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Putování do Betléma, Záchlumí 17. 12. 2021, foto MŠ Záchlumí

Informace obecního úřadu
Máme tu poslední měsíc roku 2021 a opět tak jako každý rok začínáme hodnotit
uplynulé měsíce. Můžeme si říci, že byl opět náročný, plný zvratů, očekávaných a
neočekávaných situací. Ale určitě přinesl i něco nového, pěkného, co nás potěšilo a
udělalo radost. Na to vzpomínejme, to si připomínejme a z toho čerpejme sílu do
dalšího roku, který je před námi. A co se u nás událo.
Proběhla rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v Bohousové od vodojemu
po Duškovi a rozšíření hlavního vodovodního řadu v Záchlumí pro novou výstavbu
rodinných domů. Jednalo se o jednu z hlavních našich letošních akcí. Byl vybudován
chodník u obecního úřadu a nový bezbariérový vstup. V Liticích byla provedena první
etapa opravy mostu ke hřbitovu. Oprava byla částečně finančně podpořena
z Pardubického kraje. Na další etapu bude požádáno opět o dotaci. Do kaple v Liticích
byly instalovány nové vchodové mříže, kde výroba byla také finančně podpořena
z Pardubického kraje.
Byla opravena cesta v Bohousové u kravína od hlavní silnice směrem na Českou
Rybnou. Na tuto cestu bylo vydáno stavební povolení, které bude předáno
Pozemkovému úřadu a budoucí výstavba bude financována v rámci pozemkových
úprav. Projekt oprava cesty v Liticích od Táborských do kempu nebude realizován
z důvodu nesouhlasu některých majitelů pozemků dotčených stavbou.
Z důvodu změny zákonů o nakládání s odpady od roku 2021 došlo ke změně
obecně závazných vyhlášek Obce Záchlumí, a to s účinností od 1.1.2022. Stanovení
systému odpadového hospodářství na území obce Záchlumí a stanovení místního
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který je stanoven na 600,- Kč na
osobu s trvalým pobytem v obci a také na chatu či chalupu, která se nachází v katastru
obce. Splatnost poplatku je do 31.3.2022 pro trvale žijící občany a do 31.7.2022 pro
chataře a chalupáře. Pokyny, jak poplatek uhradit (i přes účet), jsou na internetových
stránkách obce www.obeczachlumi.cz v sekci „O obci“ oddíl „Odpady“. Termín svozu
komunálního odpadu zůstává stejný, tj. každý lichý čtvrtek. Plast a sklo se vyváží
jednou za dva týdny v pondělí, lichý týden. Papír se vyváží jednou za měsíc, 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.
Dle plánu financování obnovy vodohospodářské infrastruktury - voda, čov a
kanalizace na období 2019 – 2028 se od 1.1.2022 zdraží stočné o 1,- Kč na 23,- Kč/m3
a vodné o 2,- Kč na 18,- Kč bez DPH, což je 19,80 Kč s DPH za 1 m3.
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.
Z důvodu zdražení elektrické energie se zastupitelstvo domluvilo, že dojde
k úpravě času svícení veřejného osvětlení. Nově se bude svítit ráno od 4:25 hodin a
večer se zhasne ve 22:00 hodin. Dále bych informoval, že bude postupně docházet
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k výměně stávajících světel za nová led svítidla. Na stávající svítidla už přestali vyrábět
náhradní díly. Z toho důvodu bohužel některá světla dosud nesvítí.
Rozsvícení letošního vánočního stromku proběhlo opět netradičně na dálku, bez
osobního setkání, před první adventní nedělí, v sobotu 27.11.2021. O průvodní slova
přenášená místním rozhlasem se již tradičně postarala Naďa Křenová. Zazněl i vánoční
příběh v podání žáků Základní školy v Bohousové pod vedením Mirky Dvořákové. Za
zorganizování celé akce jim patří velký dík. Jak průvodní slovo, tak i vánoční příběh
si můžete poslechnout na obecních stránkách. V aktualitách je umístěn odkaz – Hlášení
rozhlasu, po rozkliknutí jsou zde umístěny odkazy.
Přeji Vám všem pohodové a klidné prožití adventní doby bez shonu a stresu a
krásné vánoční svátky. Do nového roku přeji hodně zdraví a splněných přání, úspěchy
v osobním i pracovním životě a vykročme s optimismem do roku 2022.
Ať nám naše zvoničky zvoní na lepší časy!
Jménem svým i zastupitelstva obce Záchlumí
Miroslav Falta
starosta

