5-6/2021

Obec Záchlumí, archiv obce

Informace obecního úřadu
První pololetí roku 2021 je za námi, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti
obecního úřadu v tomto období.
V mateřské škole Záchlumí proběhlo v pondělí 28.6.2021 tradiční loučení třinácti
předškoláků i s tradičním výletem a spaním ve školce. Do školy v září nastoupí dvanáct
dětí do první třídy.
Byly provedeny opravy polních cest jak v Bohousové na Českou Rybnou, tak i
v Záchlumí od střediska, cesta k rodinnému domu v Záchlumí a cesta k vodojemu.
Letos je v plánu v rámci rekonstrukce vodovodu provést výměnu vedení od vodojemu
v Bohousové po křižovatku u Dušků.
Podaná žádost na kompostéry, projekt „Předcházení vzniku biologickyrozložitelných odpadů v území Orlicka-II. Etapa“, nedopadla. Na podzim roku 2021
by měla být další výzva, kdy znovu požádáme o dotaci.
V květnu proběhl mobilní sběr odpadu v obci, kde se odvezlo 8,68 tun komunálního
odpadu. Cena za uložení se v letošním roce zvedla o 300,- Kč za tunu odpadu, což pro
naši obec znamenají náklady navíc cca 50 000,- Kč. Zde bych opět upozornil na
pravidelný odvoz plastu a papíru. Opakovaně se hromadí pytle tříděného odpadu
následující den po svozu. Přineste nahromaděný tříděný odpad z domu 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 ke vzhledu místa. Máme
v obci 8 stanovišť nádob na tříděný odpad. Rozpis svozu je stanoven takto:
Plasty se vyváží každé liché pondělí v ranních hodinách.
Papír se vyváží jednou měsíčně ve středu v lichý týden - 27,31,35,39,43,47 a 51.týden
Zastupitelstvo obce Záchlumí na svém zasedání, které se konalo 12.5.2021 na sále
Fontána, projednalo:
- Smlouva o poskytnutí dotace na opravu mostu v Liticích
- Smlouva o bezúplatném převodu majetku
- Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 30.6.2021 na sále Fontána
v Záchlumí, projednalo:
- Smlouva o poskytnutí příspěvku Orlicku
- Smlouva o zřízení věcného břemeno ČEZ
- Projekt na opravu střechy sálu Fontána
- Oprava čerpadla v sále Fontána
- Pronájem pozemku
- Rozpočtové opatření
- Řešení odtoku vody u Krejčů v Záchlumí
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 50 000,- na pomoc Moravě. Kdo
z občanů chce finančně také přispět, může přímo na obci na základě darovací smlouvy.
Příspěvky obec bude shromažďovat do 15.7.2021. Celkovou částku poukáže přímo na
transparentní účet konkrétních obcí v postižené oblasti.
starosta obce Miroslav Falta
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Společenská kronika
V období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 oslavili životní jubileum tito naši občané.
99 let Píčová Vlasta
95 let Janovcová Marie
90 let Dostálová Vlasta
90 let Pavel Josef
88 let Táborská Helena
88 let Zikmund Josef
87 let Krejčová Zdenka
85 let Urbášek Vladimír
82 let Zámečníková Božena
81 let Durchánek Antonín
81 let Hynek Jiří
75 let Kameníková Marie
75 let Bártová Alena
75 let Valachová Bohumila
75 let Dostálová Jana
75 let Hanyk Petr
75 let Cabalka Jiří
70 let Kaška Jan
70 let Krčmářová Jana
65 let Jahnová Hana
65 let Jirčíková Eva
65 let Dostálová Jaroslava
65 let Krahulcová Eva
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Všem oslavencům, i ostatním občanům, kteří v tomto období oslavili významné
životní jubileum, přejeme do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a jenom
pohodové dny.
Renata Kašová, předseda kulturní komise
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Výpis z usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 12. května 2021 od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 25/5
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova v částce 110 000,- Kč na opravu mostu ke hřbitovu
v Liticích nad Orlicí a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 25/6
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, odloučené
pracoviště Ústí nad Orlicí o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o
zřízení věcného práva na stavbu hasičské zbrojnice v Záchlumí č.p. 150 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 25/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 schválené
starostou obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 25/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 spočívající v:
- Příjem
110 000,- Kč finanční příspěvek na opravu mostu
- Výdaj
110 000,- Kč na opravu mostu (par. 2212, pol. 5171)
(všichni zastupitelé pro)

