
Libchavy, s.r.o.. Nebezpečný odpad odebírá a dále zpracovává firma Ekopart, s.r.o. a
zbylý tříděný odpad odebírá a zpracovává firma Suroviny Plundra, s.r.o..
Za rok 2020 jsme vyprodukovali 170,5 tun směsného komunálního odpadu, který byl
uložen na skládce v Českých Libchavách. Za svoz a uložení odpadu jsme zaplatili
335 827,- Kč. V rámci odběru nebezpečného odpadu, který je v našich obcích
prováděn dvakrát ročně, jsme odevzdali 2,129 tun obalů od barev, olejů, léčiv,
nebezpečných součástek a pneumatik, za což jsme uhradili 44 305,- Kč.
Naopak díky naší ochotě třídit odpad, jsme v rámci systému třídění a recyklace
obalových odpadů vytřídili 8.869 tun papíru, 12,490 tun plastu, 12,290 tun skla, 33,346
tun kovu a 114 kg nápojových kartonů. Celkem tedy 67,109 tun materiálu určeného
k recyklaci. Za svoz tříděného odpadu jsme uhradili 166 517,- Kč. Celkové náklady
v naší obci na odvoz všech druhů odpadů činily za rok 2020 546 649,- Kč. Na
poplatcích od trvale žijících obyvatelů a od majitelů rekreačních objektů jsme vybrali
částku 362 438,- Kč. Díky recyklaci a zpětnému odběru nám za vytříděný odpad
společnost Eko Kom zaslala 118 045,- Kč.
Při prvním pohledu se může zdát, že se nám toto třídění zase tak moc nevyplácí, když
zjistíme, že za odvoz tříděného odpadu ve finále zaplatíme více, než získáme na
odměnách za třídění. Pokud se však podíváme na tento problém detailněji uvidíme, že
díky recyklaci nám zpět do rozpočtu přiteče částka nejen 118 045,- Kč, kterou bychom
bez třídění nezískali. Ale ušetříme na skládkování a odvozu komunálního odpadu.
Vezmeme-li v úvahu že v současné době hradíme za skládkování odpadu a manipulaci
s ním 1415,- Kč za 1 tunu, zjistíme, že díky třídění jsme ušetřili dalších 94 959,- Kč.
Za svoz komunálního odpadu také hradíme měsíční paušál, který je částečně
proměnlivý vlivem počtu svozů v měsíci, a jedná se o částku okolo 9 500,- Kč.
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Vezmeme-li v úvahu vytříděné množství můžeme říci, že je to objem, který v obci
vyprodukujeme za 4 měsíce. Dá se tedy stanovit, že za tento paušál bychom mohli
ušetřit dalších 38 000,- Kč.
Je zřejmé, že díky naší ochotě třídit odpad a zároveň díky tomu, že nemusíme
vynakládat další finanční prostředky na skládkování vytříděného odpadu, jsme v roce
2020 ušetřili, po odečtení nákladů na svoz tříděného odpadu, který bychom v případě
netřídění neměli, v obecním rozpočtu částku nejméně 84 487,- Kč. Dalším a rozhodně
pádnějším argumentem pro třídění je také ochrana životního prostředí, která se
pouhými ekonomickými ukazateli nedá vyjádřit.
V přiloženém grafu vidíme vývoj finančních nákladů v obci Záchlumí za porovnávané
roky. Díky zpětnému odběru tříděného odpadu získáváme stále více financí na
odměnách. Zároveň však rostou celkové náklady na odpadové hospodářství.

finanční hledisko
vynaložené finance

získané finance
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Již zmíněný zákon o odpadech nás zároveň bude k třídění dále nutit tím, že razantně
zvyšuje částky za skládkování komunálního odpadu. Je pravděpodobné, že ruku v ruce
s tímto navyšováním se budou muset navyšovat i poplatky za svoz komunálního
odpadu v naší obci.
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Aby však tento článek nekončil jen pesimistickým výhledem na možnost růstu
finančních nákladů chtěl bych říct, že jsme ušli kus cesty správným směrem a
vyzdvihnout snahu všech, kteří odpad třídí. Jak je patrné z následujícího grafu na
každého obyvatele narůstá množství vyprodukovaného odpadu. To je dáno zřejmě i
dobou Covidu-19, kdy se naše online nákupy rozrostly a společně s nimi se zvýšila i
balíková doprava a obalový materiál k tomu potřebný. Zároveň je ale vidět i razantní
nárůst vytříděného odpadu na každého obyvatele. Toto je poměrně důležitý ukazatel,
neboť podle již zmíněného zákona o odpadech má obec povinnost zajistit, aby oddělené
recyklovatelné složky komunálního odpadu v kalendářním roce 2025 činili alespoň
60%, z celkového množství komunálního odpadu.
Při tomto výpočtu jsem vycházel z celkového množství všech odpadů
vyprodukovaných v obci a z počtu všech osob přihlášených k trvalému pobytu v obci
Záchlumí. Mimochodem je nás už 765.

