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Z veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Záměl
Usnesení č. 38/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 18. 12. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu
zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
16. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Dodatek č. 12 ke smlouvě o
nájmu a provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl a
Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu
v obci Záměl uzavřené s AQUA SERVIS, a.s. se sídlem v Rychnově nad
Kněžnou, dále jsou předloženy ceny vodného a stočného pro r. 2018. Cena
vodného je 40,60 Kč a stočného je 40,40 Kč.
17. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na
sběr a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu, Dodatek č. 12
Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu z
velkoobjemových kontejnerů, Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na svoz a
odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob, Dodatek č. 14
Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu uzavřené s EKOLOU
České Libchavy s.r.o.
19. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 23, 24,
25, 26, 27 / 2017 /.

Zpravodaj obce Záměl
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 38 / 2017
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený rozpočet obce Záměl na r.
2018 jako vyrovnaný ve výši 7 257 700 Kč, závazným ukazatelem jsou
paragrafy a dále schvaluje příspěvek pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Záměl na r. 2018 ve výši 600 000 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový
výhled na r. 2019, 2020, 2021.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Rozpočet příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2018 jako vyrovnaný ve výši 729 403,61 Kč.
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8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový
výhled příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2019, 2020, 2021.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 7DHM170 mezi Povodím Labe, dále jen „povinný “ a
Obcí Záměl „oprávněný“. Jedná se o věcné břemeno na výpusť ČOV za
hospodou na pozemku p.č. 1071/25 v katastrálním území obce Záměl. Cena
věcného břemene činí 1 000 Kč.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost Z.B. a M. B., na
prodej uvedené části výměry, pozemkové parcely: č. 1019/3 o výměře 126m2,
ST 380 o výměře 13m2, ST 381 o výměře 5m2 za účelem zápisu staveb do
katastrálních map, dále schvaluje prodej výše uvedených pozemků v ceně za
1m2 za 50,-Kč. Celková cena činí 7 200 Kč.
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost starosty na nové
schválení koupě pozemků parc. č. 553/3 s výměrou 482m2, 1002/3 s výměrou
54m2, 550/3 s výměrou 233m 2547/3 s výměrou 91m2 od pana J. P. Pozemky
jsou odděleny geometrickým plánem 478-15/2017. Cena za 1m2 je 50,-Kč.
Celková výměra pozemků je 860 m2 za cenu 43 000 Kč.
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost obce Lípa nad
Orlicí, na bezúplatný převod speciálního hasičského automobilu skříňový
požární AVIA, VIN TNAA31KLO10218 s registrační značkou 1H39030, dále
schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Záměl a obcí Lípa nad Orlicí na
bezúplatný převod speciálního hasičského automobilu skříňový požární AVIA,
VIN TNAA31KLO10218 s registrační značkou 1H39030.
13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost občanského
sdružení „ Má vlast- můj domov“ a účelový finanční dar na část nákladů
účetní, pojištění a energie ve výši 10 000 Kč.
14. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi antukových kurtů u školy se
zázemím od SK Záměl z.s. Jedná se o pozemky s parc. č. 1009/24 o výměře
1095m2, ST 372 o výměře 47m2. Nabízená cena je 1,-Kč za 1m2. Celková
výměra pozemků je 1 142m2 za cenu 1 142 Kč.
15. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana M. H a
paní R. M. a schvaluje koupi pozemků oddělených geometrickým plánem 48226/2017. Jedná se o pozemky s parc. č. 202/10 o výměře 20m 2, 208/9 o výměře
36m2, 208/10 o výměře 44m2, 208/11 o výměře 54m2. Nabízená cena je 25,-Kč
za 1m2. Celková výměra pozemků je 154m2 za 3 850,-Kč.
18. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v území ORP Rychnov nad Kněžnou.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 7DHM170 mezi Povodím Labe a Obcí Záměl. Jedná se o
věcné břemeno

2 – OBEC ZÁMĚL

OBEC ZÁMĚL -

31

Podle požadavků zákona o odpadech měl ELEKTROWIN v loňském roce
zřízené místo zpětného odběru v každé obci s počtem obyvatel větším než
2000.
Smluvních obcí bylo 1429 s 1522 sběrnými dvory. Formou mobilního sběru
zajišťovalo likvidaci elektroodpadu 3406 obcí, ELEKTROWIN rozmístil také
800 stacionárních kontejnerů. Sbírat a recyklovat pomáhalo 2451 prodejců a
servisů, 1431 hasičských sborů, 3604 škol, pomáhaly i dopravní podniky nebo
Vězeňská služba.
Celkem měli lidé v roce 2017 možnost předat ELEKTROWINu staré
spotřebiče prostřednictvím 13 925 sběrných míst. To znamená pokrytí 10
256 455 obyvatel České republiky. Celkově nás bylo podle statistik k 31.
prosinci loňského roku 10 610 055.
Průměrně tedy každý z nás odevzdal loni prostřednictvím
ELEKTROWINu zhruba 3,7 kilogramu vysloužilého elektra. V různých
krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů
na obyvatele zvítězil Královéhradecký kraj se 4,85, naopak Praha se 2,98 kg
žebříček uzavírá.

Zpětný
odběr
a oddělený
sběr v krajích
dle výtěžnosti
na obyvatele
v kg v roce
2017

Nákup vyžínacího ramene pro
údržbu a obnovu lesních pozemků
Projekt číslo: 17/001/19210/452/010/000353 v
roce 2018 podpořen Státní zemědělský
intervenční fond podpora komunitně vedeného
místníhorozvoje MAS SPLAV.
Celkové náklady projektu činí 345 000 Kč.
Výše dotace 172 500 Kč.
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na výpusť ČOV za hospodou na pozemku p.č. 1071/25 v katastrálním území
obce Záměl. Cena věcného břemene činí 1 000 Kč.
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy mezi Z. B.
a M. B. a obcí Záměl na prodej pozemků, které jsou odděleny geometrickým
plánem č. 910,477-20/2017 a jsou odděleny z pozemkové parcely 1019/1 ve
vlastnictví obce Záměl. Jedná se o pozemkové parcely: č. 1019/3 o výměře
126m2, ST 380 o výměře 13m2, ST 381 o výměře 5m2. Účel prodeje: Zápis
staveb do katastrálních map.
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy na koupi
pozemků parc. č. 553/3 s výměrou 482m2, 1002/3 s výměrou 54m2, 550/3 s
výměrou 233m 2547/3 s výměrou 91m2 od pana J.P. Pozemky jsou odděleny
geometrickým plánem 478-15/2017. Cena za 1m2 je 50 Kč. Celková výměra
pozemků je 860m2 za cenu 43 000 Kč.
12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy
mezi obcí Záměl a obcí Lípa nad Orlicí na bezúplatný převod speciálního
hasičského automobilu skříňový požární AVIA, VIN TNAA31KLO10218 s
registrační značkou 1H39030.
13. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy mezi obcí Záměl,
a Má vlast - můj domov z.s., o poskytnutí účelového finančního daru z
rozpočtu obce Záměl ve výši 10 000 Kč.
14. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi SK
Záměl na koupi antukových kurtů u školy se zázemím od SK Záměl z.s. Jedná
se o pozemky s parc. č. 1009/24 o výměře 1095m2, ST 372 o výměře 47m2.
Nabízená cena je 1 Kč za 1m2. Celková výměra pozemků je 1 142m2 za cenu
1 142 Kč.
15. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi
panem M. H., paní R. M. a obcí Záměl na koupi pozemků oddělených
geometrickým plánem 482-26/2017. Jedná se o pozemky s parc. č. 202/10 o
výměře 20m2, 208/9 o výměře 36m2, 208/10 o výměře 44m2, 208/11 o výměře
54m2. Nabízená cena je 25 Kč za 1m2. Celková výměra pozemků je 154m2 za
3 850 Kč.
Usnesení č. 39/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 15. 1. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Šklíbu a Ing. J. Myšáka zapisovatelkou
určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
7. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 28, 29 /
2018 /
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 39 / 2018
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na poptávku na
projektanta k projektu zkanalizování části obce Záměl směr na Doudleby n/O s
čistírnou u čp. 57.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty na oslovení projektantů
a řešení projektu chodníku směrem na Doudleby n/O.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty na úpravu katastrální
hranice dle přílohy č. 1 mezi obcí Záměl a obcí Doudleby n/O.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu poptáním projektanta k projektu
zkanalizování části obce Záměl směr na Doudleby n/O s čistírnou u čp.57.
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením projektantů a
řešením projektu chodníku směrem na Doudleby n/O.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí
Záměl a obcí Doudleby n/O na úpravu katastrální hranice dle přílohy č. 1.
Usnesení č. 40/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 19. 2. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu,
zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
12. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2 /
2018 /
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 40 / 2018
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku s nejnižší cenou 595 925 Kč
od společnosti AKVOPRO s.r.o., na provedení projektové dokumentace
,,Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “za cenu 595 925 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi
zhotovitelem Elektromontáže Votroubek s.r.o., a objednatelem Obec Záměl na
Realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.:
N18-0005 CN Elektromontáže Záměl rekonstrukce vedení VO ze dne 1. 2.
2018. Celková cena činí 155 784 Kč.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl a oprávněným GasNet,s.r.o.,
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Přehled za vybrané poplatky TDO:
2017
2016
Zaplacené poplatky
306.279,311.588,Má se ještě vybrat
3.620,2.620,Platby za fy
30.264,21574,-

