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OZNÁMENÍ
20. 12. 2018
Obecní úřad a knihovna bude uzavřena.
do 6. 1. 2019
22. 12. 2018 Sběrný dvůr bude uzavřen.
24. 12. 2018 Štědrý den od 10:00 hod. do 11:00 hod. Živý betlém s
rozdáváním Betlémského světla a výstavou. Pro správnou
atmosféru hledáme co nejvíce Andělů, Andílků a Andělíčků,
každý takový obdrží odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční
čas za zvuků koled a vánoční atmosféry do Hostince u Karla
IV.
1. 1. 2019
Novoroční výstup na Velešov dne 1. 1. 2019. Sraz je jako
tradičně v 13:00 hod. před budovou ZŠ v Záměli.
4. 1. 2019
Svoz popelnic směsného odpadu společnosti Ekola.
5. 1. 2019
Sběrný dvůr bude otevřen.
5. 1. 2019
Tříkrálová sbírka
13. 1. 2019
Cestopisná beseda s promítáním - Kolem světa žigulem
26. 1. 2019
Dětský karneval v tělocvičně ZŠ Záměl
únor
Jarní pětiboj - termín bude upřesněn.
březen
Malá sportovní akademie, ukázky cvičení dětí na nářadí termín bude upřesněn.
29. 3. 2019
Noc s Andersenem - spaní v knihovně.
30. 4. 2019
Pálení čarodějnic a branný závod na hřišti
6. a 7. 4.2019 Velikonoční výstava
1. 5. 2019
Putování ke studánkám
11. 5. 2019
Pochod přes tři hrady - kontrola - Floriánkova stezka –
soutěže a program pro děti
květen
Turistický výlet - poznáváme okolí obce Záměl
červen
Sportovní odpoledne na hřišti u tělocvičny
Výstava tématická - Hostinec u Karla IV.
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách
odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/
Zpravodaj obce Záměl
Povoleno: MK ČR E 11920
Vydavatel: OÚ Záměl,
517 43 Potštejn

Šéfredaktor: Pavlína Pleslová
Technická příprava: Pavlína Pleslová

Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost
otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený

OBEC ZÁMĚL - 2018 / 3-4

Krásné Vánoce
a mnoho zdraví
v novém roce
přeje
Obec Záměl
.

Z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Záměl
Usnesení č. 44/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 18. 6. 2018 v 18:00 hod. v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu
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 poskytnutí mimořádného
příspěvku ve výši 7. 000,- Kč na činnosti Sdružení Splav, z.s., Skuhrov nad
Bělou 84, které nejsou hrazeny z EU ani z jiných dotačních programů.
14. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11 a
12/2018 (viz příloha).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 44 / 2018.
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl
na převod zisku z minulého roku ve výši 16.497,- Kč do rezervního fondu.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl a
Envipartner, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice na zpracování
digitálního povodňového plánu. Celková cena činí 133.100,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení
na projekt: „Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl“.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od společnosti Červostav s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Cena nabídky je 862.591,44 Kč.
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9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení
na projekt: „Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče“. Z důvodu, že byly
podány pouze nabídky na dílčí plnění, zastupitelstvo přistoupilo k řešení
uzavření 3 smluv na plnění.
1) Rekuperace. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 4 od
společnosti Tramontaklima s.r.o., Orel 285, 538 21 Slatiňany. Cena
díla činí 338.083,68 Kč.
2) Okna a dveře. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 7 od
společnosti Alurey s.r.o, Sopotnice 250, 561 15 Sopotnice. Cena díla
činí 203.637,38 Kč.
3) Střecha včetně zateplení. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 5
od pana Kamila Matějky, Rájec 22, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Cena
díla činí 386.776,- Kč.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost paní M. Č. o povolení
soukromé akce konané na zahradě dne 7. 7. 2018 od 15:00 hod. do 02:00 hod.
nadcházejícího dne.
11.
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje sedmičlenný počet členů
zastupitelstva pro nadcházející volební období.
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu příkazní mezi příkazcem:
Obec Záměl a příkazníkem: Bohuslav Obst, Dis., Česká Rybná 92, 561 85
Česká Rybná, na zajištění výkonu občasného dozoru investora na stavbě:
„Multimediální učebna pro výuku jazyků MŠ a ZŠ Záměl“. Cena celkem
22.900,- Kč.
13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu příkazní mezi příkazcem:
Obec Záměl a příkazníkem: Bohuslav. Obst., Dis., Česká Rybná 92, 561 85
Česká Rybná, na zajištění výkonu občasného dozoru investora na stavbě:
„Rekonstrukce čp. 227, zázemí pro hasiče“. Cena celkem 21.900,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi
Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a Envipartner, s.r.o., Vídeňská 55,
639 00 Brno - Štýřice na zpracování digitálního povodňového plánu.
