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Vážení záchlumští obyvatelé,
Poslední vydání Záchlumského zpravodaje jste
měli možnost číst začátkem března 2022. K dispozici
je stále na webových stránkách obce, v tištěné
podobě nadále zdarma Vám byl k dispozici na
obecním úřadě. Je pravdou, že tištěný na dračku
nešel. Nebylo nutné, aby si přišel každý, mohl klidně
přijít jeden a odnést ho svým sousedům. Těžko říct,
jestli opravdu není zájem si jej vyzvednout, nebo
moderní době vyhovuje digitální podoba a my
ušetříme tisk a papír. Zpětnou vazbu od Vás nemáme
a rozhodně by nebyla od věci. Nicméně právě teď
čtete aktuální půlroční shrnutí života naší vísky.
Velikou radost nám dělají obě naše školy –
mateřská i základní. Velmi náročný začátek roku
2022 a jeho první pololetí – zejména pro mateřinku –
obě školy zdárně překlenuly. Obě paní ředitelky dělají
maximum a čas ukazuje, že rozdělení škol byl
v každém případě krok správným směrem. Slyšíme
kladné ohlasy i tam, kde jsme je nečekali. Zásadní
novinkou je otevření přípravné třídy pro předškoláky
při základní škole. První školní den se těšil nebývalé
účasti! Paní ředitelky Bc. V. Zíková a Mgr. I.
Chabrová, děkujeme za Vaši píli a máte náš obdiv!
Jak jsme dopadli s plánovanými projekty?
Navzdory pečlivé přípravě se nám bohužel
nepodařilo uspět s žádostí o dotaci programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 Ministerstva
pro místní rozvoj na akci“ Plošná oprava místní
komunikace na p. p. č. 256/4“, o kterém jsem psala
minule. Pro zajímavost uvádím tato čísla: bylo přijato
celkem 1238 žádostí, z toho jich bylo podpořeno 135,
dalších 728 dostalo statut náhradníka (my máme
pořadové číslo 496) a 375 žádostí bylo zcela
zamítnuto. Náhradník platí pouze tento rok. Tudíž
budeme žádost opakovat pro rok 2023.
Nepřehlédnutelným projektem, který se v letošním
zkráceném období podařil, bylo „Obnovení sakristie
kostela Narození Panny Marie“. Akci jsme rozdělili do
2 etap, abychom se pokusili žádat ze 2 dotačních
titulů Plzeňského kraje na rok 2022. Nakonec se
podařilo získat podporu z programu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2022 ve výši 600.000 Kč. Stavbu
realizovala firma Anton Babyč, Praha 8, IČO:
60218681 za cenu 1.408.761 Kč. Firma má bohaté
zkušenosti nejen s opravami památek a je velmi
řemeslně zdatná. Což jste měli možnost sami vidět.
Pochvala mnohokrát zazněla z úst odborníků staveb
i památek a my máme velkou radost. Sakristie
povstala jako Fénix z popela a kostel získal svůj první
staronový prostor, který můžeme bez obav
používat.
Už mnohokrát jsem zmiňovala, že
každé akci předchází velmi dlouhé
administrativní přípravy, než se
můžeme pokusit získat peníze. To
stejné platí i o záchraně našeho
kostela Narození Panny Marie, kde
rozsah a náročnost odpovídá jeho

velikosti a statutu kulturní památky. Tudíž obec zadal
zpracování kompletní projektové dokumentace na
záchranu a obnovu kostela renomované firmě
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO:
25229869, Klatovská tř. 818/11, Plzeň, který by měl
jít na vyjádření k povolovacímu procesu začátkem
prosince. Projekt bude rozčleněný na jednotlivé
etapy, aby bylo možné postupovat v samostatných
krocích podle dotačních a finančních možností.
Zároveň byla zpracována podrobná dokumentace a
podána žádost o zařazení do Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury pro
rok 2023 a dále. Pokud se nám záměr podaří a
budeme do programu zařazeni, máme velkou šanci
každý rok získat podporu a náš kostel nejprve
zachránit a následně vylepšit. Snad se už brzy
nebudeme muset bát, že nám něco „spadne na
hlavu“.
V rámci letošní Slavnosti Narození Panny Marie byla
zveřejněna obcí vyhlášená veřejná sbírka na
záchranu a obnovu kostela, o které najdete bližší
informace v tomto zpravodaji i na stránkách obce.
Kdo chce být vidět, může zvolit transparentní účet,
kdo vidět být nechce, může přispět do pokladničky.
Jako první na účet přispěl dámský dobrovolný
kroužek Pomelo, který odvedl celý výtěžek z prodeje
vlastnoručně vyrobených produktů. Každá částka
určitě pomůže.
Slavností Panny Marie se s Vámi zastupitelstvo ve
složení volebního období 2018 – 2022 rozloučilo,
protože dnem voleb 23. září 2022 jeho působnost
končí. Někteří se rozhodli, že už nebudou pokračovat
dál a že svá místa předají jiným, aby i oni mohli
zrealizovat své náměty a přispět Záchlumí svou
„troškou do mlýna“. Já bych jim Vaším jménem ze
srdce ráda poděkovala za všechno, co pro nás
všechny udělali: Radka Štroblová Křížová, Martina
Kozelková, Vladimír Vácha a Pavla Machalová! Jen
ti, kdo si to vyzkoušeli, vědí, co služba lidem obnáší.
Jak je těžké rozhodnout se pro blaho celku, když tím
vždycky někoho naštvete… Díky za Vás, za Váš
přínos nám všem a ochotu udělat něco navíc. Každý
kousek se totiž počítá a je za Vámi mnoho vidět. Je
to jako všechno v životě: cesta je cíl. Nevidíte daleko
dopředu ani daleko zpátky, jen jdete, krok za krokem
a kolik jste ušli poznáte, až když se ohlédnete.
Jednotlivé krůčky jsou ta cesta, i když nemáte zdání,
jestli jít trošku vlevo nebo spíš vpravo, a co to vlastně
udělá…
A ačkoli se zdá, že výsledek voleb je jasný, nelze
na tomto místě říci, co bude dál, jakým směrem se
vydá nové složení zastupitelstva. Ani ti „zkušení“ z
nich v současné poměrně komplikované
celospolečenské
situaci
nemají
zdání, co je čeká. Jejich pozice je
těžší právě o zkušenost, protože už
mnohé viděli a zažili, o některé iluze
přišli. Tudíž nebudu na tomto místě
nic slibovat a necháme okolnosti
plynout.
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Je tu podzim. Houby rostou na každém kroku a
zahrady si vynucují svou pozornost nutností sklízet
dozrávající úrodu. Každým okamžikem se stromy
opět
obléknou
do
svých
pestrobarevných
slavnostních rób, které rozzáří paprsky podzimního
sluníčka. Těsně před tím, než své róby odloží a
ulehnou k posilujícímu spánku. K zaslouženému
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odpočinku za poctivě odvedenou práci, aby měly dost
síly pro svůj rozpuk na jaře. Možná nám ukazují, že
svět rozhodně není černobílý. Že na všem se dá najít
něco krásného a že je třeba život prožívat, nikoli
přežívat. Mějte barevné své životy…. A učte se od
stromů.
Šárka Trávníčková, starostka

Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 25/2018-2022

Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 26/2018-2022

ze dne 23. února 2022 (výpis usnesení)

ze dne 20. dubna 2022 (výpis usnesení)

ZO schvaluje navržený program zasedání.
ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatele
zápisu.
ZO schvaluje Realizaci projektu Obnovení sakristie
kostela Narození Panny Marie – 1. a 2. etapa, žádosti
o poskytnutí dotace z programu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského
kraje 2022 (1. etapa) a z Programu stabilizace a
obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 (2. etapa).
ZO schvaluje Uzavřít dohodu o vytvoření společného
školského obvodu pro spádovou mateřskou školu,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Záchlumí,
okres Tachov, příspěvková organizace, IČ 13975285,
se sídlem Záchlumí 1, 349 01 Stříbro, s obcí Horní
Kozolupy, IČO: 00573736.
ZO schvaluje Uzavřít dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola Záchlumí, okres
Tachov, příspěvková organizace, IČ 70982422, se
sídlem Záchlumí 32, 349 01 Stříbro, s obcí Horní
Kozolupy, IČO: 00573736.
ZO schvaluje Uzavřít dohodu o vytvoření společného
školského obvodu pro spádovou mateřskou školu,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Záchlumí,
okres Tachov, příspěvková organizace, IČ 13975285,
se sídlem Záchlumí 1, 349 01 Stříbro, s obcí Cebiv,
IČO: 00259748.
ZO schvaluje Uzavřít dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola Záchlumí, okres
Tachov, příspěvková organizace, IČ 70982422, se
sídlem Záchlumí 32, 349 01 Stříbro, , s obcí Cebiv,
IČO: 00259748.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Záchlumí č. 1/2022, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Záchlumí č. 2/2022, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 (viz
příloha zápisu).
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
spolku TJ Motor Záchlumí, z. s., IČO: 48324388, na
činnost v roce 2022. Dotace bude ve výši 40.000, - Kč.
ZO neschvaluje aktualizaci platného Územního plánu
Záchlumí, a to z důvodu nepotřebnosti (jediný
podnět).
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací Záchlumí na období 2022 – 2031.
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ZO schvaluje navržený program zasedání.
ZO schvaluje určené ověřovatele a zapisovatele zápisu.
ZO schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Záchlumí.
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 - 2024.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na akci Obnovení sakristie
kostela Narození Panny Marie na celkovou částku
1.408.761,26 Kč s firmou Anton Babyč, Pohnertova
1119/9, Praha 8, IČO: 60218681.
6. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě (veřejná komunikační HDPE
chránička 14, 10 a 7 mm optických kabelů) v délce cca
70 m (přesná délka bude stanovena po zhotovení
geodetickým zaměřením na náklad oprávněného) na
pozemku p. č. 256/53 k. ú. Záchlumí u Stříbra ve
prospěch firmy Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro, IČO:
73677116.
7. ZO neschvaluje pronájem částí pozemků p. č. 257/1 a
256/8.
8. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č, IE-120008534/1 pro Zařízení distribuční soustavy (zemní
vedení NN) na pozemcích p.č. 266/4, 266/2, st. 7, 14/2,
17/1, st. 36, 74/6, 261/1, 41/3, st. 12/1, 264/2, 256/4,
256/50, 256/10, 266/3, 18/1 a st. 87 vše k. ú. Záchlumí
u Stříbra, a to v rozsahu 730 m a 3 m2, pro firmu ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035.
9. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-0016729/VB1 na pozemcích p. č.
74/5 a 74/9 vše k. ú. Záchlumí u Stříbra, pro Zařízení
distribuční soustavy (zemní vedení NN), a to v rozsahu
dle GP č. 302-437/2021, pro firmu ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035.
10. ZO schvaluje Záměr zřídit věcné břemeno - služebnost
inženýrské sítě a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby, vše na
pozemku p. č. 227/4 pro k. ú. Záchlumí u Stříbra, pro
Zařízení distribuční soustavy (zemní vedení NN),
v maximálním rozsahu 22,57 m2, pro firmu ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:
24729035. Jedná se o přípojku pro p.p.č. 227/21.
11. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 (viz příloha
zápisu).
12. ZO zamítnutí finanční podpory pro Linku bezpečí, z. s.
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Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 1- 6/27/2018-2022
ze dne 13. června 2022 (výpis usnesení)
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ZO schvaluje nově navržený program zasedání.
ZO schvaluje účetní závěrku obce Záchlumí za rok 2021.
ZO schvaluje závěrečný účet obce Záchlumí za rok 2021 bez výhrad.
ZO schvaluje:
• Konání veřejné sbírky s názvem „Záchrana a obnova kostela Narození Panny Marie v Záchlumí“ – zahrnující veškeré
stavební úpravy, opravy kostela a veřejného prostranství u kostela; rovněž opravy stávajícího vybavení kostela, pořízení
nového vybavení a mobiliáře kostela a propagaci této kulturní památky podporující získání dalších příspěvků na její
záchranu a obnovu.
• Datum zahájení veřejné sbírky dne 01.09.2022 na dobu neurčitou.
• Způsoby provádění sbírky:
a) shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u České spořitelny, a.s.,
b) pokladničkou pro anonymní hotovostní částky,
c) vložením hotovosti do pokladny Obecního úřadu Záchlumí
d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek, přičemž výše příspěvku činí 50 % prodejní ceny
předmětů.
e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané
za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek.
• Zřízení zvláštního bankovního účtu u České spořitelny, a.s.
• Podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladničky, vzor protokolu o zapečetění a otevření pokladničky.
• Datum 31.8., ke kterému bude zpracování roční průběžné vyúčtování veřejné sbírky.
5. ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci „Záchlumí u Stříbra kostel Narození Panny
Marie s firmou ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., IČO: 25229869, Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň, na částku 399.400,Kč bez DPH.
6. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022 (viz příloha zápisu).
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Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 1- 10/28/2018-2022