Obec Záměl se umístila v soutěži
"My třídíme nejlépe"
v Královehradeckým kraji
v kategorii od 301 do 2000 obyvatel
na 14. místě. Soutěž pořádá EKO-KOM.
Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění
odpadů, kde je uváděno množství tříděného odpadu v tunách.
Porovnání v letech
Sklo
Plasty
Směsný odpad
Papír
Železo
Objemný odpad
Pneumatiky
Olej a tuk
Dřevo

2017
2016
2015
2014
2013
0,395 t 9,493 t 12,531 t 10,208 t 10,619 t
0,57 t 9,692 t 10,253 t 10,825 t 8,744 t
172,80 t 145,06 t 172,80 t 182,51 t 147,57 t
8,31 t
7t
8,31 t
5,67 t 2,507 t
0,02 t 11,63 t
5,15 t
5,25 t 3,820 t
4,23 t
2,32 t
0,24 t
10,52 t

Beton
Textilní mat.

8,7 t
5,068 t

Biologický odpad

122,045t

ELEKTROWIN loni překročil kvótu na
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Nad rámec požadavků vycházejících z platné evropské směrnice splnil v roce
2017 kvótu pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů kolektivní systém
ELEKTROWIN. Podle platné metodiky výpočtu, která vychází z průměrného
ročního množství nového elektra uvedeného na trh za předchozí tři kalendářní
roky, dosáhl míry zpětného odběru ve výši 45,19 %. Požadováno je 40 %.
Vyjádřeno hmotností vysbíraných a zrecyklovaných spotřebičů se jedná
celkem o 39 554,05 tuny vysloužilého elektra. Největší podíl - 18 326,264 tuny
– připadá na velké domácí spotřebiče. Další velkou část - 15 710,919 tuny –
tvoří chlazení, 5 502,283 t se na výsledku podílely malé spotřebiče. Zbytek
byly televize, monitory a světelné zdroje.
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Letos jsme opět neuspěli v dotačním programu Královéhradeckého kraje.
Velmi nás to mrzí, ale budeme se snažit tyto plánované akce pro veřejnost
zajistit.
Od dubna 2018 se pracuje odborně i brigádnicky na opravě kulturní památky.
I letos zaměstnáváme 2 pracovníky na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad
Kněžnou.
Celoročně probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost.
Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční:
19. června
Výstava malířů
Josefa Korejze Blatinského a Karla
Kratochvíla od 17 do18 hodin s prohlídkou Hostince
8. července
Promenáda v kloboucích – ze zámku na zámek
se
zastavením v Záměli
28. září
Svátek Sv. Václava – pečení v obnovené peci + regionální
potraviny
Lampionový průvod
5. prosince
Advent v Hostinci u Karla IV.
- Čertovské rojení s
čertovskou školou
24. prosince Živý betlém
Změna programu vyhrazena
Srdečně zveme na uvedené akce.
Čtenářům zpravodaje přejeme pohodové léto a krásné prázdniny.
Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu
od Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

Sběrný dvůr
s kompostárnou
Uhrazené faktury v roce 2017 za TDO:
Nebezpečný odpad
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
Nákup zboží, kontejner na stavební suť
Prodej - suť ve sběrném dvoře
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu
fy: ELEKTROWIN a.s.
fy: ASEKOL
Pohonné hmoty a maziva
Pojištění auta a traktoru
Poradenské služby, ze zákona ISPOP
Opravy a udržování
Celkové náklady
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2017
2016
11.059,13.044,414.279,491378,6.814,23.497,-3820,- 11.754,-106.184,-72.373,-13.301,7
-19.308,-2.192,-5.953,42.425,6426.292,65.232,59.899,20.570,0,42.605,5032.884,477.487,44
537606,-