produkce a třídění odpadu
vyprodukovaný odpad na 1 obyvatele v kg / rok
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Věřím, že vám článek poskytl alespoň orientační vhled do problematiky odpadového
hospodářství a snad byl i částečnou motivací k dalšímu třídění odpadu. Zároveň ještě
jednou děkuji všem, kteří odpady třídí. S přáním příjemných jarních dnů.
Jaroslav Peřina ml.
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Základní škola Bohousová informuje – duben 2021
Také v měsících březen – duben pokračovala na všech typech škol distanční výuka.
S nadějemi jsme vyhlíželi nejbližší termín otevření škol a doufali, že se to podaří
nejdéle v polovině dubna. Distanční výuku naše škola zvládla velice dobře a
profesionálně a proto jsme nemuseli mít strach, že by děti nebyly na prezenční výuku
řádně připravené. Za to velice děkuji všem vyučujícím a asistentkám pedagoga, dále
rodičům, kteří vzorně a trpělivě spolupracovali a podíleli se tak na zdárném průběhu
výuky na dálku a nakonec samotným dětem, které úplně skvěle zvládly tuto netradiční
výuku distanční formou, a výtečně s vyučujícími spolupracovaly. Tento přístup všech
účastníků distanční výuky zaslouží velký obdiv a přispěl tak k bezproblémovému
průběhu.
Během uzavření školy jsme mohli prázdné prostory využít k setkání s předškoláky a
jejich rodiči. Letošní zápis, stejně jako loňský, se měl uskutečnit bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Individuální návštěvy dětí s rodiči však byly umožněny,
čehož jsme plně využili. Všech 12 předškoláků, kteří nastoupí do naší školy k 1. září
2021, nás individuálně navštívilo spolu se svými rodiči. Mohli si prohlédnout naší
moderní a rodinnou školu s nadstandardním vybavením a podmínkami, splnili první
školní úkoly zábavnou formou a zkusili si poprvé zážitkovou práci s interaktivní tabulí.
Všechny děti byly velmi šikovné a ve škole se všem moc líbilo. Byly tedy řádně přijaty
do naší školy a my se už na ně všechny těšíme 1. září 2021.
Snad všichni pedagogové, rodiče a také děti určitě uvítali, že se mohli žáci 1. stupně
základních škol vrátit do svých lavic mezi své kamarády a učitele. Díky skvěle
zvládnuté distanční výuce jsme mohli s dětmi bezproblémově navázat na
plnohodnotnou prezenční výuku. Děti se učí podle běžného rozvrhu hodin, pouze
tělesná výchova je nahrazena venkovním pobytem s protahovacími cviky a
pohybovými hrami v rámci jedné hodiny týdně. Pokud je příznivé počasí, tak děti tráví
většinu času ve školní družině na školní zahradě volnou i řízenou činností. Většina
pracovníků ve školství a samotní rodiče se ovšem podivují, proč mají děti antigenní
testování 2 krát týdně, když ve firmách se testuje 1 krát týdně, a také proč po následném
negativním testu by ještě měly nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky. Také je
s podivem, že není umožněna oficiální tělesná výchova v plném rozsahu 2 hodin týdně,
když právě přirozený pohyb a školní tělocvik je nejlepší řešení pro zdravý vývoj dítěte
a získání přirozené tělesné imunity. Je potřeba tyto zdravé činnosti vrátit do škol co
nejdříve, stejně jako organizovaný sport dětí a mládeže. Myslím, že je to bezpečnější,
než přeplněné továrny a fabriky, nebo hypermarkety a přednější než umožnění
návštěvy na zápasech profesionální fotbalové a hokejové ligy.
Aby byly ve škole činnosti pestré, připravujeme pro děti několik školních aktivit.
Připravujeme turistický výlet po okolí obce s opékáním buřtů, cykloturistický výlet pro
starší žáky do Žamberku a na rozhlednu „Rozálka“ a také výlet s programem na zámku
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Potštejn. Dne 9. června proběhne fotografování tříd a dětí paní Šárkou Šimkovou. Dále
se chystá školní sportovní soutěž s názvem „sportovní čtyřboj“, kde děti budou
absolvovat hod míčkem, skákání přes švihadlo po dobu 30 vteřin, vytrvalostní běh a
šplh na tyči 3 metry. Na závěr školního roku se tyto disciplíny vyhodnotí. Asi
nejočekávanější akcí je pobyt ve Vysokých Tatrách, který je opět přesunutý na konec
měsíce května. Podle aktuální situace se bude řešit jeho uskutečnění.
Všichni si ovšem přejeme, aby ten další školní rok už byl plnohodnotný a běžný, tedy
s plaveckou a lyžařskou školou, divadelními představeními, sportovními akcemi nebo
vzdělávacími výlety a pobyty.
Na závěr ještě jednou všem děkuji za dosavadní skvěle odvedenou práci při náročném
vzdělávání a za vzornou spolupráci.
Za ZŠ Bohousová, Petr Skulbaševský