Usnesení zastupitelstva obce Záchlumí
č. 1- 8/29/2018-2022

ze dne 3. srpna 2022 (výpis usnesení)

ze dne 17. září 2022 (výpis usnesení)

ZO schvaluje nově navržený program zasedání.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
vodovodu a kanalizace mezi obcí a firmou STOREAL a.s., Golčova
486, 148 00 Praha 4 – Kunratice, IČ: 27061337, na 2. etapu
Obytné zóny Záchlumí (pod školou) dle Kolaudačního souhlasu
z 20.12.2021 vydaného Městským úřadem Stříbro, odborem
životního prostředí pod č.j. 2427/ŽP/21, o celkové pořizovací
hodnotě 2 650 000 Kč v rozsahu:
3. SO 07 Vodovod Záchlumí – řad V v celkové délce 198 m, řad V1
v celkové délce 31 m, řad V2 v celkové délce 40 m – dle zaměření
skutečného provedení stavby na p.p.č.75/24 v Záchlumí u Stříbra,
obec Záchlumí, okres Tachov.
4. SO 08 Kanalizace splašková – stoka A v celkové délce 174 m, stoka
A2 v celkové délce 40 m, stoka A3 v celkové délce 29 m, na
p.p.č.75/24 v k. ú. Záchlumí u Stříbra, obec Záchlumí okres
Tachov.
5. SO 09 Kanalizace dešťová – stoka DA v celkové délce 170 m, na
pozemku p. č. 75/24 v k.ú. Záchlumí u Stříbra, obec Záchlumí,
okres Tachov.
6. ZO schvaluje nového člena školské rady za zřizovatele Martinu
Pavlovou.
7. ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022 (viz příloha
zápisu).
8. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022 (viz příloha zápisu).
9. ZO schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2018 a odměnu za
zpracování textové i přílohové části.
10. ZO schvaluje prominutí dluhu, jeho úplné odepsání z účetní a
majetkové evidence obce a ukončení související exekuce č.j. 11
Nc 4223/2009-7 z důvodu nedobytnosti (viz zápis).
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ZO schvaluje nově navržený program zasedání.
ZO schvaluje navýšení příspěvku na rok 2022
Mateřské škole Záchlumí, okres Tachov,
příspěvkové organizaci, IČO: 13975185, o
180.000,- Kč.
ZO schvaluje zamítnutí požadavku na navýšení
příspěvku na rok 2022 Základní škole Záchlumí,
okres Tachov, příspěvkové organizaci, IČO:
70982422, o 17.000,- Kč. Jediným důvodem je
možnost
čerpat
finanční
prostředky
z dostatečného objemu prostředků v rezervním
fondu organizace.
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.
7/2022 (viz příloha zápisu).
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2022 (viz
příloha zápisu).
ZO
schvaluje
záměr
obce
odkoupit
prostřednictvím elektronické dražby pozemek
p. č. 164/4 při splnění podmínky maximální
ceny 1.250.000 Kč.
ZO schvaluje Podání Žádosti o zařazení akce
obnovy nemovité kulturní památky do
Programu záchrany architektonického dědictví
na rok 2023 (Ministerstvo kultury).
Jednorázové mimořádné navýšení příspěvku na
činnost v roce2022 organizaci TJ MOTOR
Záchlumí, z.s., IČO: 48324388, o 8.000 Kč.
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Jak to chodí u Včeliček…
Po zimě nám na vrátka zaťukalo jaro, které nejen nás, ale i všechny malé Včeličky pohladilo
teplým prstíkem po nose a dodalo nám tolik potřebnou sluníčkovou energii, na kterou jsme všichni čekali.
S chutí jsme se pustili do práce a přes masopustní veselici jsme protančili k MDŽ, kdy pro naše
nejdražší ženy připravily naše malé Včeličky pohádkové vystoupení ku příležitosti oslavy jejich svátku.
Pohádka O dvanácti měsíčkách měla „velkolepý“ úspěch. Snad proto, že se na ní podílela „sborem“ celá
Mateřinka. Všem rodičům dodatečně děkujeme za psychickou podporu a s láskou vyrobené kostýmy a už
se těšíme na to, co nového pro vás, naše milé ženy, příští rok přichystáme!