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se
společností Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov na
projekt: „Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl“.
9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smluv se spol.
Tramontaklima s.r.o., Orel 285, 538 21 Slatiňany, se spol. Alurey s.r.o,
Sopotnice 250, 561 15 Sopotnice, a s panem Kamilem Matějkou, Rájec 22, 517
41 Kostelec nad Orlicí, na projekt: „Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče“ a
pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření související s tímto projektem.
12. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy příkazní
mezi příkazcem: Obec Záměl a příkazníkem: Bohuslav Obst, Dis., Česká
Rybná 92, 561 85 Česká Rybná, na zajištění výkonu občasného dozoru
investora na stavbě: „Multimediální učebna pro výuku jazyků MŠ a ZŠ
Záměl“.
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OZNÁMENÍ
Prodám zahradu v Dolích, KÚ Potštejn, s možností výstavby rodinného
domu. Tel: 731 862 220.
Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl)
Každý den od 8:00 – 8:30 hod. Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. Cena: 14
Kč/litr.
„dortové POTĚŠENÍ“
Dobrý den, jmenuji se Lucie Bezdíčková a mou diagnózou je
„závislost na tvoření sladkých radostí“!
Tvořím převážně dorty tzv. umělecké, v podobě čehokoliv - od
dopravních prostředků, přes zvířecí mazlíčky, lidské tělo, tváře až po
kartáček na zuby.
Ráda ovšem připravím i dort klasický - s květinami, makronkami,
sladkými klobáskami nebo jen tak do ručky tzv. cupcakes.
Plním každé přání, možné i nemožné, hlavně „S RADOSTÍ A
ÚSMĚVEM“, pro radost a úsměv Váš!!
Pro zvědavé jazýčky je má tvorba vidět na www.dortovepoteseni.cz,
na FB „dortové potěšení“ a pro mlsné jazýčky jsem na tel. 737 637 813,
nebo jednoduše „U Lípy“, čp. 15!
K článku se již nevejde poděkování učitelky MŠ Záměl Mgr. Juštové Jitky:
„Děkujeme všem rodičům, kteří nám přispívají výtvarným i jiným
materiálem, který ve školce využíváme při vyrábění s dětmi“.
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Dostavba kanalizace ČOV v obci Záměl
Poskytnutí dotace Královéhradeckého kraje, dotační program životní
prostředí a zemědělství pod číslem smlouvy: DS 2018/2867. Zpracování
projektové dokumentace DUR, DSP, ZDS a RDS a projednání DUR a DSP
a vydání všech územních rozhodnutí a stavebního povolení (inženýrská
činnost).
Posouzení nabídek proběhlo dne 19. 2. 2018 v
17:00 hod.. Dne 20. 2. 2018 byla podepsána
smlouva se společností AKVOPRO s.r.o.,
Vyšehradská 1349/2 128 00 Praha - Nové Město
IČ: 24232343, DIČ:CZ24232343.
Celkové předpokládané náklady jsou 595.906,- Kč.
Přidělená dotace činila 300.000,- Kč.

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
místního rozvoje MAS SPLAV.
Celkové náklady projektu činí 345.000,- Kč.
Výše dotace 172.500,- Kč.

Multimediální učebna pro výuku jazyků MŠ a ZŠ Záměl
(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007312) - díky dotaci IROP vznikne nová
jazyková učebna pro výuku jazyků ZŠ a MŠ Záměl. Zahájení rekonstrukce
proběhne od 1. 7. 2018 do 30. 8. 2018.
Podaná výzva byla 23. 4. 2018. Posouzení
nabídek proběhlo ve středu 23. 5. 2018 v 11:00
hod. Dne 26. 6. 2018 byla sepsána smlouva o dílo
se spol. Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42,
Praha 3. Vybavení multimediální učebny dodává
Jiří Zeman, Chleny 58, 517 45 Chleny. Celkové
předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly
1.199.014,60 Kč. Cena je včetně DPH. Dotace
činí 1.191.000,- Kč z uznatelných nákladů.
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13. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy příkazní
mezi příkazcem: Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, a příkazníkem:
Bohuslav Obst, Dis., Česká Rybná 92, 561 85 Česká Rybná, na zajištění
výkonu občasného dozoru investora na stavbě: „Rekonstrukce čp. 227, zázemí
pro hasiče“.
Usnesení č. 45/2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 2. 7. 2018 v 18:00 hod. v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu
Štefkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
8. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtová opatření č. 13, 14 a
15/2018 (viz příloha).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 45/2018.
