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Stavění Máje na chatě SDH Záchlumí, 30. 4. 2022, Záchlumí, foto M. Falta

Informace obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se konalo 21.4.2022 na sále Fontána
v Záchlumí, projednalo:
-

schválení účetní závěrky obce za rok 2021
schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
prodej, nákup pozemků a pronájem pozemků

Provedlo se ošetření prostranství kolem Konzumu v Bohousové a prostor od
Fontány k Liticím. Provádí se úprava prostranství za mandlem, kde bude možno plně
využít prostor k uskladnění nářadí a techniky potřebné pro údržbu obecních pozemků.
Systém odpadového hospodářství na území obce Záchlumí běží dle rozpisu.
Plánovaný mobilní sběr tříděného a nebezpečného odpadu proběhl po celé obci
v sobotu 9.4.2022. Mobilní sběr netříděného velkoobjemového komunálního odpadu
bude 14.5.2022 (Litice n. O., Bohousová) a 21.5.2022 (Záchlumí).
Znovu připomínám, že v rámci zkvalitnění třídění odpadů a údržby okolí
kontejnerů tříděného odpadu probíhá svoz tříděného odpadu každých čtrnáct dní, aby
nedocházelo k hromadění odpadu mimo sběrné nádoby. Zde bych ještě upozornil na
daný pravidelný odvoz plastu a papíru. Zde mě mrzí hromadění tříděného odpadu
následující den po svozu. Přineste nahromaděný tříděný odpad z domu den před
stanoveným svozem, a ne v den svozu. Pak se tento tříděný odpad povaluje u nádob do
příštího svozu a nepřispívá to ke vzhledu místa. Rozpis svozu je stanoven takto:
Plasty se vyváží každé liché pondělí v ranních hodinách.
Papír jednou měsíčně ve středu v lichý týden - 19,23,27,31,35,39,43,47,51.
A znovu si neodpustím na tomto místě se opět zmínit o systému třídění a
ukládání odpadu. Někteří občané si stále pletou místo, kde jsou umístěny
kontejnery na tříděný odpad, za místo komunální skládky. Stále upozorňuji na
tuto skutečnost, ale bohužel se najdou jedinci, kteří toto nerespektují! Do
kontejneru na papír opravdu nepatří komunální odpad a nepatří ani volně uložen
na stanoviště kontejnerů. V Liticích jsou pro chataře u garáží umístěny čtyři
kontejnery na komunální odpad o objemu 1100 l.
Vše je v lidech a v jejich přístupu k nakládání s odpady, které vyprodukují. Jiný
způsob není možný. Buďme ohleduplní ke svému okolí a svým sousedům.
Konečně jsme se mohli po dvou letech sejít v sobotu 30.4.2022 na pravidelném
stavění máje na chatě SDH Záchlumí u Fontány, abychom si odpočinuli po „Putování
přes tří zvoničky“, který také proběhl v sobotu 30.4.2022. V rámci Litické pouti
proběhla v neděli 1. 5. 2022 od 15:00 hodin mše v Liticích nad Orlicí v kapli Dobrého
pastýře. Kulturní komise připravila besídku ke dni matek ve středu 11. 5. 2022 od
17:00 hodin na sále Fontána a měsíc květen ukončíme tradičním kácením máje
28.5.2022 od 18:00 hodin na chatě SDH Záchlumí u Fontány.
starosta obce Miroslav Falta
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Informace vlakové spojení
Oddělení dopravní obslužnosti Pardubického kraje nám odpovědělo na připomínku
ohledně zrušení vlakového spoje Sp 1840, který odjížděl v 16:35 hodin z Letohradu.
Vlak Sp 1840 byl uveden v návrhu jízdního řádu s poznámkou, že vlak pojede, pokud
bude zajištěno financování. To se bohužel v roce 2021 k prosincové změně jízdního
řádu nepodařilo. Finanční prostředky se podařilo zajistit až nyní. Vlak Sp 1840 (odj.
z Letohradu v 16:35 hod.) bude zaveden na zkoušku od 1. 9. 2022. Pokud bude vlak
vytížen a nebude jezdit prázdný, bude jeho provoz zachován. V případě, že si vlak
nenajde své cestující, bude provoz vlaku ukončen k červnu 2023.