V dubnu nás čekal svátek jara Velikonoce. Včeličky nelenily a velikonočně vyzdobily celou „školku“.
Navíc za asistence naší milé paní kuchařky jsme se naučily, my Včeličky, uplést tu pravou velikonoční
pomlázku, se kterou jsme společně vymetly ze všech koutů vše, co nás trápí, aby nám v naší školce už
po zbytek školního roku bylo jen „fanfárově“.
Posledního dubna nás čekal svátek všech „Čarodějnic“, a že se jich u nás sešlo nepočítaně
.
Pořádně jsme si zařádily a nechyběl ani pravý čarodějnický rej…a spousta kouzel.
Pohodu nám čas od času zpříjemnil hračkový den, který naše Včeličky milují. Mají možnost podělit
se o své „nej“ hračky s kamarády.
V květnu se naše mateřinka otevřela „malým Včeličkám“, měly tak možnost se prvně seznámit
s neznámým prostředím, které se od září stane jejich „druhým“ domovem. Den otevřených dveří si užili
jak děti, tak jejich rodiče, pro které „sedmikrásky“ z naší jídelny společně s dětmi, připravily malé
pohoštění a dárečky.
Nezapomněli jsme ani na naše Včeličky a jejich rodiče a na
přání dětí jsme pro ně uspořádali „Herní odpoledne“, které si
všichni společně moc užili. Vždyť, sáhněme si do svědomí, kdy mají
rodiče jindy čas věnovat se jen svým dětem bez všech starostí,
které se na ně každý den jen „hrnou“, než při hře.
Pomalu se blížil konec školního roku, čekalo nás loučení
s těmi, kteří u nás vyrostli z malých Včeliček v krásné Včelky, našimi
předškoláky. A že jich letos bylo! Připravily jsme pro ně za podpory
rodičů „Zahradní slavnost“ s jejich milovaným panem Pohodou. Při
„pasování“ Včelky roztáhly svá křídla a pochlubily se tím, jakou jsou
„bezva partou“, rodičům zazpívaly naši „školkovou“ písničku, a
navíc si pro ně zcela pod svým vedením připravily taneční číslo.
Ještě dnes na krásné odpoledne s nostalgií vzpomínáme!!!
Velkým loučením a se slzičkami dojetí jsme se rozloučily a
„rozprchly“ se na prázdniny, které byly ve znamení koupání,
sluníčka a odpočinku. Během nich jsme připravily naši „školičku“
na nový školní rok a pro nové malé Včeličky a Včelky, které již
pomalu začínají připravovat křídla k odletu do velkého světa!
V září jsme se zde všechny Včeličky sešly, i když v jiné sestavě, věříme, že všem bude v naší
„včeličkové školce“ líbit.
Milí rodiče, přátelé a kamarádi naší „včeličkové školky“, děkujeme vám za vaši laskavost,
shovívavost a trpělivost, kterou s námi máte. Jsme rády, že jste a že vás tu máme! Opatrujte se, nabírejte
sílu na zimu a těšte se u šálku kávy či čaje nad řádky Záchlumského zpravodaje.
Vaše Včeličky
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ZPRÁVY A NOVINY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY!
Stejně jako doma, základem každé rodiny, tedy i té „školkové“, je dobrá
kuchyně. A o tu naši kuchyni se stará paní kuchařka s velkým srdcem, otevřenou
náručí a hlavou plnou nápadů.
I tento školní rok bude vymýšlet „many“, které pohladí jazýčky a na kterých
si pochutnají nejen malí, ale i velcí! Proto neváhejte a pojďte ochutnat naši „školní
kuchyni“. Naše strava je pestrá, zdravá a občas i hravá. Nezapomeňte, že navíc si
mimo dobrého jídla, které je samozřejmostí, odnesete na cestu domů i milý
úsměv! A ten je k nezaplacení!!!
Cena oběda složeného z polévky a hlavního jídla vařeného s láskou je 85,- Kč.
Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo přání týkající se obědů (objednání, vyzvedávání, platby),
neváhejte nás kontaktovat na telefonu 773826911 nebo osobně v naší „mateřince“.
Zaměstnanci „mateřinky“