Výpis z usnesení č. 30 ze zasedání zastupitelstva Obce Záchlumí,
konaného 25. listopadu 2021 od 19:00 h. na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 30/3
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje plán zimní údržby na období 2021/22 a dále
bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/4
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Záchlumí č.
2/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství na území obce Záchlumí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/5
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Záchlumí č.
3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/6
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje plánovanou kalkulaci vodného a stočného na
rok 2022.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 30/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje na základě plánované kalkulace vodného a
stočného na rok 2022 cenu vodného 18,- Kč/m3 bez DPH (19,80 Kč s DPH) a cenu
stočného 23,- Kč/m3.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/8
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje smlouvou o budoucí kupní smlouvě na prodej
části pozemku p.č. 428 o výměře 3 m2, část pozemku p.č. 429 o výměře 15 m2 a
pozemek p.č.v 262/2 o výměře 3 m2 v katastrálním území Litice nad Orlicí. Budoucí
kupující je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500
03 Hradec Králové. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/9
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje prodej části pozemku p.č. 1133/6 o výměře 20
m2 v katastrálním území Záchlumí panu F. M. a R. B. Cena dle směrnice obce je 30,Kč za m². Kupující ponesou veškeré náklady spojené s převedením pozemku do jejich
vlastnictví. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/10
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje odměnu starostovi obce 30 000,- Kč.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatřením č. 9/2021, spočívajícím v:
- příjem
15 000,- Kč dotace na oprava hasičské cisterny
- příjem
14 924,- Kč finanční příspěvek na kůrovce
- snížení výdajů par. 2212 pol. 5171 300 000,- snížení výdajů par. 3631 pol. 6121 80 000,- zvýšení výdajů par. 2310 pol. 5171 100 000,- zvýšení výdajů par. 2310 pol. 6121 115 000,- zvýšení výdajů par. 3631 pol. 5139 215 000,- snížení výdajů par. 3392 pol. 5171 60 000,- zvýšení výdajů par. 3392 pol. 6122 60 000,(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/12
Zastupitelstvo obce Záchlumí souhlasí s pomístními názvy v rámci zpracování
pozemkových úprav v katastru Litice nad Orlicí.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 30/13
Zastupitelstvo obce Záchlumí souhlasí s pořízením Změny č. 3 územního plánu
Záchlumí a stanovuje lhůtu pro podání návrhů do této změny na Obecní úřad Záchlumí
do 31.12.2021.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 30/14
Zastupitelstvo obce Záchlumí souhlasí s výjimkou z podmínek prostorové regulace
min. velikosti parcel 1000 m2 v ÚP Záchlumí pro umístění objektu domu na pozemku
p. č 145/12 a 145/9 v k.ú. Litice nad Orlicí, které mají dohromady výměru 608 m 2.
(všichni zastupitelé pro)

