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PŘIVÍTÁNÍ ADVENTU 2021
Tradiční Přivítání Adventu se konalo v sobotu
27.11.2021 od 17 hodin. Tentokrát vše
proběhlo venku, na zahradě Obecního domu –
občerstvení i malý adventní jarmark, svařáček
s sebou…
Děti ze Základní školy a mateřské školy
Záchlumí si pod vedením svých učitelek
připravily krásné vystoupení – básně, písničky,
hru na hudební nástroje. Hudební ladění
pokračovalo v podání souboru Souhlas
z Konstantinových Lázní. Teprve poté se
účastníci mohli přesunout k přátelskému
povídání mezi sebou.
Přivítání Adventu se vždycky těšilo velké
oblibě, což potvrdila i letošní úžasná účast lidí,
které neodradila ani loňská nucená odmlka.
Pohodovou přátelskou atmosféru podpořila
přízeň počasí a poslední hosté odcházeli až po
19. hodině.
Velice děkujeme všem účinkujícím za báječné
vystoupení, které nás zahřálo na duších.
Obsluze za zahřátí našich
těl a možnost koupení
vánočních
dekorací.
Všem
příchozím
za
ochotu přijít se podívat,
podpořit
děti
svou
pozorností i zakoupením
malé dekorace.
Za rok se na Vás těšíme!
Tento zpravodaj vychází 28.2.2022. Titulka: T. Sosík.2

Milí záchlumští občané a obyvatelé,
od posledního vydání našeho občasníku
uplynuly více než 4 měsíce, a tak nastal čas shrnout
minulé období a přinést Vám některé nové
informace, které se shromáždily.
Jednou ze změn, ke kterým jsme dospěli po
dlouhém zvažování a hodnocení, je způsob
vydávání Záchlumského zpravodaje. Upouštíme od
železné čtvrtletní pravidelnosti a budeme jej
vydávat podle potřeby nebo spíše podle užitečnosti.
Je s ním spousta práce a zjišťujeme, že přínos se
nevyrovnával vydané snaze a energii. Mnoho lidí
nemělo ani potuchy o informacích, které pravidelně
a zdarma dostávali do svých schránek.
V případech, kde není dostupnost ke schránkám,
ani nikomu nescházel… V tištěné podobě bude
nadále dostupný na obecním úřadě. Jeho digitální
provedení najdete na stránkách obce. Takže pokud
někdo opravdu stojí o povídání o obci v podobě
Záchlumského zpravodaje, určitě se k němu
s minimální námahou vždy dostane.
Na čem se chystáme pracovat v letošním roce?
Pořád je v běhu práce na čistírně odpadních vod.
Jedná se o velký projekt, právě zvažujeme další
postup s ohledem na aktuální volební rok. Není ani
zřejmé, kdy budou vyhlášeny dotační tituly.
Požádali jsme o dotaci z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2022 Ministerstva pro
místní rozvoj na akci“ Plošná oprava místní
komunikace na p.p.č. 256/4“. Jedná se o opravu
komunikace mezi dvojdomky, která by měla dostat
nový povrch. Rozpočtové náklady činí 3,380 mil. Kč,
žádáme o maximální dotaci 2,633 mil. Kč. Jestli
nám bude přiznána, případně v jaké výši, ukáže až
vyhodnocení MMR. Vlastní realizace záleží na
tomto výsledku a musí proběhnout do konce roku
2022.
Rovněž pracujeme na projektech pro obnovu
kostela Narození Panny Marie, kdy v úplně první
etapě žádáme o dotaci Plzeňský kraj na obnovu
zchátralé sachristie, ze které už dnes částečně stojí
pouze dvě obvodové zdi. Práce na ní jsou opět
rozděleny na dvě etapy a žádáno bude ze dvou
dotačních programů – Program stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje a Havarijní stavy
a naléhavé potřeby obcí 2022. Už v příštím vydání
zpravodaje Vám jistě budeme moci říct více
ohledně výše dotace a celkových rozpočtových
nákladů.
Do života obce nepatří jen příprava stavebních
projektů a oprav, vlastní opravy a stavby, ale také
kultura. Všichni víme, že to tedy byla dost velká
bída, a to nikoli z naší vůle. Přesto se nám podařilo
zorganizovat a uskutečnit na konci listopadu
tradiční a velmi oblíbené Přivítání Adventu, které se
letos konalo pouze ve venkovních prostorách. O
předvánoční ladění se pak postaralo rozhlasové
vysílání každé odpoledne na adventní neděli.
Poslední kulturní akcí byl Maškarní rej pro děti
s tetou Danou 19. února. I ten si děti užily a vůbec
se jim nechtělo domů. Vše si přečtete ve článcích,