K zamyšlení…..
Co řešili lidé před více než sto lety
Dostala se mi do ruky zajímavá kniha z roku 1896. Jmenuje se Protokolní kniha o
schůzích místní školní rady v Záchlumí. Je psaná jak jinak než ručně a člověk musí
obdivovat to krásné písmo, které je už v dnešní době hůře čitelné, protože dnes
píšeme trochu jinak. Ještě moje generace a starší se dovedou v tomto psaném textu
orientovat, ale ti mladší by již určitě měli problém.
První zápis je z 15. listopadu 1896 a poslední z 21. srpna 1941. Jestli dobře počítám,
je to 45 let. Posledních asi 13 listů je vytržených. Byla válka a možná se někdo bál, aby
to, co tam bylo napsáno se neobrátilo proti němu. To je však jen moje spekulace. Dnes
je také zvláštní doba a o tom tu psát nechci, tu všichni na vlastní kůži prožíváme.
Jediné, co tu musím napsat je: „Jsem ráda, že mám kde bydlet, mám střechu nad
hlavou, mám co na sebe, mám boty, mám kde spát, mám jídlo… „
Několik zápisů vám sem přepíšu. Hezké čtení.
Sestavení návrhu tří osob k definitivnímu obsazení učitelského místa spojeného se
správou školy dle nařízení Slavné c. k. okr. škol. rady v Žamberku ze dne 9. listopadu
1896. Předseda místní školní rady předložil členům podané žádosti žadatelů a
kompenzační tabulku o způsobilosti žadatelů, vyzývá členy by dle svého svědomí
navrhli na první místo žadatele, který by s prospěchem působil. Po prohlédnutí žádostí
s doklady a odporučením od pana c. k. okr. škol. Inspektora J. Pražáka, navrhuje místní
školní rada na první místo pana J. Březinu, správce školy zdejší – jednohlasně. Na
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druhé místo navrhuje p. Fr. Mervarta, učitele ve Slatině. Na třetí místo se navrhuje p.
Fr. Hampejs, učitel v Nekoři. Místní školní rada po uvážení, že p. J. Březina na okrese
žambereckém 17. rok působí a znaje ho když působil na škole v Liticích a nyní co
zatímní správce školy zdejší, žádá uctivě místní školní radu, by k žádosti své a přání
občanstva byl Slavnou c. k. okresní školní radou ustanoven na místo v Záchlumí p. J.
Březina.
7. prosince 1896 Kterak zaříditi vyučování školní prvé než nová školní budova účelu
svému odevzdána bude. Stavba školní budovy tak dalece dospěla, že by mohlo se
v jedné třídě vyučovati, leč obava, že budova není dosud odevzdána svému účelu, a
kdyby něčím se poškodilo, výmluva by býti mohla, usnešeno vyučovati dosud v najaté
místnosti, dokud nebude po kolaudační komisi a škola obci náležitě odevzdána.
Vytápění školní světnice po čas potřeby zaopatří p. Hynek za 35zl..
29. března 1897 O zařízení školní zahrady. Na školní zahradu zaveze se pokud možno
bude dostatek hlíny a celý pozemek pak zoře se a upraví.
4. května 1897 Kterak zaříditi slavnost svěcení školy. Sestavení programu o svěcení
školy souhlasí tak, jak správce školy navrhuje. Projednání s hudbou vezme si na starost
p. Krahulec a Krátký. Upravení řečniště p. Bartoš. Slavnostní brána udělá se jedna a
pěkná.
15. srpna 1897 Kterak zaříditi čištění a vytápění školní budovy pro rok 1897 – 8.
2. října 1898 Školou povinných žáků jest 87 – z těchto jest 44 od školného
