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Dětský den, 18. 6. 2022, Bohousová – Areál snů, foto J. Peřina

Informace obecního úřadu
První pololetí 2022 se chýlí ke konci. Dovolte vážení spoluobčané, abych Vás
informoval o činnosti obecního úřadu v tomto období. Zastupitelstvo obce Záchlumí
na svém zasedání, které se konalo 2.6.2022 na sále Fontána, projednalo:
-

prodej a pronájem pozemků
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
smlouva o poskytnutí dotace z POV na lávku
rozpočtové opatření č.4/2022
výjimka z nočního klidu na folkový festival v kempu Litice

Po dvou letech jsme se konečně sešli 30. dubna 2022 na již tradičním „Stavění
máje“ na chatě SDH Záchlumí. Svým programem nás potěšil záchlumský aerobic pod
vedením Šárky Prausové a taneční seskupení z Kameničné. K tanci i poslechu hrála
skupina Combi.
I „Kácení máje“ na chatě SDH Záchlumí, které proběhlo 28. 5. 2022, se vydařilo.
Krásným vystoupením nás potěšili roztomilé děti z Mateřské školky v Záchlumí,
záchlumský aerobic a žáci základní školy Bohousová. Dále se nám předvedly
mažoretky z Kostelce nad Orlicí. K tanci i poslechu hrála skupina Lerion.
Za pomoc při pořádání těchto akcí děkuji zahrádkářům, Lady Clubu a SDH Záchlumí.
Ve středu 11.5.2022 se konala na sále Fontána besídka ke dni matek, kde pro maminky
vystoupily děti jak z mateřské školky, tak i ze základní školy a děti cvičící aerobik.
Ze školky nám odchází čtyři předškoláci, kteří si ve čtvrtek 16. června užili
loučení se školkou a tradiční spaní přes noc ve školce. V neděli 19.6.2022 proběhlo po
roce na sále Fontána vítání občánků. Přivítali jsme čtyři nové občánky naší obce.
SDH Bohousová uspořádal 18.6.2022 tradiční dětský den v „Areálu snů“
v Bohousové, který se těší vždy velkému zájmu dětí i dospělých. Děkuji tímto
pořadatelům za krásné odpoledne pro naše děti.
Přeji dětem krásné prázdniny a Vám všem, vážení spoluobčané, pohodové léto.
Miroslav Falta, starosta obce

Vítání občánků 2022, Záchlumí, foto M. Falta
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Společenská kronika
V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 oslavili životní jubileum tito naši občané.
100 let Píčová Vlasta
96 let Janovcová Marie
91 let Dostálová Vlasta
89 let Táborská Helena
89 let Zikmund Josef
88 let Krejčová Zdenka
86 let Urbášek Vladinír
83 let Zámečníková Božena
82 let Durchánek Antonín
82 let Hynek Jiří
81 let Divíšková Anežka
80 let Valach Vladislav
80 let Jarešová Květoslava
75 let Pluhařová Jana
75 let Peřinová Anna
75 let Szedliacsik Ján
75 let Dostál Petr
75 let Cabalková Jiřina
70 let Píč Vladimír
70 let Krahulec Jiří
70 let Kaška Jiří
65 let Popová Milada
65 let Jirčík Vlastimil
65 let Lýrová Marie
65 let Tobišková Hana
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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