které se kulturním událostem věnují.
Za zmínku jistě stojí úspěšná cesta k malé
reformě našeho školství. Od 1.1.2022 máme u nás
dvě samostatné školy: základní školu pro 1. stupeň
a mateřskou školu, každou se svou vlastní
ředitelkou. Obě se do práce pustily s nadšením a
vervou sobě vlastní a třebaže je čeká mnoho
pilování, už teď je posun znát. Navzdory pomluvám,
katastrofickým
scénářům
i
šílenému
administrativnímu
procesu
spojenému
s rozdělením, jedou naše školičky dál a v novém
ladění, které je cítit spokojeností a radostí. Přispěl
k tomu rovněž nástup nové paní kuchařky, která se
objevila jako by zázrakem. Vaří výborně a s láskou,
takže u dětí probíhají soutěže, kdo si přidá víc.
Spokojení jsou také cizí strávníci.
Rok 2022 bude z pohledu fungování obce kratší,
protože v říjnu 2022 nás čekají volby do
zastupitelstev obce. Tudíž hlavní práce by měly
proběhnout někdy do září. Ač se to zdá ještě daleko,
zkušenosti s během času říkají, že už je třeba
přemýšlet o tom, co dál. Právě přichází výborná
příležitost, kdy je možné přejít od slov k činům. Kdo
by skutečně a s nadšením chtěl podpořit chod a
rozvoj naší vísky nebo se zasadit o rozkvět
kulturního žití, nechť se určitě chopí příležitosti a
kandiduje do zastupitelstva!
Ale dost práce! Právě k nám přichází jaro –
zvířata shazují zimní podsadu kožíšků, místy se
objevuje nová tráva, na slunných místech už rostou
letošní kopřivy, rána doprovází zpěv ptáků. Možná
ještě občas poletuje sníh a sem tam nás nadzvedne
vichřice, ale Země se opět probouzí k životu, aby
začala svůj každoroční cyklus, který se zdá pořád
stejný. Jenže není, každý rok je úplně jiný, pořád se
všechno mění, stejně jako naše vlastní životy.
Všichni dokážeme vnímat energii, které říkáme
„jaro“. Krása probuzení, nových začátků, svěžest,
síla života jsou téměř hmatatelné. Svět se rozzáří
barvami, prodchne vůněmi, sluneční paprsky
prohřejí i ten nejchladnější kout a zpěv ptáků
rozezní vzduch. Tohle všechno máme k dispozici,
můžeme si to užít, prožít, být tady a teď – vědět,
vnímat, být a přijímat. Cítit vděčnost, že vidím barvy
a svět, že cítím libé vůně (i ty méně libé…) a doteky
slunečních paprsků, že slyším kouzelné zvuky
přírody. Je jen a pouze naší volbou, jestli je tu pro
mě tento svět, a bude mi báječně, nebo dám svou
pozornost mediální realitě plné špatností, která mě
tak akorát hodí do šílených pocitů. Říká se, že
člověk je energetický generátor a jen on sám si
vybírá svou pozorností, jakou
energii bude tvořit. Také se říká, že
jsme se narodili pro to, abychom
byli šťastní a radostní. A co místo
odporování a vyvracení této teorie
ji jen zkusili zažít?...
Krásné jaro nám všem!
Šárka
Trávníčková, starostka
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Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 22/2018-2022

Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 23/2018-2022

ze dne 22. října 2021 (výpis usnesení)

ze dne 15. listopadu 2021 (výpis usnesení)

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:

Jednání dle navrženého programu zasedání.
Záměr aktualizace Územního plánu Záchlumí a
vyhlašuje související sběr podnětů.
Záměr pronajmout část pozemku p. č. 256/4 o výměře
7 m2 vedle truhlárny za účelem umístění montovaného
přístřešku na dřevo.
Zamítnutí opakované žádosti prodej části pozemku p. č.
257/1 o výměře 220 m2.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0015805/VB/002 s firmou ČEZ
Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
pro zařízení distribuční soustavy, zemní kabelové vedení
NN v části pozemku obce p.č. 261/1 dle GP č. 301548/2020 (pro stavbu RD na p. p. č. 253/3).
Vytvoření pracovního místa „administrativní a spisový
pracovník, asistent“ na částečný úvazek (60 -70 %) a
vyhlášení výběrového řízení na toto pracovní místo.
Záměr realizovat projekt „VOP komunikace na p.p.č.
256/4 v k.ú. Záchlumí u Stříbra“, podat žádost o
poskytnutí dotace na realizaci projektu do programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova a pro rok 2022.

1.
2.

3.

4.

5.