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený výsledek výběrového řízení
na projekt: „Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl“ NA VYBAVENÍ. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od Ing. Jiřího
Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Cena nabídky je 336.307,40 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostou předloženou žádost o
nakoupení 10-ti tun vysprávkové hmoty nástřikem od NVB LINE s.r.o.,
Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice, která provádí opravy vybraných obecních
komunikací. Cena nabídky č. CN18-00438 ze dne 22. 3. 2018 schválená
zastupitelstvem dne 16. 4. 2018 pod číslem 42/2018 na opravy se tímto navýší
o 50.000,- Kč.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku od Strabag a.s., Odštěpný
závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 01 Hradec Králové, na
opravu komunikace asfaltovanou směsí (od železné lávky k čp. 163). Cena
nabídky na opravu komunikace asfaltovanou směsí (od železné lávky k čp.
163) je 301.832,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy s Ing.
Jiřím Zemanem, Chleny 58, 57 45 Chleny na projekt: „Multimediální učebna
pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “ - NA VYBAVENÍ.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se Strabag
a.s., Odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 01
Hradec Králové, na opravu komunikace asfaltovanou směsí (od železné lávky
k čp. 163) a provést rozpočtové opatření související s touto stavbou.
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Usnesení č. 46/2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 20. 8. 2018 v 18:00 hod. v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu
Krupičkovou.
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. 16 a
17/2018 (viz příloha).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 46/2018.
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku u ČOV parc. č. 25/7 o
výměře 30 m2 od manželů Myšákových, bytem Záměl čp. 33. Cena za 1 m2 je
50,- Kč. Celková cena činí 1.500,- Kč. Vklad na katastr nemovitostí uhradí
„kupující“ - Obec Záměl.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jako vítěznou nabídku č. 1: AQUA
SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, za cenu
581.237,05 Kč na stavbu: ,,Záměl, kanalizace od čp. 243 k čp. 206“.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Knihovnický řád obecní knihovny
v Záměli.
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost JK Čagan, z.s, Záměl 125, 517
43 Potštejn, o povolení prodloužení doby nočního klidu dne 25. 8. 2018 od
22:00 hod. do následujícího dne 26. 8. 2018 do 02:00 hod.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost JK Čagan, z.s.,
Záměl 125, 517 43 Potštejn, o finanční příspěvek, který bude poskytnut ve výši
5.000,- Kč na kulturní akci, která se koná dne 25. 8. 2018 v jezdeckém klubu
Čagan,z.s., příspěvek bude vyplacen po předložení faktury.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje starostou předloženou žádost o
nakoupení 10-ti tun vysprávkové hmoty nástřikem od NVB LINE s.r.o.,
Cukrovar 716, 768 21 Kvasnice, která provádí opravy vybraných obecních
komunikací. Jedná se o úsek cesty (ulička od čp. 163 k čp. 167). Cena nabídky
č. CN18-00438 ze dne 22. 3. 2018 schválená zastupitelstvem dne 16. 4. 2018
pod číslem 42/2018 na opravy se tímto navýší o 45.980,- Kč.
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje oslovení firem k zaslání nabídek pro
výběrové řízení na projekt: „Protipovodňová opatření obce Záměl (veřejný
rozhlas stavební a technologická část)“.
a) EMPERMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
b) Bártek rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město
c) JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice
d) ELMIK s.r.o., Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí.
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Třešňová alej podél cyklostezky
Díky daru spol. Škoda Auto, a.s.,
Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav, došlo k výsadbě
26 ks třešní podél cyklostezky
směrem k Potštejnu. Způsobilé výdaje projektu
byly 15.241,- Kč, včetně DPH. Dar činí 7.763,Kč z uznatelných nákladů.
Osvětlení autobusové zastávky
za účelem podpory bezpečnosti
Díky daru spol. Škoda Auto, a.s.,
Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav, došlo výstavbě
veřejného osvětlení autobusových
zastávek u rybníka a přístupové
komunikace. Způsobilé výdaje projektu byly
248.050,- Kč, včetně DPH. Dar činí 100.000Kč.
Podpora sportu a volnočasových aktivit Záměl
Díky daru od spol. Škoda Auto, a.s. došlo k
vybavení tělocvičny sportovním nářadím pro
cvičení základní školy a kroužků SK Záměl.
Jedná se o žíněnky, švédskou bednu, rozlišovací
dresy, kruhy a gymnastickou trampolínu.
Způsobilé výdaje projektu byly 108.306,- Kč,
včetně DPH. Dar činí 87.000,- Kč z uznatelných
nákladů.
Rekonstrukce čp. 227 zázemí pro hasiče
Díky dotaci Královehradeckého kraje došlo k
rekonstrukci střechy, včetně zateplení, výměně
oken a dveří, a rekuperaci, včetně rozvodů.
Realizace projektu přispěla ke snížení nákladů na
vytápění. Celkové uznatelné náklady projektu činí
928.498,- Kč. Výše dotace 464.249,- Kč.
Oprava MK č. 4c v obci Záměl (117D81500/9259)
Projekt byl realizován v roce 2018 za finanční
podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Rekonstrukce proběhne od 4. 6. 2018 do 31. 7.