Základní škola Bohousová informuje
Všichni jsme pevně věřili, že tento školní rok nenastane plošné uzavření škol, které
způsobilo delší výpadek prezenčního vzdělávání a znemožnilo žákům účastnit se
mnoha kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit.
I když i letošní podzim je ve všech školách částečně ovlivněn místním uzavíráním
jednotlivých tříd anebo žáků do karantény a to také více méně narušuje běžný provoz
škol a aktivity žáků a ztěžuje to organizování různých akcí a prezenční výuky. Naštěstí
se naše škola vyhnula těmto komplikacím a v karanténě byl pouze 5. ročník a to jen tři
dny, což minimálně narušilo běžnou výuku. Proto jsme mohli také uskutečnit
plánované akce školy
v plném rozsahu a
nabídnout
žákům
pestré aktivity, které
mnoho škol z obavy
nákazy nedělalo a tak
ochudilo své žáky o
tyto školní akce. Naše
škola však najela na
běžný režim a využili
jsme každé možnosti
na zorganizování akcí
pro
žáky
školy.
V letošním
školním
roce nabízíme žákům
pestrý
výběr
Perníková chaloupka u Kunětické hory, foto archiv ZŠ Bohousová
zájmových kroužků,
jako je sportovní kroužek, dále florbal, hudební a výtvarný kroužek nebo šikovné ruce.
V měsíci říjnu jsme s žáky navštívili Perníkovou chaloupku u Kunětické hory, kde si
žáci vyslechli pravé znění této známé pohádky od pana průvodce a mohli si zakoupit
místní pardubický perník a další suvenýry.
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Hned poté jsme se zúčastnili slavnostního předávání ocenění v rámci tradičního
„Atletického čtyřboje Pardubického kraje“ v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
Díky skvělým výkonům našich žáků a také aktivnímu sportování i v době uzávěry škol,
jsme mohli přebrat poháry a pamětní listy za jednotlivé třídy a žáky. Skvělý úspěch je,
že jsme obhájili hlavní pohár pro nejlepší školu Pardubického kraje v rámci výkonů
atletického
čtyřboje (sprint 60
metrů,
vytrvalostní běhy
300, 600 a 800
metrů,
skok
daleký a hod
míčkem).
Takovéto úspěchy
už sbíráme od
roku 2017, kdy
jsme se poprvé
jako škola zapojili
do této známe
soutěže
České
unie sportu.
Předávání poháru Atletického čtyřboje, foto archiv ZŠ Bohousová

Pro žáky jsme také připravili návštěvu člena Českého červeného kříže pana Hodovala,
který tradičně v naší škole připravuje kvalitní vzdělávací program první pomoci se
zajímavou soutěží v přímé masáži srdce na dvou figurínách. Dále jsme zorganizovali
preventivní a vzdělávací program pro děti s názvem „Respektování se a spolupráce ve
skupině“. Děti plnily různé úkoly a zábavnou formou hry poznávaly potřebu vzájemné
spolupráce a tolik potřebného respektování se. Žáci také navštívili divadelní
představení „Dobrodružství hastrmana Tatrmana“ v Divišově divadle v Žamberku.
Pobyt žáků na Dolní Moravě
Místo dlouhodobě plánovaného pobytu žáků ve Vysokých Tatrách, jsme se rozhodli
díky současným podmínkám cestování do zahraničí, uskutečnit pro žáky 5. a 6. ročníku
týdenní pobyt na Dolní Moravě v termínu od 18. do 22. října. Tento pobyt jsme pojali
jako zábavně aktivní, zážitkový a cykloturistický. Naše kola nám spolu s žáky a
vyučujícími odvezl cyklobus společnosti Audisbus Rychnov nad Kněžnou. V tomto
krásném zimním středisku a lyžařském areálu alpského typu jsme byli ubytovaní
v krásné horské chatě Terezka, kde jsme měli velmi příjemné ubytování s výbornou
stravou a širokým výběrem snídaňové nabídky. Žáci měli velmi zajímavý a pestrý
každodenní program. Navštívili velmi známou „Stezku v oblacích“ a přitom se mohli
svést na Mamutí horské dráze, která se svými 3 kilometry je nejdelší v Česku a druhá
nejdelší v Evropě. Skvělý zážitek čekal žáky v lanovém parku, kde ve třech družstvech
absolvovali zážitkový program. Kromě lanového parku plnili úkoly i na lezecké stěně
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Cyklovýlet na Dolní Moravě, foto archiv ZŠ Bohousová