Jednání dle navrženého programu zasedání.
Jmenování vítězky konkurzního řízení Bc.
Veroniky ZÍKOVÉ do funkce ředitelky Mateřské
školy Záchlumí, okres Tachov, příspěvkové
organizace, s účinností od 1.1.2022.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (viz příloha zápisu).
Ceny vodného a stočného pro rok 2022:
pohyblivá složka ceny vodného 28.65 Kč (nárůst
o 1,75 Kč, tedy 6,51 %) a stočného na 35,29 Kč
(nárůst o 1,37 Kč, tedy 4,04 %). Pevná složka
zůstává na úrovni cen roku 2021(vodné 470 Kč,
stočné 900 Kč). Ceny jsou bez DPH.
Zrušení výhrady zastupitelů v plnění úkolů
zřizovatele v souladu s § 84 odst. 4 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pro svou organizaci Základní škola a
mateřské
škola
Záchlumí,
příspěvková
organizace, a to ke dni 31.12.2021.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

1.

Kontrolu usnesení č. 22/2018-2022.

Kontrolu usnesení č. 21/2018-2022.

Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 24/2018-2022
ze dne 27. prosince 2021 (výpis usnesení)

A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Jednání dle navrženého programu zasedání.
Rozpočet obce na rok 2022 s celkovými příjmy 6.825 tis. Kč a výdaji 6.825 tis. Kč, je schvalován jako vyrovnaný.
Závazný ukazatel má v položce „příspěvek MŠ Záchlumí “ ve výši 400.000 Kč a „příspěvek ZŠ Záchlumí “ ve výši
300.000 Kč. (viz zápis).
Rozpočet Základní školy Záchlumí, okres Tachov, příspěvkové organizace, na rok 2022, celkovými
předpokládanými příjmy a výdaji 3.521 tis. Kč, a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.
Rozpočet Mateřské školy Záchlumí, okres Tachov, příspěvkové organizace, na rok 2022, celkovými
předpokládanými příjmy a výdaji 2.800 tis. Kč, a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.
Pronájem části pozemku p. č. 256/4 o výměře 7 m2 (vedle truhlárny) pro umístění přístřešku na dřevo na základě
Smlouvy o nájmu pozemku č. 1/2022.
Darovací smlouvu s organizací Hospic Sv. Jiří, o.p.s. TACHOV, IČO: 22729909, nám. Republiky 70, Tachov, na
finanční dar na činnost v roce 2022 v částce 6.000,- Kč.