osvobozeno. Usneseno na základě počtu žactva žádati v 2. třídu. Usnesení to předloží
se obecnímu zastupitelstvu ku schválení.
24. září 1899 Školou povinných žáků pro r. 1899 – 1900 bylo 91, do školy chodících
85. Žáci po 15. září rozeni do školy pro nedostatek místa přijmuti býti nemohli.
1. února 1900 Správce školy oznamuje věnovací listinu, důst. p. Jos. Lžičařem 300 zl.,
z nichž úrok má býti věnován na zakoupení školních pomůcek a žádá, by zakoupeny
byly některé obrazy ku vyučování biblickému. Důst. p. farář ukazuje na špatnou
docházku kostela od školní mládeže vůbec, a žádá správce školy, by ve dnech před
svátky neb věřící připomenuti byli ku návštěvě služeb Božích.
6. ledna 1901 Podělení chudé mládeže školní obuví. C. k. kraj. Hejtmanství
v Žamberku dalo 150 K. na obuv pro chudou mládež školní. Zmocněni p. Resl a Novák,
by vyšetřili potřebu obuví u těch kterých žáků a s obuvníky věc vyjednali.
9. listopadu 1904 Kterak opatřiti dále školu pitnou a užitkovou vodou.
18. května 1906 Uvažováno o výnosu c. k. okresní školní rady ze dne 5. dubna 1906
týkajícího se upravení hlavních prázdnin (buď rozděleně 5 + 3 aneb celkově). V delší
úradě usnášejí členové jednomyslně po uvážení místních poměrů na celkových
prázdninách trvajících od 1. srpna do konce září. V základě výnosu c. k. okresní školní
rady usnáší se jednomyslně místní školní rada postaviti na cvičišti (na školním dvoře)
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tělocvičné nářadí: Bradla, rámu pro šplhadla a pro hrazdu. Potřebné dříví bude vzato
z obecního lesa. Práci tuto provésti má zdejší tesař, D. Bednář, hrazdu a žerdě ku
bradlům kolář z Něm. Rybné J. Hynek.
17. září 1908 Rozhovor o vytápění a čištění školních místností. Pan předseda uvádí,
že dosud platilo se za vytápění a čištění školních místností 290K ročně. Obnos ten
dávali dřívějšímu říd. učiteli z toho důvodu, že získal sobě značné zásluhy o hmotnou
podporu škole, zdá se mu však obnos ten býti velký a navrhuje za vytápění a čištění
250K ročně. Nynější řídící učitel uvádí, že neví dosud komu vytápění svěřeno jest nebo
bude. Řídící učitel uvádí dále, že třeba jest nově poříditi do každé třídy po jednom
ručníku a zřídit utěrky k tabulím, což vše musí se častěji prát. I uvoluje se bez další
náhrady za obnos 290K ročně školní místnosti vytápěti a čistiti, ručníky a utěrky práti
a zavazuje se pořádek a čistotu ve školní budově ve náležité míře držeti.
14. března 1910 Řídící učitel uvádí: Hned na počátku školního roku 1909 / 10
stěžoval si třídní učitel pan Dom. Filip, že žák V.R. jest pln nečistoty následkem strupů
na hlavě jeho se nacházejících a že tím u žáků vybuzuje nelibost ba i ošklivost a že
ohrožuje znečistiti i sousední žáky. Byl proto úplně izolován a ponechán jemu
samotnému místo ve zvláštní přední lavici. Když však, ale ošklivý hmyz po celé lavici
se rozšířil, bylo jemu sděleno, aby zůstal po takovou dobu doma, až bude úplně zdráv
a čist a pak zase, aby školu řádně navštěvoval.
Pokračování příště ☺☺☺.
Je zajímavé, co všechno psala místní školní rada do svých zápisů.