Záznam z knihy
připomínek a nápadů:
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Dobrý den všem, kteří čtou naše řádky.
Od posledního vydání Zpravodaje uteklo hodně času. Ze zimy v létě jsme se ocitli rychleji, než
bychom čekali. Léto bylo letos skutečně „letní“, pro někoho byly letní teploty příjemné, pro jiné bylo
možná až moc teplo, další zase mohli vnímat až příliš velké sucho. Ať už jste to měli jakkoli, věřím, že jste
si ho naplno prožili a užili, ať už jste byli kdekoli.
U nás se pilně pracovalo – vypracovávali jsme nové školní
vzdělávací programy. I když tato práce není na první pohled nikde vidět,
byla náročná, ale myslím, že nejen z důvodu revize RVP, byla i potřebná.
Začnu-li od těch nejmenších z nás, otevřeli jsme poprvé při ZŠ
přípravnou třídu, kam dochází předškolní děti. Protože se jedná o
velkou premiéru, bylo potřeba ji zapracovat i do potřebných
dokumentů, díky čemuž vznikl ŠVP pro přípravnou třídu vycházející
z RVP pro předškolní vzdělávání. S novým ŠVP si na své přišla i školní
družina. Co ale bylo gró hlavních prázdnin, byl školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání. Snažili jsme se do něj otisknout i trošku toho
„našeho“. Kromě zákonem daných změn týkajících se posílení
digitálních kompetencí napříč ročníky a předměty a nového pojetí
oblasti Informatiky, máme nově vyučovací předmět Český jazyk a
literatura doplněný o prvky dramatické výchovy, a celkově posílenou časovou dotaci ve vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět – v konkrétních vyučovacích předmětech Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda – kterou
jsme doplnili o prvky etické výchovy. Domníváme se, že budování respektujícího vztahu dětí, žáků, lidí
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k přírodě, ke svému okolí, jeden k druhému i ke společnosti, jsou důležitými prvky výchovně vzdělávacího
procesu, a to nejen ve škole.
Prázdniny díky tomuto utekly velmi rychle
a jejich konec, nebo chcete-li začátek nového
školního roku nám přinesl i kromě výše
uvedeného další „nové“... Kromě toho, že nám
díky MAS Český Západ vyrostlo na zahradě
teepee, máme v našem týmu i tři nové příjemné
kolegyně, paní učitelky a paní asistentku, tak
snad se jim u nás bude líbit... Spolu s nimi máme
ve škole spoustu nových tváří – zářijové dny jsme
otevřeli s počtem více než 40 dětí, žáčků a žákyň.
I když se jich pár bude vzdělávat doma formou
individuálního vzdělávání, denně nám bude
radost dělat více než 30 z Vás. A to si myslím, je
za poslední rok obrovský skok, a já jsem všem za důvěru a podporu moc vděčná.
Již za sebou máme první dvě akce. Jednu obecní – Záchlumská slavnost Panny Marie – kde jsme
pro Vás měli dílničku. Moc děkujeme, že se společný obraz tak moc povedl, je plný lásky, podpory a
radosti. Druhou akci jsme měli ve středu 21.9.2022 v odpoledních hodinách pro děti, žáky, zákonné
zástupce i přátele školy – kavárničku s dílničkou ve spojení s plánovanou účastí na Slavnostech jablek
spolu s opékáním „indiánských“ trdelníků. Jak se akce povedla, nechť posoudí zúčastnění, můžete se
podívat i naše fotky na FB Základní škola Záchlumí. Za mě byla moc příjemná a my jsme vděčné za hojnou
účast... Počasí nám přálo, výrobky jsou nádherné a trdelníky na ohni byly dle slov dětí skvělé...
Přejeme krásné babí léto a těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv ZŠ: Iveta Chabrová, ředitelka
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VČELAŘSKÉ OKÉNKO Marie Šachové,
aneb zajímavosti od včelařů pro všechny
Český svaz včelařů oslavil 150 výročí, své existence. Uskutečnilo se mnoho včelařských setkání s
včelařskými odborníky, dlouholetými včelaři, ale i včelařskou mládeží. Vzpomínalo se na počátky
včelařství, na významné včelařské představitele a vynálezce. Vyměňovaly se zkušenosti o práci se
včelami.
České království bylo ve středověku pokryto převážně listnatými stromy, často úctyhodných
rozměrů. V dutinách těchto lesních velikánů nacházely kromě ptáků svá útočiště i lesní včely,
předchůdkyně naší včely medonosné. Za stovky let se " příbytky " včel měnily. Včelaři pro včely
vyráběli košnice ze slámy, později z mohutných stromů zdobené kláty a postupně docházelo k výrobě
různých typů úlů, až do dnešní doby, kdy se včelaří v nástavkových úlech s různou rámkovou mírou.
Co Čech, to „vlastní úl", to se říká s nadsázkou mezi včelaři. Jsme zkrátka národ, kterému to nedá nad
věcmi přemýšlet a snažit se je vylepšit.
O včelařích a včelách bylo napsáno mnoho knih. Metody ošetřování včelstev se sice mění v
čase, ale v podstatě jsou stále stejné. Včelám je nutné dopřát volnost a pouze jim v životě pomáhat.
Do jejich každodenního života nelze vstupovat násilím, ale vždy v souladu s přírodou.
Podletí je zařazeno jako začátek nového včelařského roku. Ve včelstvu probíhá v této době
několik podstatných změn, a to jak v jeho dalším vývoji, tak i změně chování. Vše má svůj původ v
pozvolném ukončení nabídky medných a pylových zdrojů, protože dochází k odkvétání
nektarodárných rostlin a zániku producentů medovice. Snůška již skončila, pouze v teplejších
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oblastech ještě doznívá se slunečnicí, pohankou, svazenkou. Své poslání naplnily letní včely, kterým
do podzimu „vyprší" čas jejich krátkého života. Každý konec ale nese nový začátek. Ve včelstvu jsou
zakládány dlouhověké včely a včelař započal s podáváním cukerných zásob a postará se o likvidaci
roztočů varoázy. Správnými zásahy ve včelstvech se nyní rozhoduje o jejich síle a zdraví v
nadcházejícím dlouhém období podzimu a zimy.
Na závěr pár pranostik: Udělá-li se v srpnu deštivě, prší med a dobré víno. Parno na Dominika
4.8. zvěstuje tuhou zimu. Na Vavřince 10. 8. povětří krásný, bude podletí jasný. Jaké počasí o
Bartoloměji 24.8., takové bude i celý podzim. Jaké je počasí v září, tak se i v březnu vydaří. Je-li
pěkně na svatého Jiljí 1.9., bude pěkně čtyři týdny. Panny Marie narození, 8.9. s vlaštovkami
rozloučení. Na svatého Václava 28.9.bude-li pěkný den, přijde pohodový podzimek. Je-li o Michalu
29.9. jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Noc chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. Kdo má
raději med než včelky, nebude z něj včelař velký. Staří včelaři vždy říkali, v půli září úly zavři a zahoď
klíče od včelína.
Tak uvidíme, která pranostika bude mít pravdu…