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

Kontrolu usnesení č. 23/2018-2022.
Rozpočtové opatření č. 9/2021 a 10/2021( obě viz příloha zápisu).
Složení inventarizační a likvidační komise pro inventarizaci majetku obce za rok 2021.
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Přemýšlela jsem, odkud dnes začít, ale asi navážeme přesně tam, kde jsme skončili…
Podzim letošního roku pokračoval ve znamení změn. S velkým očekáváním se
přiblížily konkurzy na místa ředitelů do mateřské i základní školy. Z konkurzního
řízení pro mateřskou školku vzešla jako nová paní ředitelka Bc. Veronika Zíková. Paní
učitelka u nás i následně začala opět pracovat na pozici paní učitelky v MŠ, což se nejen
u dětí setkalo s nadšením. V tomto ohledu nic nebránilo postupnému předávání
agendy a ladění všech potřebných záležitostí spojených s rozdělením organizací…. Za
školu bych ráda řekla, že rozdělení organizací nepociťujeme v žádném případě
negativně, s paní ředitelkou Zíkovou jsme v úzkém kontaktu i spolupráci a věřím, že až si vše organizačně,
byrokraticky i pracovně dosedne, bude vše tak, jak má být…
Ale abych nepředbíhala…
Poslední článek Záchlumského zpravodaje jsem zakončila otevřenou myšlenkou, co nám asi přinese
podzimní vítr… Copak vítr podzimní, ale ten letošní únorový nám dává docela zabrat…. Jak už to tak s velkým
větrem bývá, dojde k pořádnému pročištění přírody, vše staré a nepotřebné postupně uvolní místo novému…
Reálně i symbolicky… U nás tomu nebylo a není jinak…
V říjnu jsme „rozjeli“ v novém novou stránku na Facebooku Základní škola Záchlumí, na níž v současné
době probíhá veškerá veřejná prezentace školy – zjistíte zde novinky, plánované akce, ale i informace a ukázky
z vyučování či družiny, akcí i výletů. Odkazy na podrobnější fotky dětí a žáků jsou většinou přidány odkazem
v konkrétním příspěvku a odkazují na příspěvky v uzavřené skupině ZŠ Záchlumí 2021/2022, kam mají po
zodpovězení otázek přístup především zákonní zástupci žáků. Vše spojené se školou je zcela ve správě ZŠ
Záchlumí (kterou si na FB můžete přidat „do přátel“), kde sdílíme a prezentujeme i to, co ne zcela souvisí se
školou, ale vnímáme to podobně a věříme, že by to třeba mohlo někoho inspirovat…
Na webových stránkách pracujeme, ne vždy probíhá komunikace se všemi zúčastněnými stranami tak
rychle, jak bychom si představovali – bude spuštěna nová adresa: www.zszachlumi.cz, kde by měl být z počátku
překlopen základní obsah ze stávajících stránek, a postupně by mělo dojít k úplně obměně, a to nejen vzhledu.
Spolu s tímto máme rozpracovanou novou vizi organizace i s novým logem, o které jsem se s Vámi již
dnes chtěla podělit, ale vzhledem k tomu, že je stále v pracovní verzi a nic nechceme uspěchat, ba naopak je u
podobných věcí potřeba, aby dozrály, necháváme tedy ještě zrát…
Od podzimu se k nám postupně přihlásili další žáci, dnes má škola zapsaných 18 žáků, k tomu dvě
samostatné třídy, dvě novým metodám otevřené třídní paní učitelky, nadšenou paní družinářku, šikovnou paní
uklízečku a mou maličkost. Školní družinu jsme postupně přestěhovali do prostor školy, kde jde konečně pocítit,
že je naší nedílnou součástí, což dokazuje i průběžně se měnící výzdoba školy vyráběná družinovými dětmi –
v této době se nám například v chodbách objevují nejrůznější roboti…
Za poslední měsíce jsme si užili i mnoho zábavy ve škole – ať už na Halloweenské párty či společně
s MŠ na naší netradiční Čertovské (nebo Mikulášské?), při Rytmické show a v minulých dnech na družinovém
maškarním. Proběhly i různorodé akce – například naučný výlet s p. Markem do zámku v Tachově a po okolí
nedaleké Jízdárny Světce, které jsme pozorovali i z vrcholu místní rozhledny, a zajeli jsme do Prahy objevovat
základy robotiky. Také jsme měli možnost objevovat nové znalosti, například díky projektovému dni o Husitech
nebo při naučném pořadu v rámci promítání Sférického kina. Zúčastnili jsme se celostátní akce "Bubnovačka
2021", která se konala po celém Česku i Slovensku v rámci iniciativy Centra LOCIKA, kdy jsme vyšli do ulic
zabubnovat na podporu prevence (domácího) násilí na dětech. Spolu s tímto jsme byli součástí i obcí
pořádaného adventního setkání, které bylo velmi příjemné, a jak školní, tak i školkové děti byly velmi odvážné
a s velkým nadšením předvedly, co si pro Vás připravily. Rok 2021 jsme ve škole zakončili již tradiční Vánoční
besídkou plnou tradic a her, kterým navíc ještě letos předcházela oslava zimního slunovratu. Aby měli rodiče
možnost seznámit se s naší novou paní učitelkou Bc. Janou Samcovou, která v prosinci nastoupila, uspořádali
jsme k této příležitosti první „školní kavárničku“, které se zúčastnili rodiče i s žáky, a bylo to moc příjemné
setkání i odpoledne. Pod tíhou okolností ještě neproběhla žádná druhá, ale v plánu určitě je...;-)
Žáci 1.- 3. třídy od ledna díky právě nové paní učitelce najeli na maličko netradiční způsob výuky, který
už si tak trošku „osahali“ v loňském covidovém roce, a dvakrát v týdnu se aktivně „učí venku“. A že jim to jen
svědčí, je patrno i v příspěvcích na FB.
Na co se v lednu mnozí těšili, někteří se toho možná trošku obávali, ale určitě co všichni očekávali, bylo
vysvědčení. Bylo s ním spojeno i naše první přezkušování našich „domškoláckých“ žáků, které všichni zvládli
na jedničku. Pondělí 31.1.2021 jsme měli hodně přemýšlivé, byl to den plný sebehodnocení, bilancování nad
našimi pokroky, cíli, cestami. Zúčastnily se s námi i některé maminky. Vysvědčení bylo příjemným završením
školní dne i pololetí. Věříme, že všichni pilně pracovali a snažili se v rámci svých možností určitě co nejvíce,
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ještě jednou zpětně gratulujeme a věříme, že i v tomto pololetí naplníte své představy a cíle v učení.
Nyní nás čekají jarní prázdniny v termínu 7.-11.3.2022. Po prázdninách bychom s dětmi rádi pro Vás,
rodiče našich žáků, ale i rodiče potenciálních budoucích prvňáčků a přátele školy, přichystali společnou akci,
ale o tom již brzy na nástěnkách či na FB.
7. 4. 2022 bude v naší škole oficiální Den otevřených dveří. Zápis, pokud budou okolnosti svolné, bude
probíhat ve čtvrtek 28.4.2022. Více informací ve škole. Budeme se těšit na osobní setkání a shledání.
Všem přejeme v tomto období pevné zdraví a každý den alespoň trošku radosti a úsměvu… Dělejme si
svůj svět příjemný…
Za kolektiv ZŠ Mgr. Iveta Chabrová