Finanční dar pro obce postižené
tornádem a vichřicí
Zastupitelstvo obce Záchlumí na svém zasedání dne 30.6.2021 schválilo
finanční dar ve výši 50 000,- Kč pro obce postižené tornádem a vichřicí na Hodonínsku
a Břeclavsku. SMS ČR zřídilo transparentní účty, na které může přispívat jen obec.
Prostřednictvím tohoto programu budou peníze převedeny přímo na postižené obce.
Obec Záchlumí nabízí občanům, kteří mají zájem, poskytnout zasaženým obcím
finanční dar prostřednictvím obce a SMS ČR. Finanční dary budou shromažďovány na
Obecním úřadu v Záchlumí do 15.7.2021.
Vybrané finanční prostředky spolu s obecním darem pak budou odeslány na
transparentní účty postižených obcí.
Předem děkuji občanům za pomoc postiženým obcím.
Miroslav Falta
.
starosta obce
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JAK JSME SE LOUČILI S PŘEDŠKOLÁKY
V pondělí 28. června se 7 kluků a 6 holčiček těšili na příchod svých rodičů více
než jindy, protože DNES TO KONEČNĚ BUDE – slavnostní odpoledne, kdy se
navždy rozloučíme se školkou.
„Děti, kdo přijde z vaší rodiny?“ „Moje mamka, taťka, babička, děda, možná
sestra...“ Aha, máme málo židlí…
Rodiče přicházejí do třídy, děti v tělocvičně čekají, mírná nervozita, trochu
tréma a JDEME NA TO. Představit se před tolika lidmi, to chce odvahu, u většiny je
to poprvé. Pak už to jde samo, čas letí, ještě PASOVÁNÍ z předškoláka na
ŠKOLÁKA, dárečky ze školky, od pana starosty a ještě PŘEKVAPENÍ pro paní
učitelky – děti ve verších děkují paním učitelkám, předávají kytičku a DÁREK –
MOC DĚKUJEME, RODIČE. Vybaví se mi píseň od Michala Davida „My máme
prima rodiče...“ My je v Záchlumí opravdu máme.
Dáme si svačinku, přípitek a už se chystáme na TAJNÝ VÝLET, rozloučit se s
rodiči, bojový pokřik a vyrážíme na vlak. Výlet je tajný, ale půlka dětí tvrdí: „Já vím,
kam jedeme“ „Ano? Kam tedy jedeme?“ „No, to vám neřeknu, je to tajný.“
Nástup do vlaku, přepočítat se a je tu průvodčí: „Jsou to děti do šesti let, že?“
Mrká a radí, abychom ušetřili na jízdném. „Ne, mě už bylo šest a Adélce taky, mě
taky už bylo“ ozve se více hlásků okolo… PRAVDA
A už je tu Žamberk, vystupovat, přepočítat a jdeme do Dlouhoňovic na
NAUČNOU STEZKU.
Je vedro a dusno. „Mě tlačí boty“ „Mně vyteklo pití do batohu“ Ještě, že
míříme ke studánce. „Kdy už tam budem?“ slyšíme asi 30krát.
Hurá, studánka, vytahujeme pití a tousty, co nám nabalily paní kuchařky, „Proč
tak málo?“ „My máme hlad“ skandují děti, zachycujeme je na video a posíláme do
školky. Kluci prozkoumávají okolí. „Jejda, šlápl jsem si do vody“. „A já do bláta“.
Voda ze studánky je pitná, a tak ochutnáváme, osvěžujeme se. „Kolik je vlastně
hodin?“ Při pohledu na čas zrychlujeme přesun a celou stezku projdeme v rekordním
čase. Dětem nedělá vůbec žádný problém běžet i do kopce, ovšem učitelky trošku
funí a zjišťují, jaké svaly kde mají. Nálada je ale skvělá, děti se usmívají, vzbuzují
zájem kolemjdoucích a hrdě hlásí: „My jsme předškoláci ze Záchlumí a dnes spíme
ve školce.“
Přijíždíme do Bohousové, přepočítáme se, přesunujeme se k ohništi, kde nám
paní kuchařky připravily večeři.
Nejvíc na odbyt jde opečený chleba s kečupem. Děti běhají okolo ohně po zahradě a
paní učitelky nechápou. „Jak to, že ještě můžou, já jsem úplně vyřízená.“
Stmívá se, děti vytahují baterky, občas vidíme obavy v jejich tvářích, co bude
TEĎ? „Kdy už tady bude ten DUCH, paní učitelko? Proč se musíme na půdě
podepsat potmě, to já přece neumím. Teď už určitě moji rodiče spí a já ne. Můžu spát
vedle vás?“
Přišel DUCH, dal nám svítící náramky a svítící balónky. Podepsali jsme se na
půdě na tabuli a šli jsme tam SAMI a POTMĚ. NIKDO NECHYBÍ.
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Teď připravit „ležení“. Přesunout 28 postýlek, rozložit si na zem karimatky a
spacáky. Děti neustále pobíhají, něco hledají, vypráví si zážitky. Jdeme do sprchy.
„Kde máš ručník?“ „Nevím“ „A pyžamo?“ „Taky nevím“
Konečně ležíme. Je půlnoc. Ta karimatka je tvrdá. Moje křečové žíly se
ozývají. Ach jo, kolik mám ještě do důchodu? „Paní učitelko, ještě pohádku“ žadoní
děti. Spacáky neustále šustí.
0:30 „Já jsem ztratila baterku a mám hlad...“
Učitelky nereagují, to už FAKT NEJDE… DOBROU NOC a zase za rok.
Děkuji všem zaměstnancům mateřské školy za jejich obětavou práci i ve svém
volném čase.
Drahomíra Víšová
ředitelka MŠ Záchlumí