Něco o počasí od jara až do nynějších dnů
Od nástupu jara v březnu jsme měli příjemných
až 18 stupňů, ale v dubnu se začalo ochlazovat, byly
silné větry a déšť se střídal se sněhovými přeháňkami.
Ranní teploty klesaly někdy na -2 st. a přes den se
držely na +13 st.C Ukázala se i duha. Od 24.5. stále
pršelo, byl vítr, a to až do 3.6. Dne 14.6. nastal "
superúplněk ", který se objevuje 1x za 70 let. Byl to
obrovský červený měsíc (nejblíže naší Země). Od této doby nastala horka až 35 st. V noci 20.,22., 24.6. sprchlo
a hned 27.6. přišla silná bouřka a lilo. Noc 3.7. byla nejteplejší + 30st. a nedalo se dýchat ani spát. Po zbytek
července nás sužovala vedra, až do 36 st. 22.7. v 0:40 nás probudila hrozivá bouřka přicházející z několika
stran a celou noc i následující den lilo. 28.7. jsme zaznamenali zápach kouře z hořících lesů až z Hřenska. 30.7.
zapršelo, a foukal silný vítr, který srážel úrodu ovoce. Od 3.8. opět pokračovala vedra. 5.8. opět bouřilo,
zapršelo, ale déšť pouze skropil žíznivou a popraskanou zem. 18.8. opět bouřilo a od 20 hodin pršelo silně celou
noc. V týdnu od 22.8. konečně každý den zapršelo a 26.8. ve 13 hodin bouřilo, lilo s kroupami. V posledním
týdnu srpna se začaly teploty pomalu snižovat.
Meteorologové slibovali ještě příjemné teploty a déšť, který byl potřeba, neboť vláhy bylo opravdu málo.
Příroda si s námi pohrávala, bylo mnoho větrů,
které lámaly stromy, srážely letos bohatou úrodu
„Horka již tolik nebolí,
ovoce. Mnohokrát bouřilo, objevovaly se
nádherné duhy. Velmi časté výkyvy teplot až k
přibylo vrásek létu.
těm tropickým byly často neúnosné.
Zamával vítr od polí,
Jaká
bude
zima
se
všemi
najednou podzim je tu.“
energetickými opatřeními, co nás čekají?

„S jarem na zelené louce
kvítí ve všech barvách vykvétá.
A když ráno slunce svítí,
louka rosou posetá,
v lesku perlovém se třpytí…“

Vaše Marie Šachová

Sobotní odpoledne 5. března se začal plnit sál Obecního domu, kam přicházeli hosté oslavit tradiční
svátek všech žen. Opět se potvrdilo, že u nás v Záchlumí se jedná o jednu z nejoblíbenějších akcí, protože ani
vynucená odmlka roku 2021 nezabránila hojné návštěvnosti.
Po krátkém přivítání se programu ujaly děti z mateřské školy, které zahrály kouzelnou pohádku O
dvanácti měsíčkách. Kromě perfektního hereckého výkonu vyrobila mateřinka i nezbytné kulisy. Děti sklidily
velikánský potlesk a každé ženě daly papírovou květinu.
Pak už zvolna začala volná zábava a pochutnání si na dobrotách a
kávičce, které obec pro všechny zajistila. Další občerstvení pak
poskytovali manželé Váchovi. Přátelské štěbetání doprovázela hudba
v podání pana Schimmera, která pozvolnou zábavu rozjela v plné parádě.
Sálem zněl zpěv, hlahol a smích až do pozdních nočních hodin. Každá žena
si na cestu domů odnesla tradiční červený karafiát.
Mnohokrát děkujeme celému týmu mateřské školy, máte náš upřímný obdiv!
A pak také všem, kteří měli přijít podívat se, aspoň chvilku pobýt a užít báječnou
atmosféru, která tu vládla.
Š. T.
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HOMOLKOVI
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Divadelní představení s českou klasikou
rodiny Homolkových jste mohli vidět v neděli
27.3.2022 v podání ochotnického spolku
Markyta ze Kšic, a to na sále obecního domu.
Diváci, kteří nebyli pohodlní a přišli se
podívat si i v komorním uspořádání zábavnou
komedii plnou humoru a oblíbených „hlášek“
náramně užili a smáli se, až slzeli. Vstupné bylo
dobrovolné a výtěžek putoval na podporu
kšického kostela.
Je škoda, že chodí tak málo lidí. Že nejsou
ochotní ocenit práci druhých lidí, protože
nacvičit a sehrát takové divadlo stojí jistě
nemalé úsilí… Nicméně díky Vám, kteří jste tu
byli! Příště přijďte zase, jistě neprohloupíte!!!
Další Představení se koná již v 1. října večer.
Š.T.
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DĚTSKÝ DEN
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V neděli 5. června se na fotbalovém hřišti sešly děti
všech velikostí, aby si užily zábavné odpoledne, které
patřilo právě jim.
Letošní dětský den jsme původně plánovali v novém,
jiném, trošku zvířátkovém stylu. Ale pár dní před akcí
bohužel účinkující představení zrušila. Narychlo se proto
zorganizoval “náš tradiční” dětský den se soutěžemi na
stanovištích. Házelo se na plechovky, kopalo na branku,
házelo polštářem a asi jako obvykle největší zájem byl o
střelbu vzduchovkou. Dokonce i ti nejmenší účastníci se
této disciplíny nezalekli a vyzkoušeli. Po absolvování
soutěží si děti vyzvedly vodní pistoli a už spěchaly na
nafukovací skluzavku, pro cukrovou vatu či občerstvení
z bufetu od manželů Váchových. Tentokrát k nám i
poprvé zavítala paní malířka dětských obličejů, která
dětem vytvářela barevné, blýskavé, princeznovské i
strašidelné obrázky.
Jako milé a očekávané zpestření odpoledne se
očekával příjezd koníků, ale museli jsme je odvolat z
důvodu velkého deště. Odvážlivci, které déšť neodradil,
se mohli potom do sytosti vyřádit na skluzavce do
pozdních odpoledních hodin.
R. Š. K.