2018. Posouzení nabídek proběhlo 16. 4. 2018 v
16:00 hod. Dne 4. 6. 2018 byla sepsána smlouva o
dílo se spol. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5.
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Poděkování
od Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Vážení přátelé, vážený pane starosto,
Rádi bychom Vám poděkovali za darovaný použitý textil, obuv a ostatní věci.
Přijměte, prosím, naši vděčnost a poděkování za Vaši štědrost a ochotu
pomáhat potřebným. Vámi darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to
opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Vážíme si, že podporujete naše poslání a věříme, že tomu bude i nadále.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto: „Nepotřebné věci
potřebným“.
Ing. P. Hendrichovský, předseda družstva
Protipovodňová opatření obce Záměl - montáž varovného
a informačního systému
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v
rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu jsou
preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního
výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového
plánu.
Díky projektu bude 210 obyvatel chráněno
protipovodňovými opatřeními a jedna obec bude
chráněna digitálním povodňovým plánem.
Celkové způsobilé výdaje: 1.729.589,- Kč
Dotace EU: 1.210.712,- Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 518.877,- Kč (30%)
Datum zahájení realizace projektu: 22. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního
prostředí ČR
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi
kupující Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, a prodávajícími manželi
Myšákovými, bytem Záměl 33, 517 43 Potštejn, na pozemek u ČOV parc. č.
25/7 o výměře 30 m2 .
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou
spol. AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
za cenu 581.237,05 Kč na stavbu: ,,Záměl, kanalizace od čp. 243 k čp. 206“.
Zastupitelstvo Obce Záměl pověřuje starostu provést rozpočtová opatření
související se stavbou.
11. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje spol. ENVIPARTNER, s.r.o.,
Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, zahájením výběrového řízení na projekt:
„Protipovodňová opatření obce Záměl (veřejný rozhlas stavební a
technologická část)“.
Usnesení č. 47/2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 9. 2018 v 18:00 hod. v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu
Krupičkovou.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
14. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2018
(viz příloha).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 47/2018.
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru
z rozpočtu Obce Záměl Českému svazu včelařů, Základní organizace Záměl
16, 517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2018 ve
výši 2.000,- Kč na nákup matek.
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou smlouvu o nájmu
nebytových prostor mezi „pronajímatelem“ Obcí Záměl a „nájemcem“ Farmou
Tichý a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn, na pronájem stavby bez č.p. na
stavební parc. č. 41/2, místní název „kovárna“, kolny bez č.p. na části stavební
parc. č. 41/2, části chléva bez č.p. na části stavební parc. č. 43, části
pozemkové parc. č. 1091/1 a části pozemkové parc. č. 1093, vše v obci a
katastrálním území Záměl. Smlouva se uzavírá na dobu pěti let a roční nájemné
je 16.000,- Kč.
7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost starosty o zařazení
komunikace s parc. č. 1021 do pasportu komunikací obce Záměl. Vlastníkem
komunikace je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. V katastru nemovitostí je
komunikace vedena jako ostatní plocha - ostatní komunikace.
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8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést
stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi „vlastníkem“
Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec
Králové – Plačice, a „investorem“ Obcí Záměl. Investor hodlá vybudovat a
provozovat na pozemku parc. č. 1086/1 stavbu: „Kanalizace a ČOV Záměl“.
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na zvláštní užívání
komunikace na parc. č. 1007/3, 703/34, 999/3, 542/13, 1009/6 z důvodu
realizace projektu: „ Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl “.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na podání dotace na pořízení
manipulátoru pro práci v lese z projektu / PGRLF / a dofinancování projektu
z vlastních zdrojů, dále schvaluje Smlouvu o dílo č. SoDDP_AG_2018_00047
mezi Obcí Záměl a AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, na
poradenskou činnost - zpracování Žádosti o podporu poskytovanou / PGRLF /,
program investiční úvěry včetně požadovaných příloh.
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku od spol. ERV s.r.o,
nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, na zpracování I. fáze a II.
fáze žádosti o dotaci a závěrečné vyhodnocení akce v rámci programu Mze
(program 129 303 – „Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací
pro veřejnou potřebu II“) na akci: „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“.
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova Královéhradeckého kraje na komunikaci v nové zástavbě obce Záměl.
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů.
Výše dotace je max. 50 %.
13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na projekt:
„Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku“ z dotačního titulu Program
rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo obce Záměl
schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu po doložení faktur
prokazujících finanční použití daru podpisem smlouvy na poskytnutí účelového
daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, Základní organizace
Záměl 16, 517 43 Potštejn.
6. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor mezi „pronajímatelem“ Obcí Záměl a „nájemcem“ Farmou
Tichý a spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn, na pronájem stavby bez č.p. na
stavební parc. č. 41/2, místní název „kovárna“, kolny bez č.p. na části stavební
parc. č. 41/2, části chléva bez č.p. na části stavební parc. č. 43, části
pozemkové parc. č. 1091/1 a části pozemkové parc. č. 1093, vše v obci a
katastrálním území Záměl.