Zvoničky už po šesté!
Putování přes tři zvoničky proběhlo v sobotu dne 30. 4. 2022 už 6. ročníkem.
Počasí se vydařilo, tak „skalní“ místní i přespolní účastníci vykročili, vyjeli, vyběhli
s prvními zvuky zvonů od jednotlivých zvoniček.
Při letošním „Putování…“ se zúčastnilo 225 dospělých a dětí na klasické trati,
na náročnější trase pak 8 dospělých.
Děkujeme Bise s.r.o. a ŽPSV v Liticích nad Orlicí za finanční sponzorský dar
pro dětské účastníky letošního putování. Největší poděkování však patří všem
dobrovolníkům, kteří se starali o jednotlivá stanoviště u našich zvoniček. Bez nich by
se celá akce namohla uskutečnit. Děkuji také všem, kteří zajistili občerstvení ve všech
třech částech obce či se jiným způsobem podíleli na bezproblémovém průběhu této
nové tradice v obci. A poděkování patří hlavně paní Evě Musilové, která tuto tradici
před několika lety založila.
Miroslav Falta

Výpis z usnesení č. 34
ze zasedání zastupitelstva obce Záchlumí,
konaného 21. dubna 2022 od 19:00 hodin
na sále Fontána v Záchlumí
Usnesení č. Z 34/4
Zastupitelstvo Obce Záchlumí bere na vědomí informace starosty obce.
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 34/5
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Obce Záchlumí
bez výhrad. Protokol o schvalování účetní závěrky je přílohou usnesení o schválení.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/6
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje závěrečný účet Obce Záchlumí za rok 2021 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/7
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje návrhy na změnu územního plánu č.3 pro tyto
pozemky:
1. Návrh na změnu funkčního využití pozemků 528/3 v k. ú. Bohousová pro
bydlení.
2. Návrh obce Záchlumí na vypuštění názvu plochy Bm, v území bude jen Bv.
3. Návrh na využití pozemku parc. č. 4331 a st.216 v k. ú. Záchlumí pro bydlení.
4. Návrh na změnu funkčního využití plochy ZS a pozemku p.č. 102/2 na jiné
využití území - chovatelství pro samozásobování v k. ú. Litice nad Orlicí.
5. Návrh na změnu funkčního využití pozemků 2098 a části p. 251/1, 251/2, 2047
v k. ú. Bohousová pro zlepšení podmínek soukromého zemědělského
hospodaření.
6. Návrh na změnu funkčního využití pozemku parc. č. 4076 v k. ú. Záchlumí pro
výstavbu přístřešku pro zemědělskou techniku.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/8
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo - změna č.3 územního plánu Obce
Záchlumí s paní Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, Aleše Hanuše 182, Jablonné nad
Orlicí v částce 70.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/9
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje změnu katastrálních hranic Bohousová,
Litice nad Orlicí, Záchlumí dle předložených podkladů – slovní popis, grafická
příloha.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/10
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje v souladu s §84, odst.2, písmene j, zákona
128/2000 Sb., změnu katastrální hranice Obce Česká Rybná, Obce Záchlumí a
katastrální hranice Česká Rybná u Žamberka, Bohousová, Litice nad Orlicí dle
předložených podkladů (slovní popis, grafická příloha).
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 34/11
Zastupitelstvo Obce Záchlumí neschvaluje změnu katastrální hranice mezi Obcí
Záchlumí a Rybnou nad Zdobnicí.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/12
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje prodej pozemku p.č. 4361 o výměře 5 264 m2
v katastrálním území Záchlumí, panu K. K. Cena za pozemek je 10 528,- 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 34/13
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p.č. 4121 výměra 4 434 m2 a
pozemku p.č. 4063 výměra 2 686 m2 v katastrálním území Záchlumí, od K. K. za
14240,- 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 34/14
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje nákup pozemku p. č. 4191 výměra 1 372 m2
v katastrálním území Záchlumí, od Š. J. za 7 000,- 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 34/15
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje prohlášení, že Obec Záchlumí přebírá spolu
s nabývaným majetkem od Správy železnic i případné ekologické závazky s tímto
majetkem spojené, bere na sebe povinnosti z jejich odstraňování a nebude od Správy
železnic požadovat jejich náhradu.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/16
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje souhlas s technickými podmínkami
uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic čj. 82034/2021-O31(2) ze dne 11.4.2022.
(všichni zastupitelé pro)
Usnesení č. Z 34/17
Zastupitelstvo obce Záchlumí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 spočívající v:
- Příjem 45 583,59 Kč dotace – kompenzace daňových příjmů
- Příjem 100 000,- Kč dotace POV
- Příjem 37 292,- Kč finanční příspěvek na kůrovce
- Výdaj 70 000,- Kč na změnu územního plánu č.3
(všichni zastupitelé pro)
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Usnesení č. Z 34/18
Zastupitelstvo Obce Záchlumí schvaluje smlouvu o dílo č.1/2022 s Libor Ryba, Lesní
354, 533 72 Moravany, IČO: 11061391. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
(všichni zastupitelé pro)

