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Záchlumí, 17. 10. 2021, výstava zahrádkářů, foto E. Pýchová

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svých zasedání, která se konala na sále Fontána
v Záchlumí, schválilo smlouvy o dotaci od Pardubického kraje na mříž do kaple
v Liticích nad Orlicí a dotaci na opravu hasičské cisterny.
Dne 3. září proběhlo na sále Fontána v Záchlumí jednání s majiteli dotčených
pozemků při opravě místní komunikace v Liticích nad Orlicí od Táborských až do
kempu. Délka komunikace je 690 m. Všem zúčastněným byla poslaná pozvánka.
Dostavilo se 9 z 26 účastníků projektu. S 12 účastníky je podepsaná smlouva o budoucí
kupní smlouvě. Někteří účastníci se ani na druhou výzvu neozvali a tím bez souhlasu
všech majitelů dotčených pozemků stavbou, nelze pokračovat v projektu. Proto obec
projekt oprava místní komunikace v Liticích nad Orlicí ukončí a podepsané smlouvy
vrátí.
Byla dokončena první etapa opravy mostu v Liticích nad Orlicí, most ke
hřbitovu. Byl proveden nátěr železných nosníků a odstranění náletů. Dokončuje se
projekt na celkovou opravu mostu a bude-li vyhlášena vhodná dotace, bude požádáno
o dotaci na opravu.
Je dokončena rekonstrukce hlavního vodovodního řádu v Bohousové od
vodojemu. Nové potrubí je v současné době z vodojemu v Bohousové přes malou
stranu v Bohousové až před objekt Fontány. Je hotové i rozšíření vodovodního řádu
v Záchlumí k novostavbám.
Faktury za vodné za III. čtvrtletí 2021 byly rozeslány emailem nebo vhozeny do
vašich schránek. Zkontrolujte si došlou poštu, a pokud je to možné, proveďte platbu
bezhotovostně převodem.
Dosavadní nájemce restaurace ukončil dohodou pronájem restaurace Fontána
k 29.9.2021. V restauraci Fontána je nový nájemce, který bude provozovat restauraci
v týdnu v odpoledních hodinách a o víkendu by měla být otevírací doba delší.
Ve dnech 15 až 17. října 2021 na sále Fontána proběhla po pěti letech výstava
ovoce, zeleniny a květin, kterou uspořádala Základní organizace zahrádkářů
Bohousová. Bylo se na co koukat! Pořadatelům děkuji za uspořádání výstavy.
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! Dále je nutné dávat velký
pozor na sypání žhavého popela do popelnic nebo obecních kontejnerů v Liticích nad
Orlicí. Bohužel tímto nedbalým chováním nezodpovědných občanů nebo chatařů obci
shořeli 3 kontejnery na komunální odpad. Naštěstí nedošlo k rozšíření požáru do okolí.
Přeji všem hodně sil a pevné zdraví v této době!
starosta obce Miroslav Falta
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Výpis z usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 29. září 2021 od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 28/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí
dotace z programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021
v částce 50.000,- Kč na akci „Záchlumí, kaple Krista Dobrého pastýře, mříže pro
zabezpečení památky a zpřístupnění veřejnosti“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 28/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 28/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje ukončení projektu rekonstrukce místní
obslužné komunikace v Liticích nad Orlicí, cesta do kempu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 28/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 spočívajícím
v:
- Příjem 50 000,- Kč dotace na mříž do kaple v Liticích
- Příjem 31 000,- Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- Výdaj
31 000,- Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 28/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí neschvaluje výstavbu nových komunikací k jednotlivým
nemovitostem v k. ú. Záchlumí a k. ú. Litice nad Orlicí.
(všichni zastupitelé pro)

Výpis z usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 21. října 2021 od 19:00 hodin na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 29/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí bere na vědomí vyjádření SUS ohledně stavu silnice
v Bohousové u č.p.6.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 29/6
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace
z programu účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotek SDH v částce 15.000,- Kč. Pověřuje starostu obce jejím podpisem.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 29/7
Zastupitelstvo obce schvaluje založení běžného účtu u J&T banky.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 29/8
Zastupitelstvo obce schvaluje založení dvouletého terminovaného vkladu u J&T banky
v částce 2 500 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 29/9
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 29/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 spočívajícím
v:
- Příjem
6 835,01 Kč kompenzace daňových příjmů
- Výdaj 2 500 000,- Kč založení termínovaného vkladu
- Výdaj
15 000,- Kč na rozhlas (výměna baterií)
- Výdaj 300 000,- Kč na opravu komunikací
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 29/11
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Program obnovy venkova pro roky 20212023. Součástí plánu je:
1. Dovybavení dětských hřišť v částech obce
2. Oprava dvou mostů v Liticích nad Orlicí
3. Výstavba a rekonstrukce obecních komunikací ve všech částech obce
4. Rekonstrukce veřejného osvětlení
5. Rekonstrukce tenisových kurtů v Záchlumí
6. Realizace informačního systému pro návštěvníky obce
7. Rekonstrukce hlavního vodovodního řadu
(všichni zastupitelé pro)