Volby do zastupitelstev obcí 23. – 24. 9. 2022
V letošním roce si mohou občané zvolit své zásupce do zastupitelstev obcí. Stejně tak ti, kteří
mají zájem pracovat pro svou obec, mohou podat kandidátní listiny a pokusit se probojovat
do zastupitelstva obce. Věřím, že v každé obci je mnoho lidí, kteří mohou nějakým způsobem
pomoci rozvoji své obce. Pokud máte zájem o práci v zastupitelstvu obce je třeba podat
kandidátní listinu na pověřený úřad v Žamberku do 19. 7. 2022. Více informací můžete získat
na obecním úřadě nebo na stránkách: www.zamberk.cz/uredni-deska#87.
Jaroslav Peřina
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Základní škola informuje – jaro 2022
Skvělé úspěchy na atletickém trojboji a tradičním běhu údolím J. A. Komenského
Měsíc květen začal dvěma významnými sportovními akcemi, na kterých naši žáci zažili
velké úspěchy. Nejprve zavítali 6. května na atletický stadion do Ústí nad Orlicí, kde
se opět po třech letech odmlky (kvůli uzavření sportovišť vhledem k epidemii) konal
atletický trojboj pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, jako okresní finále.
Skvělý výsledek zaznamenala Justýna Cabalková, která byla v celkovém pořadí
trojboje na 2. místě, Jiří
Mihulka skončil nakonec
na 5. místě a družstvo
školy si odvezlo mezi 10
zúčastněnými družstvy z
8 škol konečné 4. místo.
Navíc
Justýna
byla
nejrychlejší sprinterkou
atletického
okresního
finále, Nela Kočajdová
byla třetí ve skoku
dalekém a Jirka Mihulka
se dělil se svým bratrem
Honzíkem o třetí místo
ve sprintu na 50 metrů.
Ústí nad Orlicí, Atletický trojboj 2022, foto archiv ZŠ
Letos jsme se velmi těšili na tradiční přespolní běh do Brandýsa nad Orlicí „Běh údolím
J. A. Komenského, kde měl být čestným hostem olympijský vítěz v biatlonu Ondřej
Moravec,
rodák
z Letohradu. Děti se
s Ondrou
fotily
a obdržely na památku
kartičky s fotkou a jeho
originálním podpisem.
Na medailisty čekalo i
osobní pogratulování
právě od Ondřeje
Moravce. Mezi nimi
byli i naši kluci, když
se vítězem na 800
metrů stal Jan Mihulka
a hned za ním si doběhl
pro 2. místo Šimon
Brandýs nad Orlicí, Běh údolím J. A. Komenského, foto archiv ZŠ Bohousová
Luňáček.
Tyto
výsledky byly nad
očekávání. Justýna Cabalková byla na 1 200 metrů čtvrtá, pouze 8 vteřin za medailí,
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Jirka Mihulka doběhl na 6. místě a to pouhé 3 vteřiny za bronzovým umístěním a
nadějná nejmladší Eva Hufová odjížděla se 6. místem a to je příslib do budoucnosti.
Velice poučný výlet do sklářské oblasti Krkonoš
Letošní školní výlet jsme směřovali za cílem poznat sklářský průmysl oblasti Krkonoš.
Nejprve děti čekalo zastavení v obci Poniklá, kde se seznámily s výrobou perličkových
ozdob a kromě vlastní prohlídky provozu této manufaktury zažily výrobní program,
kde si sami pod vedením paní provozní vyrobily ozdobu – hvězdičku z těchto perliček.

Poniklá- výroba perličkových ozdob, foto archiv ZŠ Bohousová

Tato manufaktura a vlastní výroba perličkových ozdob patří do světového kulturního
dědictví UNESCO. Tento poznávací výlet jsme zakončili ve sklárnách Novosad a syn
v Harrachově. Tady si mohly děti prohlédnout přímo provoz této významné sklárny,
odkud se vyváží nádherné výrobky do celého světa. Spatřily skláře, který před nimi
vyfukoval skleněné výrobky, a také navštívily brusírnu, kde se tyto výrobky dokončují.
Na závěr jsme si mohli v podnikové prodejně zakoupit hotový skleněný výrobek.
Bezmála tříhodinová cesta zpět byla plná zajímavých dojmů i těšení se, až děti ukáží
svým rodičům zakoupené výrobky ze skla.
Červnové školní akce
Začátkem června absolvovaly děti tradiční turistický výlet do okolí našich obcí
a cykloturistický výlet do Žamberku a Letohradu v délce 32 kilometrů. Všichni byli
moc stateční a zvládli absolvovat náročné trasy. Odměnou byla relaxace a odpočinek
na zahradě školy s opékáním buřtů. Také proběhlo v naší škole tradiční fotografování
dětí, tříd a malých skupinek. Velice krásné fotografie pro nás připravila paní Šárka
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Šimková z Letohradu. I přes méně příznivé počasí se fotky moc povedly. Se
zajímavým vzdělávacím a výchovným programem zaměřeným na třídění odpadů přijel
odborník ze společnosti „Tonda obal na cestách“. Děti se dozvěděly zajímavé
informace ke třídění a zpracování odpadů.
V úterý 21. června ještě děti absolvovaly tradiční výchovný program na Dětském
dopravním hřišti v Žamberku ve spolupráci se SVČ Animo. Program obsahoval
výukový film a ukázky správného chování na silnici a také samotná jízda na dopravním
hřišti s pravidly. Tato akce se vždy odehrává před zahájením letních prázdni, aby se
děti poučily o správním chování na komunikaci, ať už jako chodec nebo cyklista,
případně při jízdě na koloběžce.