Investorem je B. K. na plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka pro RD
č.p. 91, číslo stavby 9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných
a vytyčovacích bodů, v celkové délce 2m.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi
vlastníkem pozemků: Obec Záměl a stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic
ČR o právu provést stavbu. Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “.
Obec Záměl je vlastníkem pozemků parc.č. 157/2 o výměře 1140 m2, 179/6 o
výměře 162 m2 v k.ú. Záměl. Tyto pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Obec Záměl touto smlouvou dává
stavebníkovi, pro účely stavebního řízení, právo umístit a provést stavbu-podle
projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří MDS Projekt s.r.o.,: „
I/14 Záměl, most ev.č. 14-116“.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření dohody o narovnání podílu ve
výši 2/4 pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl s panem M.
P., a paní R. H., s tím, že pan M. P. a paní R. H. uznávají spoluvlastnické právo
( každý k ¼ ) pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl pro
obce Záměl. Dále zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výplatu peněz panu M.
P. a paní R. H. a to každému ve výši 12.500 Kč a uzavření dohody o narovnání
podílu ve výši ¼ pozemku parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl s
paní B. B s tím, že paní B. B. uznává spoluvlastnické právo k ¼ pozemku
parc.č. 162/6 v obci a katastrálním území Záměl pro obce Záměl. Dále
zastupitelstvo schvaluje výplatu peněz paní B. B. ve výši 12.500 Kč.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na základě zaslaného ceníku platného
pro r.2019 prodloužení smlouvy se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.,
na odběr elektrické energie a plynu.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 0003/2018 mezi objednatelem Obec
Záměl a zhotovitelem AKVOPRO s.r.o.,
na provedení projektové
dokumentace ,, Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “
6. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi
zhotovitelem Elektromontáže Votroubek s.r.o., a objednatelem Obec Záměl na
Realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci Záměl dle cenové nabídky č.:
N18-0005 CN Elektromontáže Záměl rekonstrukce vedení VO ze dne
1.2.2018.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 9900090558/1/2018 mezi povinným Obec Záměl, Záměl
158, 517 43 Potštejn, oprávněným GasNet,s.r.o., a investorem B. K. na
plynárenské zařízení STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 91, číslo stavby
9900090558 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,
v celkové délce 2m.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu
provést stavbu. Stavební akce : „ I/14 Záměl, most ev.č. 14-116 “.
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Zastupitelstvo obce projednalo:
11. Zastupitelstvo obce Záměl projednalo informace o riziku navýšení nákladů
obce Záměl na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní
novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků. Zastupitelstvo obce Záměl nesouhlasí s podobnými novelizacemi
zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce Záměl a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Záměl zastává názor,
že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce
vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové
hospodářství.
Usnesení č. 41/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 19. 3. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Šklíbu, Ing. M. Rozkota CSc.,
zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. J. Myšáka.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Územní studii pro zastavitelnou
plochu Z 18 v Záměli, vymezenou územním plánem obce a nemá k ní žádné
připomínky.
12. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 / 2018 /
viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 41 / 2018
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy na zřízení
služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a
parc. č. 500/3 v katastrálním území Záměl vytyčených geometrickým plánem
č. 488-30/2017. Smlouva bude uzavřena dle domluvy obou stran a to
bezplatně. Obec uhradí návrh na vklad.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku p. K. Matějky na
opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je v havarijním stavu.
Celková cena je 70 720,-Kč.
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•
Putování ke studánkám – V máji studánky tu svátek mají a tak se 1.
května konalo naše další putování. Místní chasa se letos nesešla a tak byl
letošní ročník ochuzen. Také jsme i letos oslovili základní školy v Záměli i
Potštejně s prosbou, zda by zajistili na některém zastavení vystoupení svých
žáků. S programem se přidaly děti s učitelským doprovodem ze školy v
Potštejně. Pan farář pronesl několik moudrých slov a vodu i studánku
požehnal. Vodník Floriánek s Adélkou občerstvili poutníky živou vodou a
koláčky. O hudební doprovod v lese se postaraly dámy z Doudleb nad Orlicí,
paní Vlasta Lacinová a Zdena Ptáčková. Tradiční zastavení u rybníčka bylo
opět obohaceno nevšedním zážitkem. Za hudebního doprovodu zazpívala nejen
Rusalka, ale i Vodník. Celým údolím se linuly árie ze slavné opery. Na hřišti,
kde naše putování končilo, byly rozdány koláčky a pamětní pohlednice.
Občerstvení zde zajistili hasiči.
•
Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos na téma
Záchranného integrovaného systému. Na startu v Potštejně bylo registrováno
5589 turistů. Děti soutěžily na čtyřech stanovištích. Součástí stezky byla
slosovatelná anketa pro děti o hodnotné ceny. Na trase byla prezentace práce a
techniky profesionálních i dobrovolných hasičů, policie ČR vojska a
záchranky. Nechybělo stanoviště Pink Reality a papírové hrady. Také se po
108 letech slavnostně narážel sud s potštejnským pivem a návštěvníci tak
mohli zdarma ochutnat pivo z potštejnského pivovaru CLOCK.
•
Výstava ke 100 letům ukončení Velké války a vzniku republiky
V Hostinci u Karla IV. byla 5. května výstava k výročí 100 let ukončení Velké
války. Podíleli se na ní Československá obec Legionářská a jejich projet Legie
100, Klub vojenské historie Dobruška a nás spolek Má vlast - můj domov.
Vystaveny byly panely Legie 100, zbraně i uniformy z 1. světové války. Část
výstavy byla i v obecním mlýně, zde byla sbírka medailí, zbraní, materiálu k
legionářům z našeho okolí i Záměle a historické pohlednice. Tuto výstavu
zajistil a pro návštěvníky pochodu zpřístupnil historik pan Sedláček.
Děkujeme.
Další chystané akce musíme bohužel zrušit.
Byla to Oslava 20 let lávky s vodníkem Floriánkem chystaná na červen ke Dni
dětí. Program byl vymyšlen, ale k realizaci z důvodu nezájmu nedojde.
Výstava pivních tácků v rámci Pivních slavností, chystaná na červen, bude také
zrušena.
Z letních akcí se uskuteční jen Promenáda v kloboucích – putování ze zámku
Doudleby nad Orlicí na zámek Potštejn s malým zastavením u nás v hostinci
dne 8. července 2018.
V září na Svatého Václava budeme péci chléb a k ochutnání budou i další
regionální potraviny.
V plánu máme ještě lampionový průvod a v prosinci čertovské rojení a živý
betlém.
OBEC ZÁMĚL -
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Má vlast - můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.
Od posledního vydání Zpravodaje jsme pořádali a účastnili se těchto akcí:
Prosinec 2017
•
Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý den
odnést domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku ve
svátečním duchu. U jeslí byla živá zvířátka i oslík jako každý rok. Andělů,
andílků i andělíčků bylo hojně. V Hostinci byla nainstalovaná výstava betlémů.
Letošní raritou byl vamberecký betlém ze soukromé sbírky. Z celé akce byl
vysílán živý přenos a k vidění je na internetu.
Leden 2018
•
Tříkrálová sbírka – Obcí dne 6. ledna procházely hned čtyři
tříkrálové skupinky. Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 22.789,- Kč.
Dvanácti králům i jejich doprovodu, ale také všem, kteří přispěli do kasiček
Charity pro potřebné i těm, kteří krále obdarovali sladkostmi a ovocem, patří
velké poděkování.
Březen 2018
Velikonoce u Karla IV.
•
Tvořivé ruce krajkářek, perníkářky, drátenice, bylinkářky a dalších
byly pro mnohé inspirací na velikonoční výzdobu. Návštěvníci se u nás mimo
jiné mohli seznámit i s tradicí dívčí koledy. Králičí hop se letos z důvodu
deštivého počasí nekonal. Prototyp valbiska byl k vidění i soutěži na dvoře
Hostince u Karla IV. I letos se pekly čerstvé jidáše.
Květen 2018
•
Vernisáž výstavy Podorlických malířů Josefa Korejze Blatinského a
Karla Kratochvíla
V dějinách českého národopisu a folkloristiky hrají značnou úlohu vlastivědní
pracovníci-samouci, kteří se seznámili s odbornou literaturou, nalezli zalíbení
ve vlastním etnografickém studiu a věnovali mu posléze všechen svůj volný
čas, aby popsali a zakreslili život lidu v jeho specifických projevech tradiční
kultury. Česká etnografie a folkloristika by vlastně bez těchto nadšených a
dobrovolných spolupracovníků nemohla ani dobře existovat.
Mezi výrazné a svérázné postavy národopisné práce v Podorlicku patří i Josef
Korejz-Blatinský 1909 - 1989, malíř, kronikář, sběratel. Dalším byl Karel
Kratochvíl – malíř a grafik (1912 – 1998).
Výstava byla obohacena i o originály obrazů z jejich tvorby. Část
výstavy bude k vidění dne 19. června od 17 do 18 hodin, a po domluvě ještě do
září 2018.
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7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost o dotaci z
programu Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v
obci Záměl “. Celkové náklady projektu činí 595 925,-Kč, max. výše dotace
činí 300 000,-Kč.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku spol. ICT plus,
s.r.o., na zpracování problematiky GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu se spol. ICT plus, s.r.o., na
zpracování problematiky GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana starosty o souhlas na
užívání mobilního telefonu s tel. číslem 724 183 256 i pro soukromé účely.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na zřízení
služebnosti inženýrských sítí vodovodu a kanalizace na parcelách st. 222 a
parc. č. 500/3 v katastrálním území Záměl vytyčených geometrickým plánem
č. 488-30/2017.
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s p. K.
Matějkou, na opravu přístřešku v areálu bývalého mlýna, který je v havarijním
stavu za celkovou cenu 70 720,-Kč.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z
programu Královéhradeckého kraje na projekt: „ Dostavba kanalizace a ČOV v
obci Záměl“. Celkové náklady projektu činí 595 925 Kč, max. výše dotace činí
300 000 Kč.
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se spol. ICT
plus, s.r.o., na zpracování problematiky GRPD pro obec Záměl a ZŠ a MŠ
Záměl.
Usnesení č. 42/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 16. 4. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Šklíbu a Ing J. Myšáka zapisovatelkou
určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
9. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5,
6/2018/
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 42/2018
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy NVB LINE s.r.o. na
opravu místních komunikací metodou Turbo. Oprava bude probíhat ve třech
částech a to- u čp. 59, za školou, u čp.9. Cena za opravu komunikací dle
rozpočtu činí 142 780,-Kč.
OBEC ZÁMĚL - 7