Základní škola Bohousová informuje
Jsme všichni moc rádi, že tento školní rok již není poznamenaný uzavřenými
sportovišti, muzei, galeriemi nebo provozovnami, které nabízí vzdělávací programy
pro školy. Proto jsme mohli pokračovat v rámci druhého pololetí se školními programy
a aktivitami, jako v předešlých letech.
Slavnostní předávání pololetního vysvědčení ve 100 let staré třídě
Na žáky školy čekalo před ukončením 1. pololetí po dvou letech opět překvapení, které
bylo spojeno s předáváním pololetního vysvědčení. Před pololetními prázdninami jsme
2. února navštívili Muzeum řemesel v Letohradu. Nejprve se žáci seznámili s expozicí
řemesel ve třech patrech sýpky. Mohli poznat, jak se vyrábělo mýdlo, paruky,
klobouky, nebo jak pracoval hodinář, sedlář, holič, cukrář, pekař, mlynář a další
živnosti, zkrátka řemesla stará přes 100 let. V rámci výukového programu pod vedením
šikovné paní provozní poznávali, jak se dříve mlela mouka, nebo vyráběly klobouky.
Velkým zážitkem bylo pro žáky, když byli osobně zapojeni do ukázky, jak se dříve
vyráběla látka ze lnu a následně vyrábělo plátno. Nahlédli také, jak to vypadalo v

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení ve 100 let staré třídě v Muzeu řemesel v Letohradu.
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dřívějším obchodu, zvaném „hokynářství“. Naši žáci byli v závěru programu
pochválení za svoje chování, pohotovost a znalosti ke starým řemeslům. Po prohlídce
expozice řemesel a výukovém programu na ně čekal hlavní program ve 100 let staré
školní třídě. Po úvodu a krátkém povídání o dřívější škole a zvycích, čekalo žáky
samostatné poznávání dřívějších pomůcek, nebo školních potřeb dětí téměř před 150
lety. Děti si mohly vyzkoušet některé dobové tresty, např. sedět v „oslovské lavici“,
nasadit si masku oslí hlavy, klečet na polínkách nebo kamenech. Někteří „zájemci“
obdrželi od pana „řídícího“ symbolický trest rákoskou přes ruce. Vše vydrželi a
statečně nesli. Děti také skládaly na magnetické tabuli obrázky, které se dříve
používaly při výuce. Po ukončení výukového programu předaly třídní učitelky
slavnostně svým žákům vysvědčení za 1. pololetí. Každý žák byl také na památku
vyfotografován profesionální fotografkou paní Šimkovou. Pamětné fotografie v retro
stylu obdrželi žáci zdarma, jako dárek školy. Celý výukový program byl žákům hrazen
ze školního projektu Šablony III.
Lyžařský výcvik na Dolní Moravě
V letošní zimní sezóně jsme zavítali, díky výborným sněhovým podmínkám, s žáky
školy premiérově do lyžařského areálu na Dolní Moravě, kde jsme absolvovali
celodenní lyžařský výcvik v lyžařské škole Amálka. Začátečníci a menší děti zkoušeli
své první obloučky a dovednosti na dětském pásovém vleku a Tatrapomě pod vedením
zkušených lyžařských instruktorů. Ti starší a zkušenější již od začátku využívali velkou
sedačkovou lanovku, zdokonalovali oblouk z pluhu, dlouhý, krátký oblouk, lyžařskou
techniku a další dovednosti pod vedením pana ředitele, nápomocny byly i dvě
studentky letohradské školy. V polovině výcviku byl pro děti připraven oběd v horské