7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu, aby zařadil komunikaci s parc.
č. 1021 do pasportu komunikací obce Záměl.
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Období letní od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku
každý týden v sobotu
sobota: od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Bude-li vycházet sobota na státem uznávaný svátek, sběrný dvůr nebude v
provozu. V případě naléhavé potřeby dle telefonické dohody na tel.č. 494 546
211 (pondělí – pátek).

Svoz popelnic, kontejnerů
a BIO odpadů
Poplatky pro rok 2019
Svoz popelnic 2019: svozový den pátek 1x za 14 dní (první svoz 4. 1. 2019)
týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Popelnice vystaveny od 5:00 hod. do 24:00 hod.
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2019:
dle potřeby sváží si obec sama
Svoz skla (bíle a barevné) 2019: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41
Svoz BIO popelnic 2019: svozový den pondělí (první svoz 8. 4. 2019 do
30. 11. 2019)
týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47
Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod. Domovní kontejnery označené
samolepkou bioodpadu o objemu 0,24 m3. V zimních měsících od 30. 11. do
1. 4. aktuálního roku se z domovních kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je
uložit ve sběrném dvoře.
Poplatky na rok 2019 jsou splatné od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019. Důvodem je
rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční
platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude
popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné mít
uhrazeny poplatky do konce března.
Informace o výši poplatku získáte v níže uvedené tabulce anebo na Obci Záměl
čp. 158, 517 43 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail:
obeczamel@obeczamel.cz
Jedná se o poplatky
Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
500,- Kč rok/osoba
- rekreační objekt
500,- Kč rok/rekreační objekt
- děti do 5 let a důchodci nad 80 let 250,- Kč rok/osoba
Poplatek za psa:
- za prvního psa
100,- Kč
- za druhého psa
150,- Kč
Nájemné
vypočítané podle m2 dle smlouvy
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Také letos jsme pokračovali na obnově kulturní památky Hostince u Karla IV.
Opět bohužel bez dotace. Letos jsme zaměstnali 2 pracovníky na VPP z Úřadu
práce v Rychnově nad Kněžnou. Celoročně probíhají brigády, kterých se může
zúčastnit i široká veřejnost.
Kulturní akce letos nepodpořila žádná dotace a hradili jsme si je z vlastních
zdrojů.
Příští rok budou naše aktivity opět značně omezené. Děkujeme všem, kteří nás
chodíte podporovat. Poděkování patří zastupitelům obce Záměl za finanční
podporu na chod spolku v letošním roce a pochopitelně všem dalším
sponzorům - TERCIE, pivovar CLOCK, pekařství Křížek, p. Daňsa a
brigádníkům.
Přejeme všem spoluobčanům požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok.
Přehled plánovaných akcí v roce 2019
5. ledna
Tříkrálová sbírka
13. ledna
Cestopisná beseda s promítáním - Kolem světa žigulem
6. a 7. dubna
Velikonoční výstava
1. května
Putování ke studánkám
11. května
Pochod přes tři hrady – kontrola - Floriánkova stezka –
soutěže a program pro děti
červen
Výstava tématická
prázdniny
Promenáda v kloboucích
28. září
Svátek Sv. Václava pečení nejen chleba
27. října
Lampiónový průvod
5. prosince
Čertovské rojení
24. prosince
Betlémské světlo a živý betlém, výstava betlémů a
pohlednic
celý rok
Záchrana památky - brigády
Srdečně zveme na uvedené akce.
Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

Sběrný dvůr
s kompostárnou
V zimních měsících od 1. 12. do 31. 3. aktuálního roku
Provozní doba - v lichém týdnu v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu)

V sobotu 22. 12. 2018 bude sběrný dvůr UZAVŘEN!
Otevřeno bude po svátcích v sobotu 5. 1. 2019.
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8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu
provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi
„vlastníkem“ Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové - Plačice a „investorem“ Obcí Záměl. Investor hodlá
vybudovat a provozovat na pozemku parc. č. 1086/1 stavbu: „Kanalizace a
ČOV Záměl“.
10. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č.
SoDDP_AG_2018_00047 mezi obcí Záměl a AGROTEC a.s., Brněnská 74,
693 01 Hustopeče, na poradenskou činnost - zpracování Žádosti o podporu
poskytovanou /PGRLF/, program investiční úvěry včetně požadovaných příloh.
11. Zastupitelstvo obce pověřuje ERV s.r.o., nám. Československé armády 37,
551 01 Jaroměř, zpracováním I. fáze a II. fáze žádosti o dotaci a závěrečné
vyhodnocení akce v rámci programu Mze (program 129 303 – „Podpora
výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II“) na
akci: „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“.