6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pořízení nového plynového sporáku od
firmy Gastro do školní kuchyně z důvodu poruchy a špatného stavu stávajícího
sporáku. Cena plynového sporáku činí 74 658,2 -Kč.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený příspěvek na plat pro
nepedagogické pracovníky pro ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018. Výše příspěvku
činí 2 100 Kč měsíčně, za rok 16 800 Kč.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku firmy Efektivní
Osvětlování s.r.o na zpracování projektové dokumentace na projekt: „
Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví“.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou NVB
LINE s.r.o., na opravu místních komunikací metodou Turbo.
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní
Osvětlování s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na projekt:
„Rozšíření veřejného osvětlení ke kamenictví“.

K věšení prádla nám posloužily prolézačky. Ještě za světla jsme si opekli
buřtíky a za tmy jsme hledali zlato. Pejsci schovali poklad kočičkám na jedné
straně zahrady a kočičky schovaly pejskům. Myši uschovaly hledačku pro
všechny. Po nalezení pokladu jsme se vrátili do zasedačky. Mladší účastnici si
šli vyčistit zuby a odebrali se do spacáku a starší četli O pyšné noční košilce.
Při čtení o ušpiněné košilce se v okně objevilo strašidýlko. Strašpytlíčci si
zatáhli závěs a strach zajedli pudinkem. Poté jsme si povídali a na etapy si
chodili čistit zuby a šup do spacáku. Světlo nás probudilo už v sedm hodin a po
snídani, kterou nám tentokrát upekla maminka Olinka, se hrála hra z MAS
Sdružení splav z.s. . s jednoduchými pravidly a pohádkovým provedením na
téma „Putování pod Orlickými horami“.

Usnesení č. 43/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 19. 2. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu,
zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
11. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8,
9/2018/
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 43/2018
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet, závěrečnou zprávu a
účetní závěrku za rok 2017. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s
výhradou na základě nichž přijme územní samosprávný celek opatření k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které
způsobily svým jednáním územně samosprávnému celku škodu.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2 mezi ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupená spol. K energo, s.r.o., ( dále jen ,,oprávněná“) a obcí Záměl.
Potštejn zastoupená J. Novotným, starostou obce, ( dále jen „povinná“).
Obsahem věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat
a udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět
jeho obnovu, výměnu a
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Z knihovny v Kostelci nad Orlicí máme půjčených dalších 30 beletrii
v jednom souboru. Nezapomeňte si vypůjčit knihu na dovolenou. Věřím, že si
vyberete.
Za knihovnu Pavlína Pleslová
OBEC ZÁMĚL - 25

16. 3. 2018 proběhla Noc s Andersenem. Měli jsme posunutý termín od
celostátního spaní o týden dopředu, protože v následujícím týdnu probíhala
taneční soutěž a účastnice by mohly být na soutěži unaveny. Sešli jsme se
tradičně v 18:00 hod. Tím začala cesta kolem světa v zemi klokanů. Vytvořili
jsme si klokaní kapsu do které jsme si pak vkládali výrobky. Náhle jsme se
přesunuli k Eskymákům po stopách arktického jednorožce. Už víme, proč se
Eskymáci nezdraví podáním ruky a proč k přežití potřebují kajaky a iglú.
Proběhli jsme Africké safari na hřbetu velblouda a opět se ochladili u sněžného
muže Yettiho. Děti si natřely tváře barvami a podnikly cestu na válečné stezce
za indiány. Utekli jsme ze žraločích spárů pod hladinou oceánu. Večer jsme
zakončili vzdělávací hrou pro hráče každého věku pojmenovanou „Všechny
vlajky světa“. Kdo správně věděl nebo i uhodl vlajku dle pomocných otázek a
obrázku, získal kartu. Poté se hodnotilo, kdo nastřádal nejvíce karet.
V knihovně jsme měli hledačku „pštrosích“ vajíček s baterkami a podle
tučňáka jsme hledali ledovou kru s dalšími tučňáky v podobě dortu. Děti si
připily dětským šampusem a pochutnali si na bonboniéře, protože dva účastníci
měli narozeniny. Nejmladší děti si šly vyčistit zuby a vydaly se do říše spánku.
Starší si užily diskotéku v knihovně a pět nejodvážnějších přespávalo
v prostorách knihovny. Posnídali jsme buchtu od oslovené maminky Renaty a
dort „ledová kra“. Před osmou hodinou jsme se přemístili ke mlýnu, kde děti
měly připravený program k otevření velikonoční výstavy.
22. 3. 2018 cestovatelka a fotografka Magdaléna Radostná vyprávěla
o cestě ze severu na jih ve Vietmanu. Z promítání jsme sledovali malebnou
krajinu posetou rýžovými políčky, místní obyvatele a druhy krojů, rušná, často
až hektická, ale nikdy nudná města, starobylé pagody a velký chrám Cao Dai.
Zhlédli jsme fotky Cho Lonu a čtvrti Saigonu s tržnicí Binh Tay a chrámem
Thien Hau. Pak jsme prohlíželi oblasti delty Mekongu s plovoucím trhem.
Americko-vietnamskou válku připomněly tunely Cu Chi. Na jihu nám byla
ukázána letoviska Phan Tiet a Ha Long.
26. 3. 2018 jsme vyslechli přednášku Josefa Hlaváčka o Izraeli nejen
po biblických a historických místech prastarých kultur. Například Tel Aviv,
Haifa, Jeruzalém, Betlém, Golany, Mrtvé moře a Negevská poušť. Poutavé
vyprávění bylo obohaceno historickými znalostmi přednášejícího a vlastními
postřehy z cesty.
11. 4. 2018 o půl šesté večer byla osvěta k reflexním prvkům pasivní
bezpečnosti pod názvem „Vidět a být viděn“, což je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích, které za snížené viditelnosti platí dvojnásob. K vlastní
škodě se nikdo z veřejnosti příjemného povídání nezúčastnil.
8. 6. 2018 proběhlo druhé spaní v knihovně. Četli jsme si tyto pohádky: Jak si
pejsek roztrhl kalhoty, O klucích z Domažlic, Jak pejsek a kočička myli
podlahu a Jak si pejsek a kočička vařili k svátku dort. Děti doplnily testy
v pracovních sešitech a na školní zahradě si předvedly několik dovedností
pejsků (chlapců) a kočiček (děvčat) se zapůjčenými švihadly, míči a pálkami
líného tenisu.
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modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „věcné
břemeno“).
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení
na dodávku stavby ,,Oprava MK č. 4c v obci Záměl“. Jako nejvýhodnější byla
ve výběrovém řízení vyhodnocena Nabídka od fi STRABAG a.s za cenu
965 924 Kč.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku fi Timoris projekt
a.s., na administraci projektu „Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ
a MŠ Záměl“. Součástí nabídky je výběrové řízení a administrace projektu v
IROP 2014+.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na projekt:
„Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče“ a vypsání výběrového řízení formou
dílčího plnění zakázky.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. IV-12-2016063/VB/2 mezi ČEZ Distribuce,
a.s., zastoupená spol. K energo, s.r.o., ( dále jen ,,oprávněná“) a obcí Záměl
zastoupená J. Novotným, starostou obce, (dále jen „povinná“). Obsahem
věcného břemene je právo oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost povinné výkon těchto práv strpět
(dále jen „věcné břemeno“).
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí
Záměl a firmou STRABAG a.s., na dodávku stavby, Oprava MK č. 4c v obci
Záměl “ a provádět rozpočtové opatření související s projektem.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana J. Novotného, pana Ing. M.
Rozkota CSc., a pana Ing. M. Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Záměl. Kontrola bude provedena dne 13. 6. 2018 v 16.00 hod. kontrolou
byla seznámena paní ředitelka školy E. Klecandrová.
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou
Timoris projekt a.s., na administraci projektu „ Multimediální učebna pro
výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ Záměl “ a udělení plné moci firmě Timoris projekt
a.s., v zastupování při komunikaci v IROP 2014+.
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením 3 firem na
provedení tesařských prací, 3 firem na provedení výměny oken i dveří a 3
firem na montáž rekupirace. Oslovené firmy jsou v příloze zápisu.

