Záchlumí
Kraj: Plzeňský

Okres: Tachov

Správní obvod: Stříbro

GPS souřadnice: 49.800110N, 12.964920E

Nadmořská výška: 497 m n. m.

První pís. zmínka: 1377 (645 let)

Počet obyvatel: 419

PSČ: 349 01

Adresa URL: www.zachlumi.cz

Současnost obce Záchlumí
Centrum obce tvoří zástavba rodinných domů, která lemuje jednu stranu hlavní silnice Stříbro Konstantinovy Lázně. Tato zástavba spolu s procházejícími spojovacími uličkami, které jsou k sobě
rovnoběžné, a ústí kolmo na hlavní komunikaci, nápadně připomíná koncept obvyklý spíše v
některých městských vilových čtvrtích. Samotné domy v této čtvrti jsou svými majiteli očividně
udržovány a jejich okolí je pečlivě upraveno.
V současné době již Obecní úřad úzkostlivě dbá na další plánovanou výstavbu v obci, jež musí
být v souladu se schváleným Územním plánem obce z roku 2002.
Na východní straně obce bylo v minulých letech postaveno sídliště, které osidluje velká část populace
obce.
V nedávné době byla vybudována čistička odpadních vod a zaveden zemní plyn. Tímto se Záchlumí
zařadilo mezi moderní obce s podobnými možnostmi, obvyklými v mnoha menších městech. Možností
ekologického vytápění obytných domů občanů a čištěním odpadních vod, obec Záchlumí
přispívá k udržování zdravého prostředí překrásné okolní přírody.
Děti předškolního věku mají možnost navštěvovat místní mateřskou školu a poté ve školním
věku rovněž základní školu, kterou navštěvují od 1. až do 5. ročníku. Ke kulturní osvětě občanů
přispívá místní knihovna, která má k dispozici pro veřejnost také internet.
Pro sportovní vyžití si občané obce svépomocí vybudovali sportovní hřiště vybavené částečně
zastřešenými lavičkami pro diváky a kabinami pro sportovce. Hřiště je určeno především pro
kopanou a je z tohoto důvodu zatravněno a vybaveno standardními fotbalovými brankami.
Pro mnohé obyvatele Záchlumí, kteří nemají možnost denně dojíždět do nedalekého Stříbra, kde
lze nakoupit v několika nákupních centrech, je v provozu prodejna potravin.
Mnozí místní občané našli pracovní příležitost v některé z firem, které v Záchlumí sídlí.
Jedná se např. o strojírenský podnik "OK Záchlumí, a.s.", nebo AGRO-TEX, a.s., jehož předmětem
podnikání je oblast zemědělství.
Obec Záchlumí je členem těchto svazků a sdružení:
Mikroregion Konstantinolázeňsko

MAS Český západ - Místní partnerství, občanské srdužení
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Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (SOČ)

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)
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