a v jeho okolí, přitom získávali indicie na vytvoření hledaného slova, které jim zajistilo
získání pokladu a sladkých cen. V rámci relaxační a zábavné činnosti jsme navštívili
Mamutíkův vodní park se spoustou atrakcí, her, lanovek a lezeckých sítí. Na kolech
jsme absolvovali dvě horské cyklotrasy. První vedla údolím Dolní Moravy kolem řeky
Moravy v krásné
přírodě
včetně
náročného terénu i
profilu trati. Měřila
celkem
17
kilometrů. Druhá
trasa měřila 20
kilometrů. Nejprve
jsme se museli
spolu s koly nechat
vyvést lanovkou
k chatě Slaměnka,
od které jsme
nejprve
jeli
„hřebenovkou“ po
krásných kopcích
Zdolávání horolezecké stěny, Dolní Morava, foto archiv ZŠ Bohousová
Dolní Moravy a
následně sjížděli do
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údolí až k řece Moravě. Spolu s žáky jsme si užili krásných a zajímavých chvil a tak
se nám v pátek ani nechtělo odjíždět domů. Všichni si na tento pobyt odnesli nádherné
vzpomínky.

Běh Údolím J. A. Komenského, foto archiv ZŠ Bohousová

Aktivity v měsíci prosinci
3. prosince navštívili naši školu čerti, Mikuláš a andělé a připravili si pro mladší žáky
spolu s paní vychovatelkou Miroslavou Dvořákovou tradiční „Čertovské hry“, kdy
v rámci různých soutěží získávali čertovské peníze „Čerťáky“ a za ně si potom mohli
koupit v čertovském obchodě různé potřeby, pamlsky nebo omalovánky. Všichni už
jsme se těšili po více jak roce na plaveckou školu, kterou jsme zahájili v pondělí 6.
prosince. V pátek 17. prosince se konala školní Vánoční besídka, kde si žáci předali
vzájemně dárky a také si připravili pro ostatní různá vystoupení. Letošní vystoupení
měla velmi vysokou úroveň a pestré složení, kdy žáci předvedli taneční vystoupení,
dále recitaci a zpívání vánočních koled nebo hudební vystoupení na flétnu, elektrické
piano a housle. Žáci 5. ročníku si pak připravili vlastní krátké vzpomínkové video na
prožité školní aktivity. Ještě před obědem jsme s žáky navštívili představení živého
betlému, který si připravili rodiče žáků školy a dětí z mateřské školky. Toto představení
bylo velmi milé a povedené.
Na závěr bych jménem základní školy popřál dětem příjemně strávené vánoční
prázdniny se svými blízkými a bohatého ježíška. Rodičům, kolegyním ze školy i školky
i vedení Obce Záchlumí přeji spokojené a klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová
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Putování do Betléma
Rodiče našich dětí nás už podruhé velice mile překvapili. Jejich nabídka na
putování do Betléma se nedala odmítnout. A těšily se hlavně ty děti, které věděly, že
se na přípravě akce podílely jejich maminky. Nutno podotknout, že nic nevyzradily.
Obávali jsme se, jestli nám vycházku nepokazí počasí, které bylo celý týden
pochmurné s mlhami a mrholením. Ale jako zázrakem se v pátek 17.12.2021 trochu
vyjasnilo, a i sluníčko bylo zvědavé, co se bude dít.
Před školkou nás uvítala paní Makaloušová jako anděl. S dětmi si krátce povídala o
narození Ježíška, vánočních zvycích a probudila v nich zvědavost.
Na cestu je vybavila andělským bonbonkem ve zlatém obalu. Cestou se k nám přidávali
vesničané, kteří se šli také poklonit Ježíškovi a nesli mu své dary. Jako první jsme
potkali cukrářku s perníčky, to byla paní Mihulková v krásných šatech selky. Paní
Šponarová jako nedoslýchavá a chromá stařenka upekla vánočku. Rybář – paní
Antesová – si pochvaloval svůj úlovek a také s ním spěchal do Betléma. I každé dítě
dostalo látkovou rybičku. Řezník jako z obrázků Josefa Lady – paní Gömö – se
oblizoval nad talířem jitrnic a jelítek. Vyprávěl dětem o tom, jak je těžké dodržet půst
na Štědrý den. Jako povzbuzení obdaroval holky a kluky zlatý prasátkem z 3D tiskárny.
V tomto průvodu jsme došli k hlavní silnici a tam se nám zatajil dech. V altánku u
Fontány to vypadalo jako ve skutečném Betlémě. Pod ochranou dalšího anděla, paní
Fuksové, nás vyhlížela Marie, paní Venclová, Josef – Tomáš Cabalka, v jesličkách
spinkal Ježíšek, to už byla jen panenka. Za zády jim vykukovala hlava nakresleného
koně a krávy, opodál se řadily nakreslení Tři králové. Děti se dozvěděly příběh o
narození Ježíška a vyzkoušely si i některé vánoční zvyky – pouštění lodiček,
rozkrajování jablíček, házení střevícem, polibek pod jmelím.
Pro zahřátí jsme se mohli napít čaje, ochutnat cukroví. No prostě něco úchvatného,
dokonalého, připraveno s láskou a nadšením.
Moc a moc děkujeme. Věříme, že děti si vzpomínku na tento den ponesou i dál
životem.
Marie Foglová
učitelka MŠ Záchlumí
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Společenská kronika
V období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 oslavili a oslaví životní jubileum tito naši
občané.
84 let Gvoždiaková Anna
90 let Jiskrová Marie
84 let Křenová Marie
86 let Bezáková Ludmila
70 let Vik Dominik
80 let Hynková Marie
80 let Matyáš Jiří
86 let Hynková Marie
70 let Hynková Marie
65 let Vrbata Zdeněk
87 let Hanák Jaroslav
80 let Dostálová Zdenka
84 let Žabokrtský Jaroslav
85 let Divíšková Alena
65 let Kovandová Jaroslava
70 let Hůlková Hana
70 let Kašková Olga
84 let Pribaničová Věra
90 let Krčmářová Drahomíra
87 let Kulhavá Jarmila
70 let Enderle Vladimír
65 let Cabalka Vladimír
84 let Hynková Vlasta
65 let Musil Josef
65 let Musil Milan
89 let Hynek Miloslav
70 let Skácel Karel
90 let Krčmářová Pavlína