Na nový rok o slepičí krok,
tvrdí známé přísloví. My, Včeličky z mateřinky, jsme však neudělaly slepičí krok, ale krok „sloní“.
Novým rokem pro nás začala „nová éra“ samostatné mateřské školy. Věříme, že i když to bude náročné, že se
nám povede společnými silami posunout a rozvíjet předškolní vzdělávání v naší milované obci tím správným
směrem tak, jak si zaslouží.
Tou největší odměnou jsou pro nás šťastné tváře dětí, které se k nám každý den vracejí a pro které stojí
za to, jít dál, vymýšlet, zlepšovat a tvořit.
Cílem všech zaměstnanců je vytvořit rodinné vstřícné prostředí, kde se budou cítit dobře nejen děti ale i
jejich rodiče. Jakmile nám to epidemiologická situace dovolí, plánujeme pro děti i rodiče „herní odpoledne“, kdy
budou mít rodiče možnost zapomenout na starosti a strasti všedních dní a společně se svými dětmi budou mít
možnost vrátit se do dětských let a jen tak si hrát……………..
Věříme, že letos po „covidové době“ bude možné, aby proběhl klasický zápis do mateřské školy za
přítomnosti dětí i rodičů. Na všechny „nové Včeličky“ se již teď moc těšíme.
Všechny novinky a aktuality, prostě vše, co se u nás v „mateřince“ děje, můžete pravidelně sledovat na
našich webových stránkách www.mszachlumi.cz. Najdete zde i informace ze školní jídelny a jídelníček, abyste
byli kdykoliv „v obraze“, čím si vaše děti sytí bříška .
Milí rodičové a příznivci naší „včeličkové školky“, všem vám děkujeme za pevné nervy, za přízeň, kterou
nám denně věnujete a která nám vlévá energii do žil a posouvá nás dál a dál.
Jsme rády, že vás tu máme, že tu jste s námi, plánů máme na tisíce, držte nám, prosím, pěsti, ať tu s námi
„bydlí“ štěstí!!!!!!!!!!!
Veronika Zíková, ředitelka MŠ

A je tu leden,
I když jsme se u nás ve „včeličkové školce“ těšili na sníh, „Paní Zima“ k nám tolik štědrá nebyla, a tak
jsme jí, my Včeličky, zkusily přilákat tím, že jsme jí namalovaly kamarádky, aby si s nimi mohla hrát a dovádět
a aby se na nás přišla podívat se svojí sněhovou nadílkou.
A protože nikdo na světě není rád sám, snesla nám na naši „školkovou zahradu“ bílou peřinu, na které
se všechny „Včeličky“ vydováděly až až….
Leden jsme začaly již tradičně „tříkrálovým průvodem“ po obci. Mrzlo až praštělo, ale i tak se nám
koleda vydařila. Navštívily jsme paní kuchařku, aby se jí dobře vařilo a naše bříška hrála „pěknou muziku“.
Paní kuchařka nás podarovala perníčky, za které děkujeme.
Pak jsme se teple oblékly a postupně navštívily kamarády a sourozence ve škole, obecní úřad, konzum
paní Hrabáčkové a zaměstnankyně společnosti Vox Group, a. s.. Všude nás čekala sladká odměna a radost,
kterou jsme si s sebou přenesly i do naší „mateřinky“ a která nás stále neopouští. Všem navštíveným děkujeme!!!
My „Včeličky“ máme rády pohádky, rády rozdáváme radost, a i když nám situace zatím nedovoluje
pozvat rodiče, prarodiče a příznivce k nám do mateřinky, chystáme pro všechny společnými silami „velké
divadlo“.
Pohádku, která bude rozdávat radost a smích, který tolik potřebujeme. Zatím zkoušíme, pilujeme…… a
hlavně si užíváme zábavy a humorných situací…. . Kdy vystoupíme na „prknech, co znamenají svět“, vás
budeme včas informovat.
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Abychom se měly čím inspirovat, navštívil nás náš „starý známý“ pan Pohoda z Karlových Varů. Děti si
hru „O Pejskovi“ užily, a dokonce si v ní i samy zahrály.
Koncem února nás v naší mateřince čeká „masopustní veselice“. V tento den mají do „školky“ povolený
vstup všechny masky. Rodičům děkujeme za spolupráci a za radost v očích jejich dětí. V tento den bude školka
plná masopustních her, veselí a tancovaček. Protože nám při vší té „legraci“ pořádně vyhládne, paní kuchařka
pro naše bříška nachystá masopustní speciality. Budeme se tedy mít přímo „fanfárově“.
Nově jsme se zapojily do projektu „Recyklohraní“. Můžete do naší mateřinky nosit použité baterie,
rozbité malé elektrospotřebiče, mobilní telefony, použité tonery z tiskáren. Děti učíme příkladem, a když uvidí,
že nám na naší zemi, místě, kde bydlíme, záleží, a tím, že třídí se mohou zapojit i do různých soutěží, a když se
štěstí usměje i vyhrát nějakou cenu.
Věříme, že vás náš článek alespoň na chvíli přivedl na jiné myšlenky a těšíme se s vámi u šálku kávy či
čaje na další čtení u Záchlumského zpravodaje!!!!
Vaše Včeličky