Předškoláci, MŠ Záchlumí, foto p. Šolc

Základní škola Bohousová informuje – červen 2021
Máme za sebou poněkud zvláštní školní rok, který byl ve větší míře narušen
dlouhodobým uzavřením škol, kdy žáci museli zvládnout pro ně náročnou distanční
výuku, která nikdy nemůže plně nahradit prezenční výuku se sociálními kontakty a
školními aktivitami. Na kvalitním průběhu distanční výuky se svým konáním podíleli
všichni pedagogové školy a v neposlední řadě samotní rodiče žáků vzornou spoluprací.
Neblahé na tom však je, že české děti byly na distanční výuce nejdéle v celé Evropě,
což není dobrá vizitka konání naší vlády. Dětem to znemožnilo zažít různé typy aktivit
– vzdělávacích, kulturních, poznávacích a sportovních. Přišly o možnost zažít
plaveckou výuku, lyžařskou školu, poznávací výlety, projektové dny školy, pobyty
v přírodě nebo sportovní akce a soutěže. Všichni si tedy určitě přejeme, aby v dalším
školním roce poznaly děti pouze prezenční výuku a plnohodnotně výše zmíněné školní
aktivity.
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Prezenční výuka tedy probíhala v plném proudu i v měsíci květnu až do konce školního
roku. Pedagogové v tomto období vykonali velký kus práce, aby dětem předali veškeré
podstatné učivo a případně doladili učivo z distanční výuky. Aby byl pro děti konec
školního roku zajímavý a vše se netočilo pouze kolem vyučování, připravili jsme pro
ně spoustu zajímavých aktivit a školních akcí. Děti zažily ve škole „Čarodějnické hry“,
absolvovaly turistický výlet do okolí našich obcí s opékáním nebo cykloturistický výlet
do Žamberku a Letohradu. Zajímavá byla v rámci odpolední školní družiny návštěva
v keramické dílně paní Evy Musilové, kde si děti mohly vyrobit okrasné cedule se
jmenovkou. Tímto velmi děkuji paní Evě Musilové za nabídku, ochotu a umožnění této
krásné akce v její dílně pro naše děti. Začátkem června proběhlo v naší škole tradiční
fotografování dětí, tříd a malých skupinek. Velice krásné fotografie pro nás připravila
paní Šárka Šimková z Letohradu. Dne 14. června čekal na děti velice zajímavý
celodenní výlet na Propast Macochu s bohatým programem. Z parkoviště nás vláček
dovezl pod lanovku, která nás vyvezla na horní lávku samotné propasti. Zde si mohly
děti koupit různé suvenýry nebo se podívat po krásném okolí. Pak nás čekal velice
chutný oběd přímo na Chatě Macocha v podobě masového vývaru s těstovinou a
vepřovou svíčkovou na smetaně. Po obědě nás lanovka dopravila zpět na parkoviště,
kde nás čekala příjemná slečna průvodkyně, která nám ukázala nádherné podzemní
prostory krápníkové jeskyně. Program byl zakončen plavbou na lodičkách po řece
Punkvě uvnitř jeskyně. Tento výlet byl součástí projektového dne v rámci projektu
Šablony II., takže děti měly výlet zadarmo. Všem se tato akce velmi líbila.