OBEC ZÁMĚL - 9

Vážení spoluobčané, milí Záměláci,
Rád bych Vás informoval o projektech, které jsme zahájili a budeme
realizovat v letošním roce.
1)
Nákup vyžínacího ramene pro údržbu a obnovu lesních
pozemků
Díky dotaci získané přes MAS jsme pořídili rameno na traktor.
Celkové náklady projektu činily 345 00,-Kč a výše dotace ze SZIF činila 172
500,- Kč. Tento projekt je již zrealizován.
2)
Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl
Tento projekt je realizován za podpory MAS a je hrazen z 90 procent
uznatelných nákladů IROP. Celkové náklady projektu činí 1 200 000,- Kč. V
rámci projektu dojde k rekonstrukci učebny jazyků a výstavbě bezbariérového
sociálního zařízení a koupi schodolezu. Nyní jsme ve fázi provedení
výběrového řízení a na začátku července začnou stavební úpravy ve škole.
Firma, která bude projekt realizovat, je Červostav s.r.o. majitele Petra
Červinky.
3)
Rekonstrukce č.p. 227 zázemí pro hasiče
Na tento projekt máme schválenou dotaci z Královehradeckého kraje
ve výši 50 procent uznatelných nákladů. Celková výše projektu činí 941 932,Kč . Díky dotaci dojde k rekonstrukci střechy, výměně oken a dveří a pořízení
rekuperace pro objekt č.p. 227 zázemí pro hasiče. Díky dotaci dojde v příštích
letech ke snížení energetické náročnosti budovy. Tento projekt je ve fázi
oslovení firem na výběrové řízení. Realizace je plánována na prázdniny
letošního roku.
4)
Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl
Tento projekt má také již schválenou dotaci z Královehradeckého
kraje ve výši 70 procent. Celkové náklady projektu činí 595 899,- Kč. Výše
dotace je maximálně 300 000,-Kč. Tento projekt zajistí pořízení projektové
dokumentace na kanalizaci a ČOV od obchodu směr Doudleby nad Orlicí.
ČOV bude projektována za paní Zvelebilovou.
5)
Třešňová alej podél cyklotrasy
Víme, že tento projekt je podpořen z grantového programu ŠKODA
auto. Díky podpoře došlo k vysazení 25 kusů třešní tří odrůd kolem cyklotrasy
od lávky u Novotných směr Potštejn. Celkové náklady projektu činí 15 000,Kč, dotace bude max. 10 000,- Kč. O Potštejnské pouti došlo vandaly
k poškození 2 stromků. Nové jsme již zakoupili.
6)
Protipovodňová opatření obce Záměl
Tento projekt je v hodnocení OPŽP. Získali jsme dostatek bodů, ale
projekt je momentálně hodnocen, zda splňuje dokladovou část. To je spíše již
formalita, takže bude podpořen. Realizaci projektu bych chtěl nechat na rok
2019. V letošním roce nejsme schopni vše realizovat.
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Žádná, druhá šance neexistuje. Vyprávění bylo zpestřeno možností
odzkoušení si hůlek k pojídání popcornu a prohlídkou několika upomínkových
předmětů dovezených z Číny.
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regionální soutěž 3. třídy, „B“ družstvo regionální soutěž 4. třídy. Jaké
tedy byly konečné výsledky po dohrání soutěží. „ B“ družstvo se během celé
soutěže vezlo na vítězné vlně a tak si již několik utkání před koncem zajistilo
2. místo a tím i postup do vyšší soutěže. „A“ družstvo se v průběhu soutěže
rovněž drželo v popředí tabulky, ale po jejím ukončení skončilo na 3. místě a
pro postup to znamenalo uspět v baráži s předposledním družstvem vyšší
soutěže, což byla Rokytnice v OH. V prvním, domácím utkání Záměl jasně
zvítězila a v odvetném utkání hraném na půdě Rokytnice se podařilo uhrát
nerozhodný výsledek a tím i postup. V současné době se připravuje soutěž
sezony 2018-19, která bude zahájena koncem září.
SK Záměl přeje všem pěkné léto. Sportu zdar!
¨

~ ~ ~ TVORBY V KNIHOVNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.00 do 16.30 hod. ~ ~ ~