12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova Královéhradeckého kraje na komunikaci v nové zástavbě obce
Záměl.
13. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci na
projekt: „Rekonstrukce garáže pro hasičskou techniku“ z dotačního titulu
Program rozvoje venkova Královéhradeckého kraje.
Usnesení č. 1/2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl,
konaného dne 31. 10. 2018 v 18:00 hod. v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.0.0. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
2.0.0. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
3.1.1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuje: Milenu Kaplanovou. Sčítáním
hlasů určuje: Renatu Štefkovou. Ověřovateli zápisu určuje: Ing. Miroslava
Rozkota CSc., Ing. Martina Šklíbu.
3.26.0. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19,
20, 21, 22, 23 a 24/2018 (viz příloha).
Zastupitelstvo obce schvaluje:
3.1.2. Zastupitelstvo obce (dále ZO) schvaluje Program jednání č. 1/2018.
3.1.3. ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl.
3.2.0. ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
3.2.1. ZO schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným
předsedajícím, tj. volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním,
tzn. přímou volbou. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen
starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude
přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
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3.2.2. ZO schválilo starostu: Josefa Novotného.
3.2.3. ZO schvaluje jednoho místostarostu.
3.2.4. ZO schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou.
3.3.0. ZO schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.
3.3.1. ZO schvaluje navržený počet členů finančního výboru a kontrolního
výboru - každý z nich bude mít tři členy.
3.3.2. ZO schvaluje předsedu finančního výboru: Ing. Miroslava Rozkota,
CSc. a zbývající členy: Ing. Milenu Krupičkovou a Ladislava Kapuciána.
3.3.3. ZO schvaluje předsedu kontrolního výboru: Ing. Martina Šklíbu a
zbývající dva členy: Renatu Štefkovou a Ing. Milenu Krupičkovou.
3.4.0. ZO schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.
3.4.1. ZO schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního výboru každý z nich bude mít tři členy.
3.4.2. ZO schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: Milenu
Kaplanovou a zbývající dva členy: Renatu Štefkovou a Ladislava Kapuciána.
3.5.0. ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje za
výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění.
3.6.0. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice
Josefa Novotného, starostu obce Záměl, a jeho zástupce Milenu Kaplanovou,
místostarostku.
3.7.0. ZO schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko
Josefa Novotného, starostu obce Záměl, a jeho zástupce Milenu Kaplanovou,
místostarostku.
3.8.0. ZO schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného,
starostu obce Záměl, a jeho zástupce Milenu Kaplanovou, místostarostku.
3.9.0. ZO schvaluje navržené zástupce na volební období 2018 - 2022 do
AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
Josefa Novotného, starostu obce Záměl, a jeho zástupce Milenu Kaplanovou,
místostarostku.
3.10.0. ZO schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl
Ing. Miroslava Rozkota, CSc.
3.11.0. ZO schvaluje smlouvu číslo 7DHM180167 o zřízení věcného břemene
mezi Povodím Labe, s.p, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, a Obcí
Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, na věcné břemeno s povodím Labe číslo
7DHM180167 na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl - územní řízení,
stavební povolení a vypouštění odpadních vod“ - vybudována na části
služebného pozemku, stavba vyústního objektu kanalizace.
3.12.0. ZO schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 1039/4 v kú Záměl od
paní Martiny Kotyzové, Bramboříková 2996/1, 106 00 Praha 10, a paní Bc.
Svatavy Kotyzové, Jasná 1513/10, 147 00 Praha 4. Jedná se o pozemek o
výměře 349 m2, cena za 1m2 činí 50,- Kč. Celková cena pozemku je 17.450,Kč.
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V prosinci si vyrobíme vánoční koule, korálkové ozdoby a přáníčka.
V listopadu jsme nakoupili nové knihy, které byly vybrány dle potřeb čtenářů
na doporučení škol. Zároveň jsme vypůjčili 150 knih z Kostelce nad Orlicí.
Dne 1. prosince 2018 proběhne 12. ročník celostátní akce Den pro
dětskou knihu. Při této příležitosti si budeme předčítat knihu od Pavla Šruta
„Verunka a kokosový dědek“.
Milí pohádkoví přátelé, těším se s Vámi všemi na setkání v pátek 29.
března 2019 při již devatenácté Noci s Andersenem.
Krásné a bohaté Vánoce a v novém roce hodně čtenářských zážitků a
na setkání v knihovně se těší Vaše knihovnice Pavlína.

Má vlast - můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje,
od posledního vydání se konaly tyto akce:
Červen 2018
• Výstava malířů Josefa Korejze Blatinského a Karla Kratochvíla.
Červenec 2018
• Promenáda v kloboucích.