Lyžařský výcvik na Dolní Moravě, foto archiv ZŠ Bohousová
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chatě Marcelka, všichni si moc pochutnali na výborné polévce a kuřecím řízku
s bramborem. Po obědě se někteří žáci v průběhu výcviku přesunuli z dětských vleků
na sedačkovou lanovku a zkusili si sjíždět velkou a náročnější sjezdovku. Po skončení
celodenní zimní akce nás zájezdový autobus odvezl zpět ke škole. Děti měly tuto celou
akci hrazenu ze školního projektu Šablony III. Tento zimní lyžařský zájezd se všem
moc líbil a zaujal.
Poslední pondělí v březnu absolvovali žáci poslední lekci plavecké výuky v bazénu
v Ústí nad Orlicí, kde strávili svůj čas volnějším režimem výuky a mohli si vyzkoušet
jízdu tobogánem, vyzkoušet parní lázeň, vodní vířivku, nebo hrát různé hry ve vodě a
vodní pólo. Žáci obdrželi za své snažení během výcviku „Mokré vysvědčení“ v podobě
kapra, úhoře, žraloka nebo delfína, volné vstupenky do bazénu a jako dárek pěnové
vodolepky do vany.
Akce pro předškoláky a zápis do 1. ročníku
Dne 21. dubna se v ZŠ Bohousová konal zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok
2022/2023. Teď už si byly děti ve škole jistější, díky předešlé akci „Školákem
nanečisto, aneb kdopak by se školy bál“. Po splnění všech náležitostí zápisu, byly
všechny děti – předškoláci přijati. V letošním roce přišlo k zápisu 6 dětí – především
z MŠ Záchlumí, z toho byl potvrzen jeden odklad docházky o jeden školní rok. Za
veškerou snahu dostali předškoláci omalovánky, pastelky, různé reklamní předměty –
propisovací tužky a baterky a kytku Sedmikrásku, aby se o ni mohli sami starat. Tak
předškoláci 1. září, hurá, škola volá.
Ve škole strašily čarodějnice
Dne 29. dubna jsme uspořádali pod vedením paní vychovatelky čarodějnický rej. Děti
přišly do školy v kostýmech i pedagogické pracovnice nezůstaly pozadu, čímž přispěly
ke krásné atmosféře této akce. Děti si během dne vyplnily čarodějný list, vyrobily
papírovou čarodějnici a v rámci družiny se zapojily do různých soutěží. Proběhla také
malá tombola a všichni si odnesli drobný dárek.
A co nového chystáme?
V současné době si žáci pod vedením všech vyučujících připravují pásmo písní,
tanečků a básniček na besídku ke Dni matek. Tímto Vás srdečně zveme dne 11. května
od 17:00 hodin do kulturního sálu Fontána, kde Vám děti vše předvedou.
Také připravujeme pro děti různé sportovní akce – Běh údolím J. A. Komenského nebo
Atletický trojboj v rámci soutěží AŠSK (Asociace školních sportovních klubů),
vybíjenou, florbal, sportovně turistické dopoledne ke Dni dětí nebo celodenní jarní
výlet. Kam to bude, to je překvapení!
Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová
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Pestrá přehlídka školních čarodějnic v rámci Čarodějnických her ve škole,
foto archiv ZŠ Bohousová
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O nejlepší pálenku v okolí 2022
Příznivci kvalitní pálenky si dne 26. února 2022 přišli na své. Proběhl totiž již 6. ročník
soutěže O nejlepší pálenku v okolí, která byla doprovázena prodejem chutných
zabijačkových výrobků. Do soutěže bylo přihlášeno 22 vzorků lihovin od klasické
pálenky ze švestek, přes meruňkové pálenky až po nezvyklou jeřabinu s Chilli.
Soutěžící byli převážně z nedalekého okolí ale také třeba z Líšnice, Žamberka,
Bořitova nebo Nového Jičína. Kvalitu soutěžních vzorků posoudilo téměř 40
koštujících, kteří nakonec s jasným náskokem zvolili vítěznou pálenku ze švestek,
ročník 2021. Osvědčení Sboru dobrovolných hasičů z Bohousové pro majitele nejlepší
pálenky za rok 2022 tak získal Ivo Táborský z Nového Jičína. Na druhém místě
skončila pálenka opět ze švestek z roku 2021 od Miloše Pražáka a místo třetí obsadil
Karel Šembera z obce Bořitov za pálenku ze švestek z roku 2020.
Děkujeme za vaší podporu při této akci a budeme se těšit, že se potkáme při ročníku
2023.

Ivo Táborský, vítěz soutěže O nejlepší pálenku v okolí 2022, Bohousová, foto archiv J. Peřina

Za SDH Bohousová Jaroslav Peřina ml.
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Kulturní komise
Obce Záchlumí
Vás srdečně zve na

besídku
ke Dni matek,
vystoupí děti z Mateřské školy Záchlumí,
Základní školy Bohousová
a aerobik

ve středu
11. května 2022
v 17:00 hodin
v sále Fontána
v Záchlumí
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Sbor dobrovolných hasičů
Bohousová

Vás zve na

Dětský Den

✓ 18. 6. 2022 od 14:00 hodin
✓ Areál Snů Bohousová
✓ Vstupné 50,- Kč děti
✓ Zábava celé odpoledne

Zábava pro malé i velkélukostřelba, skákací hrad,
bodyzorbing, malování na
obličej…

… a bude i pěna
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