Pomník padlým v I. Světové válce v Bohousové
Z iniciativy občanů obce Záchlumí, části Bohousová o vytvoření důstojného pomníku
padlým občanům bychom chtěli rozvířit diskusi o této možnosti. Chtěli bychom také
oslovit pamětníky, nebo ty kteří mají nějaké materiály vztahující se k uvedeným
událostem. Jedná se nám zejména o dobové písemnosti, fotografie nebo jakékoli
informace k padlým občanům.
Prosím, pokud byste se chtěli v této věci vyjádřit nebo máte nějaké informace oslovte
Zdeňka Matyáše ml, nebo mne. Budeme vděčni za jakoukoli informaci nebo
připomínku.
S přáním příjemně stráveného podzimu Jaroslav Peřina ml.
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OKÉNKO ZAHRÁDKÁŘŮ
V letošním roce,
ve dnech 15. – 17.
října 2021 zahrádkáři
z Bohousové,
Záchlumí a Litic nad
Orlicí opět po pěti
letech
uspořádali
v sále
Fontány
výstavu
ovoce,
zeleniny a květin,
spojenou s ukázkou
výtvarných prací dětí
ze školy a školky.
Nechyběly ukázky
místních výtvarníků,
koutek včelařů a
Záchlumí, 17. 10. 2021, výstava zahrádkářů, foto E. Pýchová
nimrodů.
Hlavním iniciátorkou výstavy byla mladá posila zahrádkářů paní Eva Pýchová
z Litic nad Orlicí, která v podstatě převzala žezlo po Miloslavovi Hynkovi ze
Záchlumí. Přišla s jasnou představou a její vize byla tak přesvědčivá, že jsme se
probrali z letargie poslední doby a pustili se do práce.
Skončily volby a začala příprava výstavy. Hned v pondělí byla sbírka
zahrádkářských výpěstků. Vystavovat mohl každý, kdo měl zájem.
Při vstupu na výstavu dominoval velký kulatý, prostřený stůl s nádhernou kyticí, který
lákal k usednutí.
Včelaři představili medomet s odbornou přednáškou včetně prodeje medu a u
nimrodů každý s úsměvem obdivoval vypreparovanou obrovskou hlavu divokého
prasete.
Děti ze školy a
školky představily
svoje
výtvarné
umění a hned vedle
nich své umění ve
formě nádherných
keramických
výrobků vystavila
jejich
bývalá
ředitelka paní Eva
Musilová.
Záchlumí, 17. 10. 2021, výstava zahrádkářů, foto E. Pýchová
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Voňavý stůl s výrobky přírodních mýdel z místní mydlárny, výrobky z korálků a
papírových ruliček, třpytivé svíčky s andělíčky, malované perníčky a ovoce, to
připomínalo blížící se Vánoce. Stůl plný kaktusů, zelenina, jablka, malé i velké dýně,
brambory, cibule a další dary našich zahrádek.
Nechyběl ani stoh sena a slámy s družstevnicí, která držela cep připomínající doby
dávno minulé, nádoba na stloukání másla, ošatka s pecnem chleba a koše s jablíčky,
kterých si mohl každý nabrat kolik chtěl. Dvě obrovské dýně lákaly k odpočinku a
někteří na ně usedli, aby zjistili, co udrží. Samozřejmě hlavně děti, ale pro ty byla na
jevišti připravená výrobna různých předvánočních ozdob, svícnů a hraček. Každé dítě
si potom s radostí odnášelo to, co „spolu vyrobilo“ za pomoci našich šikovných
zahrádkářek.
Podpisy návštěvníků a jejich poznámky svědčily o tom, že výstava splnila to, co
měla – potěšit, pobavit, poučit a znovu se setkat se známými.

Záchlumí, 17. 10. 2021, výstava zahrádkářů, foto E. Pýchová

Poděkování patří všem, kteří na výstavu přispěli svými výpěstky a výrobky, těm,
kteří pomohli dopravit mohutnější exponáty a přispěli k propagaci výstavy.
Největší poděkování však patří té, která se nebála přijít s nápadem výstavu
uspořádat, a hlavně se podílet na její realizaci paní Evě Pýchové.
Krásný zbytek podzimu
Marie Dostálová
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Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu
důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že
v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním
dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti
oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících
právě výhodné smlouvy na dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou
nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby kominíka či servis oken. Pozor, lze
se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá jako
originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť
v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné
vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o
koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned
vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny
nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce
výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
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