Mirka Dvořáková

Vajíčkovník
Dne 23. března vyrostl na křižovatce u Fontány holý Vajíčkovník. Všechny děti ze
základní i mateřské školy byly požádány, aby vyrobily drobnou jarní nebo velikonoční
ozdobu a na Vajíčkovník ji pověsily. Dekorací se sešla spousta, všechny byly krásné a
nápadité. K vidění byla nejen vajíčka z různých materiálů, ale i motýl, mašličky, či
zajíček. Vajíčkovník naši vesnici zdobil do 10. dubna.
Chtěla bych poděkovat všem dětem a rodičům za krásné dekorace, obci za možnost
umístění Vajíčkovníku a také autorkám projektu za Žamberka, které mi nápad povolily
použít i v Záchlumí.
Lucie Vávrová
- 13 -

Procházky po katastru obce s úkoly
V souvislosti s dlouhodobým zavřením škol, únavou dětí (i rodičů) jsem se rozhodla
zpestřit dětem ZŠ Bohousová pobyt doma procházkami po katastru obce Záchlumí
s 10 stanovišti s úkoly. Procházky byly různorodé, děti se podívaly např. do Litic pod
hrad, ke zvoničce v Bohousové nebo k posedům u polních cest v Bohousové a
Záchlumí. Úkoly prověřily jejich znalosti jarních květin, českých měst nebo co je vše
potřeba udělat předtím, než dostanou na stůl čerstvý chléb apod.
Děti mohly na procházky
vyrazit od 17. března až do
velikonočního
pondělí.
Pracovní listy mi mohly zaslat
nebo hodit do schránky. Ze
36 školních dětí jsem dostala
vyplněné pracovní listy od 25
dětí + i několik od
předškolních dětí.
Ohlasy byly kladné, rodičům i
dětem se procházky líbily a já
jsem velmi ráda, že jsem
mohla přispět k určité změně
v rámci distanční výuky.
Všechny školní děti, které
pracovní listy odevzdaly,
dostaly 14. dubna ve škole
sladkou odměnu a medaili za
splnění úkolů. Tímto děkuji
také obci za poskytnutí
finančních prostředků na
odměny.

Lucie Vávrová
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Když nebyly zvoničky…byly lavičky
Jistě jste si někteří z vás všimli, že od 2. 4. do 5. 4. 2021 byl v Záchlumí větší pohyb dětí
a dospělých. Zvoničky nebyly ani loni, nebudou ani letos, říkala jsem si a dostala jsem
nápad. Když nemůžou být zvoničky budou lavičky. Proč nepřipravit individuální JARNÍ
VYCHÁZKU PŘES ČTYŘI LAVIČKY pro školní děti i děti z mateřské školy. S panem
ředitelem jsem domluvila odměny za splněné úkoly – správně vyplněnou velikonoční
křížovku a akce se mohla rozjet. Start byl na kopci u Jeníkových, tam byla lavička č. 1.
U Křížku byla lavička č.2, kde byly další velikonoční úkoly. Po splnění se pokračovalo
na vrcholovou lavičku č. 3 na „ Vysejpku“ a zpět podél lesa, dále přes louku do rohu
směrem k domu paní Hynkové. Po zarostlé cestičce všichni došli k lavičce č. 4 . Odtud
se již všichni spěchali odměnit k páté lavičce, která je od loňského roku u lípy blízko
domu č.p. 86, kde bydlí Dvořákovi. Přestože počasí bylo hodně aprílové, zúčastnilo se
30 dětí ze ZŠ, 23 dětí z MŠ a 10 maličkých, co zatím nechodí ani do školky. To je 63 a
k tomu 5 dětí přespolních. Dospělých bylo 59. Celkem 127 lidí a lidiček. Někteří se
možná nezapsali, takže je to jen počet orientační. Děkuji, že jste se zúčastnili, děkuji
za kladné ohlasy, děkuji za sladkosti ze školky, děkuji Nele Kočajdové, která mi
s přípravou hodně pomohla, děkuji Anežce Kalousové za roznesení pozvánek, děkuji
Hance Dostálové, která dala pozvánky dětem v Bohousové a v Liticích.
Doufám, že brzy bude líp a za rok budou naše zvoničky zase cinkat do našeho krásného
kraje, jak psala paní Eva Musilová ve zpravodaji 3 – 4/2019 Popáté…zvoničky cinkáte!
Mirka Dvořáková

Tak krátce, šel jsem s vámi,
hle tu se cesta dělí
a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli.
Dne 20. května 2021 uplyne dlouhých
šedesát let, kdy zbytečně v pouhých devíti
letech tragicky zahynul Mirek Dostál
z Bohousové.
Všem, kteří s námi vzpomenou, děkujeme.
Nikdy nezapomeneme.
bratr Venda s rodinou
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V souladu s Očkovací strategií Pardubického kraje informujeme o otevření očkovacího
místa (dále OČM) při zdravotnickém zařízení Pardubického kraje – Albertinum
odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk. Nově
vzniklé OČM je zřízeno v přízemí budovy LDN a na jeho přípravě se vedle Albertina,
odborného léčebného ústavu, podílelo město Žamberk jako obec s rozšířenou
působností. Informace k OČM jsou zveřejněny na webových stránkách Albertina,
odborného léčebného ústavu a na webu a FB města Žamberk.
Provozní doma OČM:

pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hod

Co si vzít s sebou? Po obdržení termínu očkování přineste:
- občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny
- seznam užívaných léků
- patříte-li do prioritizovaných skupin - doklad od zaměstnavatele, služební
průkaz nebo jiný doklad
- vytištěný a vyplněný dotazník a informovaný souhlas (můžete vyplnit na místě)
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