OBECNÍ KNIHOVNA
Otevřeno v pondělí
ve středu

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

První vyrábění po vánočních svátcích jsme věnovali společenským
hrám Černý Petr a Člověče nezlob se. Z rolek od toaletního papíru jsme si
udělali loutku koníka, motýlka z korálků a papírového papouška. Na Valentýna
děti vystřihly hrneček plný papírových květin. Z papíru modelovaly pohled
z ponorky do podmořského akvária. Z polystyrénového vajíčka vyřízly
berušku. Naše tvoření končilo čtením z časopisu Mateřídouška, kde jsme měli
příběhy s rébusy.
V březnu jsme se zaměřili na papírové modely zvířat: ležící panda,
stojící pes, který se všem povedl, a tak jsme si udělali i bernardýna se
soudkem, jorkšíra, ježka a dva zamilované papoušky na bidýlku. K lepení
papírových zvířátek jsem byla přemlouvána nejen v květnu, ale i v červnu a
jsem stále. Mám asi lepící partu a děti baví, když jim pod rukama z obyčejného
papíru vyroste zvířecí motiv. Je pravda, že některé výrobky zaberou i více času
a necháváme si je do více hodin. O prázdninách výrobky dětí budou vystaveny
v knihovně.
7. 2. 2018 v horní zasedací místnosti proběhlo příjemné posezení a povídání o
Číně s Alenkou Joachimsthalerovou z navštívených oblastí Šanghaj, Peking,
Xi´an, Guilin a Nanchang. Povídání bylo poutavé a Alenka nám hlavně
objasnila život zahraničního studenta v porovnání se životem místních
studentů. Kromě pěti let základního vzdělání musí Číňané za další studium
platit (existují výjimky pro určité sociální skupiny). Pro rodiny je to velký
závazek. Student cítí tuto podporu, která ho zároveň i zavazuje, aby se v
budoucnosti zase on postaral o rodiče. Otázka peněz je tedy v Číně přítomná od
útlého dětského věku. Studenti se učí a učí a učí, protože život jich samých a
jejich rodiny závisí na tom, jak dobře udělají zkoušky.
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7)
Oprava MK č. 4c v obci Záměl
Tento projekt má schválenou dotaci z MMR ve výši 495 000,-Kč
celkové náklady projektu činí 965 924,-Kč. Díky dotaci opravíme komunikaci
za Penzionem Orlice. Bude položen nový povrch komunikace. Realizace je
plánována na září 2018. s firmou Strabag je podepsána smlouva o dílo.
Nyní ještě větší akce realizované bez podpory dotací: Provedli jsme
nákup nového sporáku do školní kuchyně za 74 65 Kč, opravili jsme veřejné
osvětlení od benzinové pumpy do Dolů za 175 554 Kč, opravíme výtluky v
komunikacích po obci za 142 000 Kč, provedli jsme výměnu vrat na dílně u
hasičské zbrojnice (cena bude asi 50 000 Kč). Tyto projekty jsou řešeny
průběžně celý rok.
V říjnu nás čekají volby do zastupitelstva obce. Rozhodl jsem se, že
budu znovu kandidovat v komunálních volbách 5. a 6. října. Některé z Vás
navštívím s peticí se souhlasem kandidatury volební strany. Kdyby měl někdo
zájem kandidovat do zastupitelstva obce, a tím se podílet na dění v obci, určitě
se mi ozvěte.
Dovolte, abych zhodnotil krátce 4 roky tohoto zastupitelstva. Díky
velmi dobrému získávaní dotací se podařilo velké množství projektu realizovat.
Odpadové hospodářství (sběrný dvůr s kompostárnou a svozovým autem
fungují dobře a občané obce za uhrazený poplatek mají nadstandartní služby).
Podařilo se nám zrekonstruovat dvě ze tří čistíren odpadních vod. Díky dotaci
MPO máme veřejné osvětlení v led technologii a šetříme cca 100 000 Kč na
provozu veřejného osvětlení. Obec se vybavila postupně technikou (traktor s
čelním nakladačem, mulčovač, štěpkovač, vlek, radlice a sypač, mulčovací
rameno, zametací kartáč, sekací traktor KIOTI 1260 s košem a nákladní
automobil IVEKO s kontejnerovou nástavbou). Každý rok postupně provádíme
rekonstrukci školy a tělocvičny (cca 7 000 000 Kč za 8 let). Díky tomu jsme
snížili náklady na energie o 200 000 Kč ročně. Podařila se opravit i budova
obecního úřadu. Díky dotaci OPŽP máme v obci velmi pěknou společenskou
místnost. Hasiči májí zázemí, které nemají ani některé jednotky větších měst.
Postupně opravujeme budovy v areálu bývalého ZMD a také mlýn. Podařilo se
také opravit některé komunikace obce. Za realizací těchto projektů stojí úsilí
celého obecního úřadu společně se zaměstnanci a zastupiteli. Děkuji členům
všech spolků, bez kterých by obec nemohla také fungovat. Děkuji i Vám
občanům za zájem a pomoc při realizaci některých projektů.
Děkuji a přeji všem krásné léto.
Josef Novotný, starostka
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Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl
Letošní školní rok byl opravdu náročnou „sportovní“ disciplínou a do jejího
cíle zbývá už jen pár rychlých kroků. Společně jsme to zvládli, a to hlavně díky
poctivému tréninku měsíc po měsíci, den po dni.
Leden
• „Olympijská příprava“ – projekt ŠVP
(Multikulturní výchova)
• rozdávání pololetního vysvědčení – IT
prezentace žáků 5. ročníků
Únor
• po pololetním vysvědčení a
prázdninách startujeme podruhé
• výzdoba tělocvičny na tradiční
karneval – společná práce žáků všech
ročníků
• „Valentýnské tajemství“ – projekt ŠVP
(Osobnostní a sociální výchova – Vztahy
mezi lidmi)
Březen
• hudební vystoupení v restauraci
Penzion – malá generálka na tradiční
velikonoční výstavu
• návštěva divadelního představení
„Krysáci“ ve Vamberku
• výzdoba mlýna pro tradiční výstavu
zahrádkářů a včelařů v Záměli, příprava
vlastního stánku
• vystoupení „Dělání nás zachrání“ se zpěvem a kytarovým doprovodem přímo
při zahájení tradiční výstavy včelařů a zahrádkářů v Záměli
Duben
• „Den naruby“ – začali jsme už od oblečení…
• celoškolní oslava „Dne Země“ – uklízecí výprava a ekozávod po Záměli
• podpora našich spolužaček na koncertě „Děti dětem“ v ZUŠ F. I. Tůmy v
Kostelci nad Orlicí
• „Den zaklínadel“ a povinné užití lektvaru na doplnění sil a energie do
posledního čtvrtletí školního roku
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Závod byl organizován DDM Kostelec n. Orlicí pro děti prvního
stupně ZŠ. Během 3 km dlouhé trasy na čas děti splnily řadu úkolů včetně
plazení, člunkového běhu a přebrodění řeky. Závod byl poměrně náročný a
medaili si nakonec ve své kategorii přivezl Honzík Kotlář. Těšíme se na další
ročník.
Kondiční cvičení žen, M. Sršňová
S příchodem jara jsme v květnu ukončily kondiční cvičení žen v
tělocvičně. Jako už tradičně jsme přešly na pondělní vyjížďky na kole. Naše
trasy jsou asi třicetikilometrové a vedou všemi směry po okolí Záměle. Rádi
mezi sebou přivítáme další ženy, které mají zájem udržovat se v kondici i přes
léto. Většinou vyjíždíme v 17,00 od dolní lávky, ale není to pravidlem. Proto je
lepší zavolat na mob. 605 250 587 /M. Sršňová/ pro upřesnění.
Všem cvičenkám přeji hezké léto a těším se na shledání opět v říjnu v
tělocvičně.
Rekreační cvičení pro radost, M. Krupičková
Přes letní měsíce se i nadále cvičí v tělocvičně a to každé úterý od
17:30 hod. Od podzimu 2018 budeme opět cvičit v pondělí a ve čtvrtek.
Rekreační fotbal, M. Svoboda
Rekreační fotbal hrajeme od podzimu do jara. V současné době je
sezóna ukončena a opět se bude kopat od října 2018, a to v neděli od 18:00hod.
Rádi přivítáme nové hráče.
Rekreační volejbal, M. Krupičková, M. Svoboda
Nyní se scházíme každý čtvrtek v 19:00 hod., přes letní měsíce se
budeme scházet již v 18:00 hod. Na přelomu června a srpna bychom se chtěli
zúčastnit turnaje Memoriál Bohumila Bečičky ve Chlenech.
Florbal, T. Krejčík
V letošním roce jsme se bohužel sešli opravdu jen párkrát a důvodem
je několik faktorů. Hlavními jsou nedostatek lidí a směnný provoz v práci. Od
dubna jsme se začali více věnovat tenisu, ale bohužel v Záměli není dostatečně
kvalitní hřiště, takže jezdíme do areálů v Doudlebách nad Orlicí, Kostelci nad
Orlicí a Rychnově nad Kněžnou. V létě plánujeme akci na čištění lesů, jelikož
v poslední době si lidé lesy pletou se skládkou. V příštím vydání zpravodaje
podáme zpětnou vazbu na tuto akci.
Stolní tenis, p. Krupička
Základní informace o oddílu stolního tenisu, organizaci soutěží, a
začátku sezony 2017-18 jste si určitě přečetli v minulém vydání obecního
zpravodaje. Pro zopakování, oddíl měl do soutěží zapojená dvě družstva. „A“
družstvo hrálo
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jsme se s ní v březnu vydali do Pelclova divadla v Rychnově nad
Kněžnou na soutěž Taneční pohárek. Ze soutěže jsme přivezli pohár a moc
pěkné zážitky. Druhou sestavu moderního tance jsme předvedli divákům na
sportovním odpoledni na hřišti u tělocvičny.
V hodinách si děti procvičily základní taneční kroky různých tanců a
užily si zábavu při hraní oblíbených her v tělocvičně i venku. Poslední hodinu
kroužku jsme si zpestřili koupáním v řece. V novém školním roce mezi sebe
rádi uvítáme nové malé tanečnice a tanečníky.