Bohousová
Bohousová
Záchlumí
Bohousová
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Bohousová
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Litice nad Orlicí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí
Bohousová
Bohousová
Záchlumí
Záchlumí
Záchlumí

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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SDH Bohousová – mladí hasiči
Letos jsme se rozhodli zúčastnit
Ligy v požárním útoku MH v našem
okrese. První kolo jsme zahájili
v Bystřeci.
Další kolo jsme pořádali v našem areálu.
Tam nám moc nepřálo počasí a celý
závod propršelo.
Dětem se v těchto závodech dařilo
a disciplína požární útok je moc baví.
Liga se letos skládala z nižšího počtu kol.
Jestli bude příští rok příznivější pro
pořádání sportovních akcí, tak snad
zopakujeme nebo i vylepšíme naše
výsledky.

Dále jsme se připravovali na Ligu 60
a 100 m jednotlivci s překážkami. V letošní
sezóně máme dobré šance na umístění
v každé kategorii. Mladší děti jsou ve své
kategorii věkově nejstarší. Díky tomu by
mohly dosahovat dobrých výsledků a
úspěšně reprezentovat náš sbor i obec na
okresní úrovni. V průběžném hodnocení
Ligy 60 v mladší kategorii dívek máme na
prvním místě Anežku Honskusovou, u
chlapců máme obsazena první tři místa. U
starších dívek máme obsazeno 14. místo (do
této ktg. přešly dvě dívky prvním rokem, u
nich výsledky očekáváme až v dalších
letech). U starších chlapců zabíráme druhé,
páté a deváté místo. Rádi bychom v této
disciplíně v jarní části tyto dobré výsledky
ještě vylepšili a postoupili na krajské kolo.