Letohrad - Cykloturistický výlet, foto archiv ZŠ Bohousová

Školní atletický čtyřboj
Úplně poslední akcí školy před vysvědčením byl tradiční „Školní atletický čtyřboj“,
který se konal opět po třech letech v plné míře na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí.,
a jsme za to moc rádi. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: sprint na 60 metrů,
vytrvalostní běh (300, 600 a 800 metrů podle věku), skok daleký a hod míčkem.
Výkony z těchto disciplín jim byly bodově ohodnoceny a v součtu znamenaly výsledky
atletického čtyřboje. Vítězové celkového pořadí čtyřboje přebrali poháry a také
diplomy za jednotlivé kategorie a disciplíny. Celkovými vítězi se stali Eva Hufová a
Petr Tobiška za 1. ročník, dále Kamila Jirčíková a Jan Mihulka za 2. a 3. ročník a
nakonec Ema Sedloňová a Jiří Mihulka za 4. a 5. ročník. Školní atletický čtyřboj se
velmi povedl a tak se pevně ukotvil do soutěží naší školy. Díky výborným výsledkům
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v rámci Pardubického kraje se z něj stává významná a důležitá sportovní soutěž žáků
školy, do které se zapojují všichni žáci a stávají se tak důležitou součástí bodového
hodnocení pro celý ročník a školu. Stále máme ve skleněné vitríně putovní „Skleněný
pohár Mladé fronty Dnes“, který patří nejúspěšnější škole Pardubického kraje.
A na závěr
Ve čtvrtek 30. června proběhlo slavností ukončení školního roku, kdy jsme rozdali
dětem jejich vysvědčení a rozloučili jsme se s žáky 5. ročníku, kteří obdrželi od naší
školy dárky v podobě knihy a pamětných školních dárků. Všichni dospělí jim přejeme
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 přeji už jen klidné dny, příjemné a inspirující léto, klidné
dovolené a co nejvíce radostných chvil s blízkými.
Petr Skulbaševský, ZŠ Bohousová

Magický čtvrtek v mateřské škole
Pro některé to byl čtvrtek jako každý jiný čtvrtek, ale pro děti ze školky byl doslova
nabitý zážitky. Začalo to již brzy dopoledne. Děti našly ve schránce dopis s pavím
perem s prosbou o pomoc: cestovatelé z celého světa nenašli komu pero patří a k čemu
ho potřebuje, a tak jsme se společně s dětmi vydali na cestu, abychom tu záhadu
vypátrali.
Byla to velmi náročná cesta, protože jsme navštívili mnoho míst naší planety, taková
CESTA KOLEM SVĚTA. Byli jsme v Austrálii, Americe, Francii, Grónsku, Egyptě,
Číně a také v našem rodném Česku. V každé zemi nás přivítal její zástupce a o své
zemi nám vyprávěl, jaké mají zvyky, tradice, jídlo … Například jsme ochutnali červy,
jedli jsme rýži hůlkami, pštrosí maso, české buchty, chléb se solí, výbornou grónskou
zmrzlinu, pili čínský čaj … Také jsme plnili různé úkoly. Když už jsme nedoufali, že
paví pero někomu předáme, zahlédli jsme velmi pestrou zemi a město Rio de Janeiro,
všude plno barev, tanečnice v krásných kostýmech, flitry, lesk, barevná pera – ano
PERA a paví pero bylo doma - karneval může začít! I my jsme se stali součástí
karnevalu, tančili jsme, zpívali, zkoušeli čelenky z peří… vše jsme završili dobrým
obědem, který nám paní kuchařky přinesly až na zahradu.
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Záchlumí - Cesta kolem světa, foto archiv MŠ Záchlumí