Cyklistický kroužek, M. Dvořák, J. Kotlář
Zdravíme všechny sportovce a zejména bajkery. Jsme rádi, že se nám
opět podařilo zavítat v zimě na lyže, brusle a zejména pak uspořádat závody v
bobování. Na podzim to bylo naše přání, které se nám splnilo. Vzhledem ke
špatným sněhovým podmínkám to bylo složitější, ale zážitky spojené se
skokem na bobech do dáli se nezapomínají! V březnu jsme si zopakovali
základy jízdy na kole v místní tělocvičně a zároveň si připomenuli prvky, ze
kterých se naše kola skládají. Jakmile přišlo vhodné jarní počasí, okamžitě
jsme vyrazili na kolách do přírody. Po pár vyjížďkách jsme už volili náročnější
terén.
Zlepšení u některých sportovců bylo opravdu viditelné a jistota při
průjezdu těžkým terénem nás posunula opět dál. Dívky, které s námi jezdí,
toho jsou důkazem a za jejich výkony je chválíme.
Závěrečná vyjížďka ještě není naplánována, ale určitě se bude líbit, sladká
odměna nás nemine. Sportu zdar!

• „Čarodějnická dílna“ – společná výroba čarodějnice pro tradiční zámělské
„pálení čarodějnic“
• návštěva p. Kociánové s preventivním programem „Aby nás bylo vidět!“
o bezpečnosti pohybu v silničním provozu
• pro školní rok 2018/2019 zapsáni do 1. ročníku: Nela Slezáková, Jan Kotlář,
Antonín Hvězda, Tomáš Ondráček, Alžběta Sršňová, Šarlota Soudská
Květen
• účast na turnaji ve vybíjené (Bohousová)
– Petra Havlová jako nejlépe hrající dívka
a Michal Jurina jako vítěz doplňkové
soutěže o vybité životy
• pěšky do Doudleb nad Orlicí na výstavu
bonsají
• první a úspěšná účast v soutěži „Mladý
zahrádkář“ v Rychnově nad Kněžnou –
Tereza Motlová 3. místo, Petra Havlová 4.
místo v kategorii 4. – 6. ročník
• z atletického čtyřboje v Týništi nad
Orlicí se naši reprezentanti vrátili opět po
roce jako vítězové. Díky za reprezentaci
Jakubovi Stančíkovi, Emě Dvořákové,
Zuzaně Sršňové, Josefu Hvězdovi, Petře
Havlové a Ondrovi Grulichovi. Poslední
dva jmenovaní se stali celkovými vítězi ve
svých kategoriích.
• zakončení zájmových kroužků v naší
škole – Krtek, Dividýlkování, florbal
Červen
• návštěva psa Sorbona se svým pánem za
občanské sdružení ZaPS s preventivním
programem o chování ke zvířatům a jejich
ochraně
• byli jsme pořadateli 22. olympiády
málotřídních škol a druhé místo v nabité
konkurenci jen dokazuje, v jaké jsou
„záměláci“ skvělé formě

Na jedno středeční odpoledne jsme spojili kroužek taneční a cyklistický a
vyrazili jsme do Kostelce nad Orl. na první ročník závodu Gladiator race 2018.

20 – OBEC ZÁMĚL

OBEC ZÁMĚL - 13

Co ještě musíme do konce června stihnout?
• vyrazit na plánovaný školní výlet vlakem do Letohradu, navštívit muzeum
řemesel a vydat se po svých zpět, z Litic nad Orlicí do Záměle
• na fotbalovém hřišti ve Vamberku absolvovat přehlídku dravců
… dokončit tablo páťáků, shlédnout jejich „videorozhovory „Se školou na
rozloučenou“… a nezapomenout, při tom všem, uzavřít známky a hlavně
rozdat 29. června vysvědčení.
Pět let v zámělské škole uteklo
našim páťákům neuvěřitelnou rychlostí.
Michal Jurina, Jakub Stančík, Petra
Havlová, Adéla Langrová, Tereza
Motlová, Kateřina Novotná, Karolína
Reslová, Anna Michalková a Barbora
Sršňová už „podepsali“ výhodné
smlouvy a čekají je od září přestupy do
jiných týmů. Určitě ale dobře vědí, kam
se mohou vždycky vracet. Rádi je
uvidíme.
Ale to bude až po vytoužených
prázdninách, kdy se postavíme na start
nového školního roku. Ráda bych
poděkovala panu starostovi Josefu
Novotnému a zaměstnancům OÚ Záměl
za skvělou všestrannou podporu naší
školy. Velké díky určitě patří všem
dětem, žákům, kolegyním a rodičům za
opravdu vydařený školní rok, který se
nám společně podařilo prožít.

Krásné prázdniny!
Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Turistický výlet
Letošní turistický výlet pořádaný SK Záměl se konal v sobotu 2. 6.
2018. Vlakem v 9 hodin jsme se vypravili do Slatiny nad Zdobnicí a pak pěšky
podle řeky zpět. Počasí nám vyšlo pěkné a celkem se na výlet vydalo 17
účastníků.

Většinu akcí, které Sportovní klub Záměl organizuje, zajišťují také
hasiči Záměl a sociální komise obce Záměl. Tímto jim za tuto spolupráci
děkujeme a doufáme, že bude i nadále pokračovat. Díky patří také všem, kteří
se podílejí na organizaci a pořádané akce jakkoliv podporují a sponzorují. Janě
Chaloupkové děkujeme za přípravu soutěží a Katce Cvejnové za pečení
úžasných medailí.
Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých:
Cvičení předškoláků, H. Myšáková
O cvičení v krásné tělocvičně mají děti velký zájem. Cvičí rády, dělají
pokroky a během roku se neustále zlepšují. Máme z toho radost i my cvičitelé.
Cvičení navštěvuje 12 – 17 dětí. Snažíme se o základy gymnastiky, cvičíme na
nářadí, seznamujeme je s míčovými hrami. Trénujeme hod na cíl (pevný i
pohyblivý), skáčeme do dálky i do výšky. Na závěr cvičení si vždy zahrajeme
nějakou společnou hru.
Touto cestou bych chtěla poděkovat za pomoc ochotným a šikovným
maminkám i babičkám – p. Bezdičkové, p. Machové, p. Horáčkové. Doufám,
že na cvičení s dětmi budou docházet i nadále, protože práce s dětmi nás nabíjí
a dodává nám novou energii.
Ještě musím zmínit p. Petra Kuličku – i jemu patří dík za pomoc při
cvičebních hodinách. Doufám, že jsem našla nástupce a přeji mu hezké zážitky
s dětmi.
Za celý cvičitelský tým Hana Myšáková
Tancování a cvičení s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková
Během našich setkání jsme se v tomto školním roce naučili dvě nové taneční
sestavy, jejichž choreografie připravila O. Dvořáková. Sestavu Havajský tanec
jsme nejprve předvedli divákům na karnevale a kamarádům na pětiboji a pak
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Jarní pětiboj
Tradiční jarního pětiboj v tělocvičně Záměl pro malé i větší cvičence
se konal v neděli 25. 2. 2018. Soutěží se zúčastnily děti z mateřské školy a děti
z prvního a druhého stupně základní školy. Své dovednosti děti prověřily v
těchto disciplínách: hod na koš, skok z místa do dálky, hod na cíl, trasa
zručnosti a opičí dráha na čas. Než organizátoři spočítali výsledky, své
sportovní umění předvedly děvčata na bradlech a děti z tanečního kroužku.
Nakonec se každý závodník dozvěděl svůj sportovní výsledek a dostal se na
magickou bednu vítězů. Všichni účastníci získali za svůj výkon diplom,
medaili a malý dárek.