Školní výlet – Propast Macocha – červen 2021.
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V pondělí před vysvědčením ještě děti absolvovaly výchovný program na Dětském
dopravním hřišti v Žamberku ve spolupráci s SVČ Animo. Program obsahoval
výukový film a ukázky správného chování na silnici a také samotnou jízdu na
dopravním hřišti s pravidly. A protože děti přišly o sportovní aktivity, připravili jsme
pro ně sportovní soutěž a v úterý jsme vyhlásili a ocenili děti v rámci školního
sportovního čtyřboje, který se skládal ze skoků přes švihadlo, šplhu o tyči, hodu
míčkem a vytrvalostního běhu.
Myslím, že jsme v naší škole brali vše odvážně a s rozumem, a i přes různá opatření
připravili pro děti pestrý a bohatý program různých aktivit.
Ve středu 30. června proběhlo slavností ukončení školného roku, kde jsme se rozloučili
s žáky 5. ročníku, kteří obdrželi od naší školy dárky v podobě knihy a pamětných desek
s fotografiemi z průběhu let, které v naší škole strávili. Ještě jednou jim přeji úspěšné
pokračování školních let v nové škole.
Na závěr bych rád poděkoval rodičům za jejich trpělivou spolupráci, kolegům za velmi
kvalitně odvedenou kolektivní práci, vedení obce za přízeň naší škole a vzornou
spolupráci a nám všem už jen klidné dny, příjemné a inspirující léto, klidné dovolené
a co nejvíce radostných chvil s blízkými.
Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová

Cyklistický výlet do Letohradu – červen 2021.
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Čarodějnické hry ve škole.

Dopravní hřiště v Žamberku – dopravní výchova.
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Odpadové hospodářství
V minulém článku jsem zmiňoval informaci, že od 1. 1. 2021 je účinný nový
zákon o odpadech č. 541/2020. Dle tohoto zákona má obec ale i občané několik nových
povinností. Mimo jiné obec musí přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím
území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Je povinna určit místa pro oddělené
soustřeďování komunálního odpadu – nebezpečného odpadu, papíru, plastu, skla,
kovů, biologických odpadů, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 také textilu.
Tento zákon nám ale také udává povinnost splnit cíle pro odděleně
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu, a to do roku 2025 alespoň
60%, do roku 2030 alespoň 65% a do roku 2035 alespoň 70% z celkového množství
vyprodukovaného komunálního odpadu za rok.
V současné době platíme za skládkování a manipulaci s komunální odpadem
1.415,- Kč za 1 tunu. Tato cena se skládá ze tří položek, které jsou poplatek obci,
v jejichž katastrálním území je skládka, poplatek firmě za manipulaci a uložení a
poplatek státnímu fondu životního prostředí, který jsme do současné doby platili ve
výši 500,- Kč za jednu tunu. Tento poplatek se však rapidně zvyšuje, kdy v současném
roce bychom měli platit již 800,- Kč za jednu tunu a v roce 2029 až 1850,- Kč. Toto
rozmezí přehledně ukazuje přiložená tabulka, která je přílohou zmiňovaného zákona.

Abychom nemuseli za rok 2021 platit skládkovací poplatek ve výši 800,- Kč a
mohli zůstat u ceny 500,- Kč za jednu tunu, musíme jako obec splnit dvě podmínky.
První podmínkou je požádat o slevu na poplatku státní fond životního prostředí
prostřednictvím společnosti, která nakládá s odpadem v naší obci. Tato podmínka již
byla splněna. Druhou a náročnější podmínkou je pak to, že v roce 2021 musíme splnit
kvótu na uložení množství komunálního odpadu v maximální výši 200 kg na 1 občana
za rok. Pro ilustraci zmíním, že v roce 2020 jsme uložili na skládku přibližně 230 kg
na jednoho občana a rok. Znamená to tedy, že abychom získali zmíněnou slevu,
musíme snížit produkci komunálního odpadu na jednoho občana v průměru o 30 kg
ročně.
Zároveň je třeba uvést, že stejně jak pro další roky roste výše poplatků, snižuje
se i kvóta pro uložení odpadu, kdy každý rok je nižší o 10 kg a v roce 2029 tak dosahuje
množství 120 kg na občana a rok. Znamená to tedy, že pokud bychom v roce 2029 měli
platit skládkovací poplatek pouze 500,- Kč na občana, bylo by nutností vyprodukovat
maximálně 120 kg komunálního odpadu, který budeme nuceni uložit na skládku.
Bohužel takto to zákonodárci nastavili a sám za sebe říkám, že to nebude jednoduché.
Jaroslav Peřina ml.
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