Promenáda ze zámku Doudleby nad Orlicí do Potštejna a malým zastavením v
Záměli. Zde prohlídku hostince zajistil vodník Floriánek a pobyt zpříjemnil
flašinetář. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo na zámku v Potštejně.
Září 2018
• Svátek Svatého Václava.
Aneb slavnosti chleba. K ochutnání byly nejen upečené výrobky z pece, ale i
domácí a regionální produkty. Chutný byl domácí sýr, paštika, pivo z pivovaru
CLOCK, výborné pečivo z pekařství Křížek i mnoho dalšího. Děkujeme všem,
kteří své dobroty prezentovali. Byla ukončena výstava obrazů Josefa Korejse
Blatinského a Karla Kratochvíla s promítáním dokumentu o těchto malířích.
Listopad 2018
• Lampiónový průvod.
Letošní lampiónový průvod se uskutečnil v den ukončení Velké války a výročí
sta let této historické události. Průvod se zastavil u pomníku padlých, kde jsme
uctili jejich památku. Pokračovali jsme na horní cestu ke hřbitovu, kde byl na
zahřátí nachystán dětský punč a byly zde rozdány odměny.
Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV. uskuteční:
5. prosince 2018 od 17 do 18 hodin Čertovské rojení s pekelnou školní výukou.
24. prosince 2018 - Štědrý den od 10 do 11 hodin
- Živý Betlém s rozdáváním Betlémského světla a výstavou. Pro správnou
atmosféru hledáme co nejvíce andělů, andílků a andělíčků, každý takový obdrží
odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční hodinku za zvuků koled a vánoční
atmosféry do Hostince u Karla IV.
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- 8. listopadu proběhla kontrola výjezdové jednotky pracovníky hasičského
záchranného sboru z Rychnova nad kněžnou. Kontrola proběhla pro nás
úspěšně.
Během roku probíhalo školení členů výjezdové jednotky.
21. až 23.9. byla v Pardubicích v bývalých kasárnách T.G.M. akce pod názvem
Retroměstečko. Jednalo se již o 5. ročník této akce. V rámci ukázek jsme
předvedli naši techniku (transporter PTS 10 , Pragu V3S a Tatru 148 CAS 32).
Závěrem naší zprávy Vám zámělští hasiči přejí poklidné prožití svátků
vánočních a do nového roku všem přejí hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
~ ~ ~ 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.

O prázdninách jsme měli v prostorách knihovny vystaveny výrobky
z papírových modelů, kterými se někteří účastníci vyrábění chtěli podělit
s veřejností. Většinou se jednalo o modely se zvířecí tematikou.
Od pondělí 1. 10. 2018 děti začaly vyrábět ve stejném čase jako vloni,
od 15:00 hod. do 16:30 hod. Přihlásilo se 7 žáků. Začali jsme bramborovými
panáčky, kaštanovými zvířátky. Děti, které chodily vloni, chtěly mladším
kamarádům ukázat, jak bylo obtížné vystřihování modelů. Vybraly jim pro
začátek křečka, aby ho zvládli během jednoho odpoledne. V lese letos houby
nebyly a tak jsme si je udělali z papíru.
Od 1. - 7. října 2018 proběhl 22. ročník Týden knihoven. Tuto
celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP). Ten letošní týden byl věnován především práci knihoven s
předškolními dětmi a jejich rodiči.
V listopadu děti dlabaly dýně, namalovaly bílé gumáky akrylovými
barvami, slepily lampióny a měsíc jsme završili výzdobou oken obecního
úřadu.
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3.13.0. ZO schvaluje členy inventární komise pro rok 2018 Milenu
Kaplanovou, Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou.
3.14.0. ZO schvaluje návrh na členy komise k otvírání obálek a výběrové
komise na výběr nejvýhodnější nabídky na projekt: ,,Protipovodňová opatření
obce Záměl“ ve složení Milena Kaplanová, Josef Novotný, Štěpánka
Slezáková , náhradník Jana Červinková.
3.15.0. ZO schvaluje oslovení firem pro dodávku manipulátoru
s příslušenstvím pro práci v lese od oslovených firem:
a) Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 517 43
b) INTEKO servis s.r.o., Pode Mlýnem 763/11, Holice, 779 00 Olomouc
c) Ing. Libor Mikula, Mistrovice 134, 561 64 Jablonné nad Orlicí
3.16.0. ZO schvaluje žádost předsedajícího provádět rozpočtová opatření
v příjmové části rozpočtu neomezeně a ve výdajové do výše 600 000,- Kč.
S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším
veřejném zasedání po provedení rozpočtové změny.
3.17.0. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, a
odstraňování komunálních odpadů.
3.18.0. ZO schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu číslo
724183256 pro soukromé účely.
3.19.0. ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti IE-122005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G mezi společností
ČEZ Distribuce a,s. IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 (dále jen „povinná“) a Obcí Záměl,
Záměl 158, 517 43 Záměl (dále jen „oprávněná“). 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 oprav strpět.