Diskotéka s hudbou ve stylu 90. let byla
plánovaná na 20. srpna večer. Ačkoli bylo
připravené pódium, sezení i občerstvení, navzdory
předchozím horkým suchým dnům právě tento
den nás statečně skrápěl vydatný déšť, který
podle předpovědí neměl přestat. A tak byla pár
hodin před začátkem zábava zrušena, aby nebyl
zcela poničený taneční parket v podobě
fotbalového trávníku.
Následné reakce zájemců ze zklamání a zájem
o náhradní termín nás překvapily i potěšily
zároveň. Konečně „zpětná vazba“!!! A tak začaly
přípravy náhradní varianty a hledání co
nejjednoduššího řešení. Podařilo se!
Na sobotu 24. září jsme naplánovali na
fotbalovém hřišti “letně-podzimní” diskotéku.
Tentokrát se počasí umoudřilo a nic nebránilo
tomu akci na podruhé uskutečnit. DJ Beruška (p.
Tomáš Nimč) začal hrát lehce po osmé hodině
večerní, netrvalo dlouho a první odvážlivci vyrazili
vstříc tanečnímu parketu. Přidávali se další a
další, šířili se úsměvy, pohoda a dobrá nálada. Vše
zajisté podtrhla dobrá hudba v doprovodu dobrého
jídla a pití z místního bufetu. Tančilo se až do
pozdních nočních hodin…
R. Š. K.

MALÝ KOUSEK „NĚČEHO OSOBNÍHO“:

Radka Štroblová Křížová
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ZÁCHLUMSKÁ SLAVNOST PANNY MARIE
Už počtvrté se na prostranství u našeho kostela Narození Panny Marie odehrála slavnost, kterou si
připomínáme právě svátek Narození Panny Marie (8. září). Příhodným datem byla sobota 10. září.
Tentokrát slavnost započala již ve 12 hodin poutní mší, kterou odsloužil páter Miroslav Martiš. Na
závěr mše jsme se společně odebrali k nově opravené sakristii kostela, které páter Martiš požehnal a
pozval hosty na výstavu liturgických předmětů, které nám pro slavnost laskavě zapůjčil. Poprvé tak
obec symbolicky prostřednictvím velkého klíče odemkla obnovenou sakristii lidem.
Kostel byl uklizený a vyzdobený a opět se do svého symbolického domova vrátila, alespoň na
slavnost, původní soška Panny Marie z 16. století, kterou zde uctívali naši předkové.
Po mši se rozeběhl naplánovaný program s divadélkem nejen pro děti, lidovek v podání heligonek
nebo ukázkou historických tanců. Ve stáncích jsme si mohli koupit drobné dárky, občerstvit se něčím
na chuť v podobě dezertů, nebo něčím slaným na hlad, nechyběly ani nápoje. Své vlastnoručně
vyrobené koláče prodávala mateřská škola. Byly výborné, a tak se po nich velmi rychle jen zaprášilo.
Ale ani základní škola nevynechala tento ročník a připravila projekt výroby společného obrazu do
kostela: paní ředitelka namalovala krásný obraz s andělem, na který mohl každý nalepit papírové
srdíčko se vzkazem, přáním. Bylo jich tolik, že na ně byl anděl navzdory své velikosti skoro malý.
Kromě toho si tu děti mohly ve výtvarné dílničce vyrobit svého vlastního andílka.
Na slavnosti byla poprvé zveřejněná veřejná sbírka na záchranu kostela, jejíž obsah a způsoby
přispění najdete hned v úvodu zpravodaje. Svůj první příspěvek z prodeje vlastních výrobků vložil na
transparentní účet tvořivý kroužek žen „Pomelo“.
Tentokrát si s námi počasí docela pohrálo. Na začátku slavnosti svítilo sluníčko a žehnání sakristii
nám bylo dopřáno v jeho hřejivých paprscích. Odpoledne se zatáhlo, poprchávalo a několikrát sprchlo
pořádně. Zdálo se, že nám počasí moc nepřálo, ale už příští sobota nám ukázala, že mohlo být i hůř.
Nicméně rozmary počasí lidem na skvělé náladě neubraly. Všichni se bavili, smáli a zpívali. Dospělí
se schovali pod stany vyzdobené dětskými kresbami. Děti dováděly v mokré trávě, mnohdy zablácené
od hlavy k patě… Nakonec se projely i na toužebně očekávaných konících. Přestože je déšť vydatně
kropil, fronta nedočkavých dětí čekajících na svou příležitost, se nezmenšovala. Nakonec přece jen
déšť ustal a dostalo se na všechny.
Děkujeme všem, kteří se na krásné akci podíleli: organizátoři,
mateřinka, základka, dobrovolníci... Velký dík patří páteru
Martišovi za práci a snahu, kterou každoročně vkládá do účasti na
naší slavnosti. Letos nás obohatil krásně připravenou výstavou
liturgických předmětů. V neposlední řadě děkujeme Vám všem,
kteří jste nás přišli navštívit a nenechali se odradit aprílovým
počasím!
Š. T.
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JUBILANTI
ČERVENEC

ŘÍJEN

Verona MARTINŮ

Josef HRABÁČEK
Václav KŘÍŽ

SRPEN

Jana TICHÁ

ZÁŘÍ
Ludvík HLAD
Jaroslav LEŠKO
František POLÁČEK

Božena VÁCHOVÁ
Jitka VRZÁKOVÁ
Jirka STRNAD
Zuzana BRACKOVÁ
Vladimír JEŠÁTKO

Miroslav VÁCHA
Anna BOROŠOVÁ

PROSINEC

LISTOPAD
Hana ŠTEFANOVÁ
Vlastimil JAVORSKÝ
Jaroslava SOBOTNÍKOVÁ
Vladimír SOBEK
Milan SMOLA

Věra FÁRKOVÁ
Anna MRÁZOVÁ

VŠE
NEJLEPŠÍ !!!