- 11 -

- 12 -

V závodech na 100 m se nám také daří, v ktg. dorostenců se kluci snaží a velmi
dobře reprezentují.
Vzhledem ke krásným
výsledkům jsme se rozhodli
zúčastnit a okouknout závody
na Českém halovém poháru.
Závody se skládají ze čtyř kol.
První závod se konal v Praze,
kde se nám dařilo, a rozhodli
jsme se jet i na další kola do
Jablonce nad Nisou a Ostravy.
Na těchto závodech jsme sbírali
zkušenosti ze závodů na
celorepublikové
úrovni.
S mladšími dětmi jsme se
z důvodu karantény jednoho
závodu zúčastnit nemohli a
bohužel to ovlivnilo jinak velmi
dobré celkové výsledky. Ale i to
k životu patří a alespoň se
máme na co těšit v dalším roce. S mladšími bychom chtěli atakovat nejvyšší příčky. U
starších je konkurence velká, ale ani tam jsme se neztratili a kluci vybojovali pěkné
výsledky. V Ostravě nám utekly jedny závody a také to bylo znát na celkovém
umístění. Těchto závodů se zúčastnily děti vybrané dle výsledků z okresních kol,
abychom se vešli do auta. Příští rok uvidíme, jak to půjde ostatním dětem, a případně
se těchto závodů zúčastníme i s dalšími.

- 13 -

Dne 9. 10. 2021 se mladí
hasiči zúčastnili závodu požárnické
všestrannosti PLAMEN 2021/2022
v Dolní Čermné.
Do závodu nastoupily tři družstva
(Družstvo starších: Radim Divíšek,
Vojta a Nela Kočajdovi, Nikola
Blechová a Jakub Třešňák.
Družstvo mladších: Jiří a Jan
Mihulkovi, Anežka Honskusová,
Nela Blechová a Šimon Luňáček.
Družstvo
dorostu:
Martina
Andršová,
Martina
Žabová,
Barbora Peřinová).

Soutěžilo se v následujících disciplínách na 3 a 5 km trati:
1. střelba ze vzduchovky, 2. základy topografie, 3. uzlování, 4. základy první pomoci,
5. požární ochrana, 6. překonání překážky po vodorovném laně a jiné disciplíny.
Umístění:
Družstvo mladších 2. místo z 35.
Družstvo starších 15. místo ze 42.
Družstvo dorostu 3. místo ze 3.
Závody v Dolní Čermné se ml. hasičům vydařily. Proto musíme přes zimu
s dětmi zapracovat na jarní kolo, kde chceme udržet nebo i vylepšit výsledky.
Se všemi těmito výsledky jsme velice spokojeni. Musíme ocenit výsledky všech
kategorií. Letos přecházely dívky z mladší kategorie do starší, a několik starších dívek
již do kategorie dorostu. Obnáší to učit se nové věci, intenzivněji trénovat, aby stíhaly
starším a moc jim to nekazily. Vše se daří skloubit a to díky super partě, kterou kolem
sebe drží starší skupina. U mladší kategorie je to díky partě kluků a holek, kteří si
rozumí, chtějí mít lepší výsledky a makají na sobě.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které velmi dobře reprezentují náš sbor
a obec v našem okrese, a nyní už i dále než jen v okrese. Děkujeme vedoucím, kteří se
tomuto sportu věnují, protože ty výsledky nejsou zadarmo. Velké dík patří obci
Záchlumí a příslušníkům sboru SDH Bohousová za dlouhodobou podporu a pomoc.
Zájemci, kteří se k nám ještě chtějí přidat, mají příležitost pondělí-středa-pátek
od 16.30-18.00 hod. v sále Fontána. Přijďte, těšíme se na vás.
Jiří Mihulka
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Sbor dobrovolných hasičů Bohousová
Vás srdečně zve na

Tradiční Hasičský ples
Ples se koná 28. ledna 2022 od 20:00 hod.
v sále „FONTÁNA” v Záchlumí.
K tanci zahraje skupina Knedlo-zelo-vepřo
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno!
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SDH Záchlumí
Vás zve na

Hasičský ples
v pátek 18. února 2022 od 20:00 hodin
na sále Fontány v Záchlumí
hudba: překvapení
bohatá tombola zajištěna

Šťastné Vánoce
a pohodový rok
2022
přeje redakce Zpravodaje
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