Zprávy a noviny ze školní jídelny…
stejně jako mateřinka i školní jídelna udělala na nový rok „obrovský
skok“. Ve školní jídelně došlo k personálním změnám. Je nám ctí ve „včeličkové“
společnosti přivítat novou paní kuchařku Gizelu Švajkovou a novou vedoucí
školní jídelny paní Katarínu Váchovou.

Naše paní kuchařka
Hned jak přijde do školky,
zadělává na vdolky!
V kuchyni si kraluje,
krájí, strouhá a čaruje.
Úsměvy nám rozdává,
když polévku nalévá.

Když si jdeme pro přidání,
tak nikoho nevyhání.
Milým slovem pohladí,
Jak jídlo sníst poradí.
Dobré chuti popřeje,
Všem nám tu s ní krásně je!

Věříme, že nutná změna ve školní kuchyni nám přivede do naší „kuchyně“ nové strávníky z řad záchlumských
občanů. Vaříme „poctivou domácí stravu“ s respektem ke zdravé výživě. A navíc vás, když si přijdete pro oběd,
naše milá paní kuchařka potěší úsměvem a milým slovem, co víc si přát .
Cena oběda složeného z polévky a hlavního jídla je 70,- Kč.
„Neváhejte a přijďte ochutnat“!!!! Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo přání týkající se obědů (objednání,
vyzvedávání, platby), neváhejte nás kontaktovat na telefonu 773826911 nebo osobně v naší „mateřince“.
Zaměstanci „mateřinky“

Nabídka obědů
MŠ Záchlumí nabízí pro širokou veřejnost možnost odběru obědů do vlastních
jídlonosičů.
Cena oběda: 70,- Kč (polévka a hlavní jídlo).