Jaroslav KADLEC
Jaroslav KADLEC

Jaroslav KADLEC
Jaroslav KADLEC

Jaroslav KADLEC

Jaroslav KADLEC
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Letošní přivítání nových záchlumáčků proběhlo v pátek 22. dubna odpoledne v obecním
domě. S malými občánky přišli prarodiče, tety a strýčkové, přátelé… Krátký ceremoniál začal uvítáním
rodičů a hostů a vystoupením dětí, kterým patří naše poděkování za snahu.
Po krátkém povídání starostky následovaly gratulace rodičům, předání dárků a květin a
podpisy rodičů do pamětní knihy. Ani tentokrát nechybělo rodinné focení v kolébce. Nám bylo velkou
ctí uvítat 3 holčičky a 1 chlapečka: Natálku Rambouskovou, Adélku Schmidtovou, Aničku Tichou a
Alexe Doležala.
Podařilo se nám díky počtu dětí přivítat miminka
ve věkovém rozmezí zhruba dvou až devíti měsíců.
A všechna byla velmi trpělivá!

Výsledky voleb do zastupitelstva
obce Záchlumí 2022
konané dne 23. a 24. září 2022
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Počet hlasů pro změnu pořadí kandidáta

320,0
122,0
122,0
108,0
75,9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------volební účast 38,12 %

Volební strana: Jednotně pro Záchlumí
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno a příjmení kandidáta
Miroslav Štrejn
Jana Matysová
Šárka Trávníčková
Jana Kodymová
Martina Pavlová
Karolína Miltová
Petr Trávníček
Miroslav Voříšek

Počet hlasů

Pozice

87
86
85
73
64
58
57
43

zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
náhradník

Jedna zajímavost na závěr:
Máme nejmladšího zastupitele v rámci okresu Tachov.
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych se touto formou rozloučila s funkcí starostky, kterou jsem
vykonávala dlouhých 16 let. Díky čtyřem volebním obdobím jsem byla součástí různě
poskládaných zastupitelstev a žádné z nich nebylo horší nebo lepší, každé společenství
lidí s názvem „obec Záchlumí“ předalo maximum toho, co umělo. Nikdy jsme se
nehádali, každé jednání, pracovní nebo veřejné, bylo o argumentech, o zdravé výměně
názorů a o vzájemném respektu. Ač by tato skutečnost měla být samozřejmou, opak
bývá mnohdy pravdou.
Po dlouhém zvažování jsem se rozhodla jako starostka nepokračovat, a to
z prostého důvodu: po 16ti letech služby obci jsem úplně obyčejně a lidsky unavená.
Břemeno absolutní zodpovědnosti a šíře záběru určité odbornosti a znalostí všech
oblastí, které život na malé obci přináší, velmi výrazně cítím a už se mi ho nechce
táhnout dál. Nároky ze strany výkonu státní správy neustále rostou, a navíc lidé si stále
více zvykají, že jejich problémy vyřeší někdo jiný… ale tak to není. Kromě tlaku tzv.
shora je tu také tlak zdola, a přijde čas, kdy už je toho moc.
Svou práci jsem dělala ráda. Byly situace, a bylo jich moře, kdy jsem měla ne
sto, ale tisíc chutí, hodit klíče na stůl a utéct pryč. Ale pak přišly chvíle, které za tu
námahu stály, a přinášely mi radost a pocit naplnění. Naučila jsem se nepopsatelně
mnoho a dokázala čelit tolika výzvám! Když se ohlédnu zpátky, s úsměvem mám chuť
„poplácat se po ramenou“. Samozřejmě rovněž všechny zastupitele, kteří byli se mnou,
a kolektivní spoluprací a sdílením se nám podařilo s minimálním majetkem a malým
příjmem odvést pořádný kus práce! Jen je škoda, že vidět „tam venku“ je jen malá část.
Tu druhou vidí různé kontrolní mechanismy, od kterých také slýcháváme ocenění na
adresu malé vesničky…
Ano, máme malou a krásnou vesničku, upravenou a v rámci svých limitovaných
možností udržovanou. A věřte mi, není to samozřejmost a není jen tak. Záchlumí je
fajn, jen má malou vadu na kráse – postrádám tu pospolitost a podporu. Ukázaly to i
letošní volby. Celou řadu místních jsme oslovili a pozvali do zastupitelstva - nikdo
nechtěl. Nakonec jsme na poslední chvíli sestavili kandidátku, aby vůbec nějaká byla,
abychom zase a znovu slyšeli pomluvy na téma rodinných klanů a tlačenek. Vím, že i u
nás je dost slušných, čestných a schopných lidí, jen nejsou moc vidět, a to nám, celku,
příliš neprospívá… Ačkoli dostáváme mnoho pochval a ocenění od lidí zvenčí, těch
obyčejných i z řad odborníků, absence uznání od místních přece jen zamrzí. Proč to
právě teď říkám? Vždycky je čas to změnit!
Chtěla bych poděkovat Vám všem: zastupitelům od roku 2006, kteří mi byli
vždycky oporou; kolegyním, spolupracovníkům i dobrovolným pomocníkům. Děkuji
těm, kdo byli mými podporovateli, hlasitými i tichými. A děkuji i svým odpůrcům a
kritikům, protože jsem díky Vám mnoho pochopila! Bylo mi ctí pracovat pro obec
Záchlumí a pokud budu mít možnost, velmi ráda budu pomáhat dál a předávat svá
poznání, ačkoli teď už jiným způsobem. Pevně doufám, že se najde můj nástupce, který
bude potřebovat obrovskou dávku odvahy a hlavně Vaši podporu, protože břímě
zodpovědnosti za nás všechny je nezměrné. Pamatujte na to. Každý z Vás má možnost
si to zkusit – pak teprve pochopí.
Šárka Trávníčková

Tento zpravodaj vychází 28.09.2022.
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