Tuto krásnou cestu plnou zážitků pro děti připravily naše úžasné maminky paní
Makaloušová, Gömö, Venclová, Antesová, Mihulková, Šponarová a paní Musilová a
my jim touto cestou děkujeme, moc se nám to líbilo.
Ovšem den pokračoval dále, po chvilce odpočinku po obědě jsme ve školce přivítali
rodiče předškoláků a pana starostu Faltu při slavnostním ROZLOUČENI SE
S PŘEDŠKOLÁKY. Letos čtyři – dvě holčičky a dva kluci. Pohráli jsme si společně
s rodiči, plnili různé úkoly a pak jsme děti pasovali na ŠKOLÁKY – dostaly šerpu,
absolventské čepice, drobné dárečky od školky i od obce, malé občerstvení a pak už
loučení s rodiči. Děti ve školce PŘENOCUJÍ, a tím potvrdí svou připravenost, a
odvahu opustit mateřskou školu a vstoupit do další životní etapy.
Do večera bylo ovšem ještě dlouho, proto jsme se vydali do Litic, cestou přečkali pár
dešťových a bouřkových přeháněk, nasbírali pár krup. Nálada byla skvělá. Trošku
promočení jsme se rozhodli jet zpět do Záchlumí vlakem. Tam už nás čekaly paní
kuchařky, rozdělaný oheň a voňavé buřtíky. Potom jsme čekali na DUCHA. Přišel a
byl hodný, je to prostě hodný duch naší školky a pak ještě jedna zkouška odvahy. Jít
se podepsat POTMĚ na tabuli na půdě!
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Záchlumí - děti končící v MŠ, foto archiv MŠ Záchlumí

Zvládli to všichni a hrdí sami na sebe jsme se mohli po dlouhém dni uložit do spacáků.
Náš ČTVRTEK skončil přesně o půlnoci. TO BYL ALE DEN!
Děkuji zaměstnancům školky za ochotnou práci „přesčas“.
Drahomíra Víšová

Dětský den 2022
Po dvou letech nucené pauzy se nám v letošním roce podařilo uspořádat program,
zajistit finanční prostředky, atrakce a dostatek lidí ochotných pomoci při pořádání
dětského dne 2022. Hodně z vás, kteří čtete tyto řádky, se zúčastnilo a pro ty ostatní,
aby měli představu, přikládám pár fotografií. Počasí nám přálo a bavit se přišlo 108
dětí, které si užívaly různé atrakce. To všechno by se ale nedalo uspořádat bez finanční
i materiální pomoci sponzorů, chtěl bych tak poděkovat všem, kteří nám poskytli
finanční i materiální podporu. Zároveň bych chtěl poděkovat i těm lidem z našich obcí,
kteří se podíleli na přípravě, samotné realizaci a následném úklidu.
Jaroslav Peřina
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Bohousová - Areál snů 18. 6. 2022, dětský den, foto J. Peřina
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Projekt MAP III byl zahájen!
Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska a Králicka zahájen nový projekt MAP III
(Místní akční plán vzdělávání), který plynule navázal na předešlý projekt MAP
II. Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do 30. listopadu 2023), jeho hlavní obsahovou
náplní je strategické plánování a práce v pracovních skupinách. Bohužel v jeho
rámci nelze realizovat žádné implementační aktivity.
A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán vzdělávání (tedy zkráceně MAP) je
projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které dětem v MŠ nebo školákům,
anebo také jejich rodičům či učitelům komplikují život, a vytvářet podmínky pro jejich
úspěšné řešení. A je to také proces, který je založen na principech komunitního
plánování. Zapojuje všechny subjekty v území – dle jejich možností, zájmu i kapacit.
Všichni zúčastnění se mohou zaměřit na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností ve
věcech, které je zajímají.
V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou první společné jednání odborné
pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní
skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné příležitosti),
i Pracovní skupina pro financování. Také již proběhlo ustavující jednání Řídícího
výboru, na němž se mj. podařilo schválit Strategický rámec, verze 2.0, což je sborník
investičních záměrů škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů zabývajících se
vzděláváním dětí a žáků do 15 let z území Žamberska a Králicka.
A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci odborných
pracovních skupin za účelem sídlení zkušeností, také sběr příkladů dobré praxe
(úspěšných a inspirativních projektů realizovaných školami) a jejich sdílení, a v novém
školním roce pak další jednání pracovních skupin, sběr nových investičních záměrů a
následná aktualizace Strategického rámce na verzi 3.0.
Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu: www.maporlicko.cz a
facebooku: www.facebook.com/MAP.Orlicko.
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.
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