Vaříme z čerstvých surovin a s láskou!!!
Aktuální jídelníček můžete sledovat na našich nových webových stránkách
www.mszachlumi.cz. Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na t.č.
773 826 911 nebo osobně v kanceláři školní jídelny.
Hezký den a dobrou chuť přejí zaměstnanci MŠ!!!
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Z historie včelaření
V dnešním článku jsem "zabrousila" do počátků včelaření. Chtěla bych vyslovit přání, aby se postupně podařilo získávat
nové, mladé včelaře, aby bzukot včel byl i nadále tím nejpřirozenějším zvukem v naší rozkvetlé přírodě. Roku 993 se uvádí
v zakládací listině břevnovského kláštera příjem medový. Klášter dostával od knížecích úředníků " kámen" vosku na kostelní
svíce a 3 nádoby medu. Na pohanském pohřebišti u Radnic na Plzeňsku byly v hrobech z 5.století nalezeny zbytky věder
uložených u nohou zemřelých. Dávala se do nich zemřelým medovina. Některá vědra byla 3 - 8 litrová. V zakládající listině
kapituly ve Staré Boleslavi vydané knížetem Břetislavem I. r. 1039 se píše, že včelího medu, který se vytěží na statcích Staré
i Mladé Boleslavi, musí se odvést každá desátá nádoba kapitule. Bylo tedy již tenkráte včelařství důležitým oborem
hospodářství.
Roku 1078 byl založen klášter Hradiště u Olomouce. K původnímu nadání patřili dva včelaři. Klášter rozšiřoval včelařství v
minulých stoletích po celé Moravě. V knihovně kláštera bylo uloženo mnoho starých spisů pojednávajících o včelách.
Nejstarší zpráva o prvním brtníkovi v českých zemích je z r. 1108. Sídlil nedaleko Litomyšle.
V nejstarších dobách byl český med vyměňován za sůl a to ve stejné váze. Kronikář Kosmas uvádí r. 1123. že medu lesního
bylo toho roku pramálo, ale polního hojně. Hned následujícího roku byl medu velký nedostatek.
Důležitou listinou pro historii Litomyšle ve 12. století je listina Vladislava II. z r. 1167, vydaná klášteru litomyšlskému
obsahující soupis nadání a darů. Zakladatelem kláštera byl kníže Břetislav. Součástí bylo také včelařské hospodářství v
Nedošíně u Litomyšle včelařem Zoulem a jeho rodinou.
Purkrabské účty panství novohradského z let 1390 nám prozrazují, že pan purkrabí měl k ruce písaře Jana ,který byl zároveň
i správcem včelína.
První zasklený úl si nechal zhotovit r. 1585 lékař rožmberského vladaře Jan Mathoiol, aby mohl pozorovat včely při práci.
V zápise z r. 1679 v Jenišovicích u Turnova je poznámka " zahrádka kde včely stojí ". V kostelních účtech je zmínka o dvou
včelařích, kteří dodávali vosk na kostelní svíce.
1769 - 1821 žil francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte, který měl při své korunovaci šat zdobený obrázky včel. Včelu
si zvolil za svůj císařský znak. V zámku francouzských císařů je nádherný korunní sál, baldachýnové závěsy jsou
zdobeny nad trůnním křeslem též zlatými včelami. Zlatou pečeť s obrazem úlu a poletujících včel z r. 1771 má ve znaku
obec Vlachová Lhota u Vizovic, která byla tehdy známa největším počtem včelařů v kraji.
R. 1791 bylo v čáslavském kraji 4369 včelstev a první včelařský spolek založen v r.1904, míval 120 členů a 1100 včelstev.
Hudební skladatel Leoš Janáček, žijící v letech 1854 – 1928, vzpomínal, jak v dětství pomáhal svému otci - učiteli při práci
u včel. Čistívali spolu česna 48 úlů a dávali na zimu sladké pivo. Po celý život měl rád med a považoval ho za výborný lék
na všechno.
Hodně se od pradávna včelařilo ve lnářském klášteře. Vyžadovala to zejména klášterní lékárna, která potřebovala med a
vosk na léky a masti. Lékárna pak zanikla v 19.století ale včelařství nikoliv.
Marie Šachová

Zpráva o činnosti Tj Motor Záchlumí
Sezóna 2021/2022 nezačala pro naše mužstvo vůbec šťastně, protože pro neshody s hráči předčasně ukončil svoji
činnost trenér p. Horváth. Je to opravdu velká škoda, že nedokázali najít společnou řeč, neboť se to projevilo i v přístupu
hráčů k soutěži. Někteří chtěli přestoupit do jiných oddílů, někdo skončil. Dalo velkou práci přesvědčit zbylé hráče, že fotbal
rozhodně odchodem několika lidí nekončí, že nastal čas se semknout a dokázat, že náš kolektiv dokáže tyto překážky
překonat. Po podzimní části skončil náš oddíl na posledním místě s jednou remízou na svém kontě. Bohužel se nám
nevyhnula ani zranění, která psychiku mužstva srazila ještě níž. Po skončení soutěže byl se všemi hráči proveden pohovor
a kupodivu oproti minulým rokům se spousta hráčů dokázala k problémům vyjádřit a podzimní část soutěže věcně zhodnotit.
Takže zimní příprava začíná v Bezdružicích v hale cvičením a fotbalem. Poté bude následovat zimní
příprava venku a přípravné zápasy, neboť je nutné se dobře připravit a jarní soutěž zodpovědně dohrát.
V brigádnické činnosti členové TJ provedli sběr železného šrotu, pomohli při pořádání Záchlumské slavnosti
a rovněž pomohli zajistit pořádání Adventu a uspořádali Mikuláše s čerty pro místní děti.
Vladimír Vácha, člen výboru TJ

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI S TETOU DANOU
Na sobotu 19. února jsme naplánovali dětský maškarní rej. Navzdory hrozícímu zrušení z důvodu
nefunkčnosti elektřiny, se již půl hodiny před plánovaným začátkem začaly na sále scházet nejrůznější
pohádkové a filmové postavičky.
Hned v úvodu si děti k sobě přizvala „teta Dana“, která děti celým zábavným
odpolednem provázela. Počáteční ostych se rychle rozplynul poté, co se děti
navzájem představily a zazpívaly si společnou písničku. Pak už v pravidelných
blocích následovaly tanečky, soutěže, kreslení i písnička v doprovodu hudebních
nástrojů. Na závěr si každý z malých účastníků odnesl připravený dárkový balíček.
R.Š.K.
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JAK JSTE PŘEŽILI TOPNOU
SEZÓNU?
Nadpis naprosto vystihuje situaci, která se u
nás bohužel pojí s topnou sezónou. Někteří
lidé ve snaze ušetřit pár drobných buď spálí
kdeco, nebo dusí kotle a tím vytváří zcela
bezohledně dusné prostředí pro všechny
kolem. Přitom jim nedochází, že mnoho
neušetří, protože dehtováním kotlů nejen
kotle ničí a zanáší, ale ještě riskují vznik
požáru.
Pak jsou tu lidé, kteří asi topit neumí, neznají
hlavní zásady.
Pro všechny dotčené přikládáme výstižný
letáček pro ohleduplné a efektivní topení a
nabádáme Vás – buďte ohleduplní,
neotravujte své sousedy. Nikdy nevíte,
kdy se Vám to vrátí, třeba i v jiné podobě.
Za tento námět i letáček moc děkujeme
jednomu z místních občanů, který se svým
aktivním podílem přimlouvá za zdravý
vzduch!
Třebaže se zdá, že je topná sezóna u konce,
začíná úklid zahrádek a další pálení, a tady
platí to samé!