Čarodějnice a branný závod
Jako už tradičně proběhl na hřišti před pálením čarodějnic branný
závod, kterého se účastnily děti od nejmenšího věku v doprovodu rodičů až po
děti věkem z druhého stupně ZŠ. Každý závodník zdolal na trase disciplínu v
chůzi na chůdách, hodu granátem, střelbě ze vzduchovky, chůzi po laně,
kroketu a kopu na branku. Každý závodník dostal perníkovou medaili, diplom
a bonbóny.
Sportovní odpoledne na hřišti
Každoroční ukončení zájmových kroužků pro děti se opět konalo na
hřišti u školy. Děti z tanečního kroužku nám předvedly hezké taneční
vystoupení a pak na všechny malé účastníky čekaly sportovní disciplíny v
duchu „ překonej sám sebe“. Děti skákaly do dálky, házely na cíl a zaběhly si
trasy na čas. Odměnou pak byly výborné palačinky, občerstvení a hry pro
zábavu.
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Zprávičky z naší
školičky
Letní prázdniny jsou za dveřmi a mnozí se jich už nemohou dočkat.
Počasí posledních dvou měsíců doslova láká k výletům a ke koupání, ale na
letní volno si musíme přece jen ještě chvíli počkat.
V mateřské škole jsme ale měli
napilno celý školní rok. I to druhé pololetí
nám uteklo jako voda.
Konec ledna byl ve znamení
masopustu.
Celý
týden
jsme
se
seznamovali s masopustními tradicemi a
vše vyvrcholilo veselým karnevalem
plných krásných masek. Děti soutěžily,
tancovaly, zpívaly a dobře se bavily. Zima
byla sice tuhá, ale přeci jen krátká. Po
jarních prázdninách jsme se začali chystat
na vítání jara. Na našich nástěnkách se
začaly objevovat první obrázky sněženek a
počátkem března nastal čas myslet na
Velikonoce.
Asi jako v každé domácnosti i v
naší školce nám velikonoční výzdoba dala
hodně práce. Nesměla chybět malovaná
vajíčka, kuřátka, obrázky s jarní tématikou
a samozřejmě - koleda. Podle staré tradice
nejdříve vyplácela děvčata a o čtrnáct dní
později zase kluci. A o bohatou
velikonoční nadílku také nebyla nouze.
Nikdo na nikoho nezapomněl. Všechny
děti měly vlastnoručně vyzdobené pytlíčky
plné nejrůznějších dobrot až po okraj.
Duben byl významný měsíc
především pro naše předškoláky. Čekal je
zápis do první třídy. Všichni se nesmírně
těšili, jak všem předvedou, co všechno umí,
znají a dovedou. Nikdo se toho dne nebál.
Naopak. Děti se nemohly dočkat. Ve
školce nám všem druhý den s hrdostí
vyprávěly, co všechno zvládly. Na školu
jsme si pak hráli celý týden, aby to snad
ostatním dětem nebylo líto.
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25. 4. jsme po dlouhé době
vyrazili do divadla. A protože bylo krásné
počasí, spojili jsme divadelní představení s
malým výlet. Do Vamberka jsme se vydali
autobusem. Ještě před pohádkou se děti
vyřádily na místním hřišti a potom zhlédly
velice pěkné představení: Pohádky z
košíku. Moderní a veselé ztvárnění plné
písniček děti velice zaujalo a potlesk nebral
konce. Museli jsme se ale s herci rozloučit
a zamířili jsme zpět do Záměle. Tentokrát
pěšky. Byla to první delší výprava, ale
hravě ji zvládli i ti nejmenší.
Konec dubna patřil jako každý rok
čarodějnicím. Slétlo se jich do školky skoro
dvacet a jedna lepší než druhá. Střapaté,
vlasaté, nosaté, s kocourem i bez, upravené
i potrhané. Po přehlídce všech krasavic
nastal čas čarování. První na řadu přišel
čarodějný lektvar. Vlastnoručně natrhané
byliny, kouzelné zaříkávání, špetka magie a
čarovný nápoj mohl každý ochutnat. Vypil
se všechen. Nezbyla ani kapička. Potom
následovala škola kouzel. Tajemné čáry s
vodou, ale i ohněm, malé čarodějnice
sledovaly se zatajeným dechem. Každá si
potom chtěla nějaké to kouzlo vyzkoušet. A
všechny složily závěrečnou čarodějnickou
zkoušku na výbornou.
2. 5. nás čekal další výlet.
Tentokrát do hasičské zbrojnice v
Rychnově nad Kněžnou. Místní hasiči pro
nás měli připravený bohatý program. Děti
nevěděly, co sledovat dříve. Mohly si
vyzkoušet těžký hasičský oblek, kyslíkovou
masku, prolézt hasičským autem a dokonce
stříkat z pravé hasičské hadice. Úkolem
bylo, sestřelit proudem vody připravenou
petlahev. Nejvíce děti pobavilo předvádění
vodního děla. Voda pokropila celý areál i s
dětmi.

16 – OBEC ZÁMĚL

Vrcholem prohlídky bylo slaňování jednoho z hasičů z třicetimetrového jeřábu.
Ve velké výšce předváděl všem hotové cirkusové představení. Všichni jsme ho
pak odměnili hlasitým potleskem.
A mysleli jsme i na naše nejmilejší maminky. Déle jak měsíc děti
tajně nacvičovaly krátké vystoupení plné básniček, písniček a tanečků. Zapojil
se opravdu každý, dokonce i ti nejmenší. Dárek k jejich svátku v podobě naší
malé besídky se maminkám líbil a společně jsme tak příjemně strávili jedno
květnové odpoledne.
Protože i děti mají svůj svátek, připravili jsme pro ně výlet do minizoo
v Častolovicích. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a v minizoo se na nás
těšilo spousta zvířátek. Děti si mohly každé pohladit a nakrmit granulkami,
které jsme si zakoupili u pokladny. Zvířátka loudila hladovými pohledy a
mlsnými jazyky a děti by jim nejraději daly i svou vlastní svačinu. Po prohlídce
veškeré fauny se i děti nakonec vyběhaly na místním malém dětském hřišti.
V červnu nás čeká ještě jeden výlet. Chystáme se do muzea v
Letohradu a pojedeme opět vlakem. V době, kdy každý jezdí všude autem, je i
taková maličkost, jako je cesta vlakem, pro děti velkým zážitkem. Už se
všichni moc těšíme.
Juštová Jitka, Učitelka MŠ Záměl

SPORTOVNÍ
KLUB ZÁMĚL
Dětský karneval
Karneval pro děti, který každoročně pořádáme, se i letos vyvedl. Maminky a
babičky napekly výborné cukrovinky a hasiči Záměl spolu se sociální komisí
se postarali o občerstvení. Karnevalová zábava plynula ve veselém duchu,
nejpěknější a nejoriginálnější masky byly oceněny a děti si mohly zasoutěžit a
zatančit. Účast byla jako každoročně velká. Hudební doprovod maškarního
bálu zajistil O. Nermuť, barevné diskotékové efekty osvětlení D. Kos a J.
Kotlář.
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