Krizové řízení – výzva
k obezřetnosti
Milí občané,
poslední dobou se poměrně často setkáváme
s různými vlivy spadajícími pod tzv. krizové
řízení. Většinou to bývají silné deště a hrozící
záplavy, naposledy vichřice. Naštěstí nás tyto
nemilé a neovlivnitelné přírodní živly zasahují
jen okrajově, s minimálními dopady. Příkladem
byl pátek a sobota18. a 19. února, kdy jsme si
prožili „jenom“ zhruba 15ti hodinový výpadek
elektřiny.
Všichni víme z různých médií předem, že někde
řádí bouře a pravděpodobně k nám dorazí. Víme
také, co taková bouře umí. Výpadek elektřiny je
to nejmenší. Víme a nic neděláme. A právě nyní
se obracíme na Vás se zdůrazněním, jak podstatná
je Vaše součinnost: zohledněte informace, které
máte, berte je jako užitečné varování, a třeba si
napusťte víc vody do nádob na napití, spláchnutí
toalety, … je to prostý základ, a přesto to mnoho
lidí neudělá. Pak jsou nešťastní a nervózní z toho,
že nemají vodu. Když k výpadku nedojde,
použijete ji jinak.
Z naší strany to neberte jako výtku, ale spíše
upozornění pro příště. Příští výpadek pro Vás
může být alespoň o nepříjemný nedostatek vody
snazší.

JARNÍ PŘIPOMÍNKA K BIOOPADU
Bioodpad není třeba pálit (zejména ten mokrý), lze
využít kontejnery pod hřištěm, a to dle těchto
pravidel:
• HNĚDÝ kontejner – na dřevitý bioodpad,
zejména větve, stromky,… NIKOLI nábytek,
dveře – je to sice dřevo, ale ne bioodpad. Tohle
patří do sběrného dvora jako velkoobjem.
• ZELENÝ kontejner – na bylinný odpad ze
zahrad, tráva, listí,…
Je to celkem logické a snadné na pochopení: hnědá
kůra, zelená tráva… Dodržujte tyto zásady a i tady
buďte ohleduplní. Ve sběrném dvoře budou opět
umístěny pouze hnědé kontejnery.

VODNÉ A STOČNÉ 2022

ROK
2022

Cena bez
DPH
Cena s
DPH

Pitná voda
Pohyblivá
složka
v Kč/m3

Pevná
složka –
roční
paušál v
Kč

Odpadní
voda
Pohyblivá
složka
v Kč/m3

Pevná
složka
– roční
paušál
v Kč

28,65

470,-

35,29

900,-

31,52

517,-

38,82

990,9

ŽIVOT
MATEŘINKY
V
OBRÁZCÍCH
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ŽIVOT
ZÁKLADKY
V
OBRÁZCÍCH
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MAŠKARNÍ PRO DĚTI 2022

JUBILANTI
LEDEN

ÚNOR

Miroslav ŠTREJN ml.

Julie BALÁŽOVÁ
Štefan BOCAN
Anna KRAJÍCOVÁ
Josef BERKA

BŘEZEN
Marie HONZEJKOVÁ
Radek VAŠÍČEK
Jiřina KADLECOVÁ
Věroslava NEUMANNOVÁ
Václav NEJEDLÝ

ČERVEN

DUBEN
Václav KANTNER
Olga RÁCOVÁ
Pavlína MICHÁLKOVÁ
Zlatuše BRAŠNOVÁ
Regina KŘÍŽOVÁ

Jaroslav KADLEC

Anton BOROŠ
Josef ŠACH
Dagmar BOCANOVÁ

VŠE
NEJLEPŠÍ !!!

Jaroslav KADLEC

Jaroslav KADLEC

Jaroslav KADLEC
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