3.20.0. ZO schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je
poskytnutí daru pro rok 2018 ve výši 2.000,- Kč.
3.21.0. ZO schvaluje Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl
na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením návrhu rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2019 a střednědobý rozpočtový
výhled na roky 2020, 2021, 2022.
3.22.0. ZO schvaluje návrh na koupi pozemku parc. č. 538/30 v kú Záměl od
pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny. Jedná se o pozemek o
výměře 2 086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč.
3.23.0. ZO schvaluje Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2019 a střednědobý
rozpočtový výhled na roky 2020, 2021, 2022.
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3.24.0. ZO schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům ZO.
Cestovní náhrady členům ZO se poskytují ve výši a za podmínek stanovených
právními předpisy platnými pro zaměstnance a dle vnitřní směrnice č. 1/2011
,,O cestovních náhradách“ a dle platných dodatků k této směrnici.
3.25.0. ZO schvaluje realizaci projektu: „Rozšíření veřejného osvětlení ke
kamenictví“, jeho dofinancování a Darovací smlouvu č. KVA-RG-18-043-SR
mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a ŠKODA AUTO a.s., tř.
Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, která daruje peněžní
prostředky za účelem podpory dopravní bezpečnosti.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
3.11.0. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy číslo 7DHM180167 o zřízení
věcného břemene mezi Povodím Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03
Hradec Králové, a Obcí Záměl na věcné břemeno s povodím Labe číslo
7DHM180167 na stavební akce „Kanalizace a ČOV Záměl - územní řízení,
stavební povolení a vypouštění odpadních vod“ vybudována na části
služebného pozemku, stavba výustního objektu kanalizace.
3.12.0. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku parc. č.
1039/4 v kú Záměl od paní M. K. a paní Bc. S. K. Jedná se o pozemek o
výměře 349 m2, cena za 1m2 činí 50,- Kč.
3.19.0. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IE-12-2005316/VB/2, Záměl-rek.NN z TS 906 směr k PB č. 199G
mezi společností ČEZ Distribuce a,s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly (dále jen „povinná“) a
Obcí Záměl (dále jen „oprávněná“). 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 je výkon těchto oprav strpět.
3.20.0. ZO pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití
daru a podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl
Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk.
3.22.0. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku parc. č.
538/30 v kú Záměl od pana Ing. Jiřího Zemana, Chleny 58, 517 45 Chleny.
Jedná se o pozemek o výměře 2.086 m2, cena za 1m2 činí 1,- Kč.
3.23.0. ZO pověřuje starostu vyvěšením Návrhu rozpočtu obce Záměl na rok
2019 a střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020, 2021 a 2022.
3.25.0. ZO pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. KVA-RG-18-043SR mezi Obcí Záměl a ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, 293 01
Mladá Boleslav.
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Florbal, nohejbal, T. Krejčík
Dobrý den. Již dlouhou dobu máme problém s tím, abychom se pravidelně v
neděli sešli a zahráli si. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že si v případě
nízkého počtu lidí místo florbalu zahrajeme nohejbal, jelikož ten lze hrát již ve
4 lidech. Přijďte si zahrát s námi.
SK ZÁMĚL PŘEJE VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A
ÚSPĚŠNÝ ROK 2019. SPORTU ZDAR!

Druhé pololetí roku 2017
očima Dobrovolných hasičů
ze Záměle.
Letošní rok se nesl v duchu oslav 135 let od založení našeho sboru
dobrovolných hasičů.
Svoji činnost v roce 2018 jsme zahájili 17. února spolupořádáním
karnevalu pro zámělské děti a jejich doprovod v místní tělocvičně. Dne
23. února jsme spolupořádali se sociálním a kulturním výborem obce Záměl
Sousedský ples v Penzionu Orlice. Další naší kulturní akcí bylo již tradiční
pořádání pálení čarodějnic 30. dubna na hřišti pod Markem, se soutěžemi pro
děti za pomoci SK Záměl. Dne 1. května jsme zajistili občerstvení při Otvírání
studánek. Dne 5. května jsme zajistili občerstvení pro účastníky pochodu Přes
tři hrady v areálu mlýna u hasičské zbrojnice. Při této akci byla vystavena
technika IZS a našeho SDH. Dne 12. května jsme byli na soutěži v požárním
útoku 4. okrsku v Pekle nad Zdobnicí. Dne 26. května jsme byli na výstavišti v
Brně s naším praporem na oslavách 100 let od vzniku Československa. Zde
jsme obdrželi pamětní stuhu k výročí 100 let republiky. Dne 29. července byla
na stanici v Rychnově nad Kněžnou vzpomínková akce k výročí 20 let od
ničivých povodní v roce 1998. Dne 25. srpna byla v Záměli akce "Křtění
hříbat", kde jsme zajistili občerstvení. Dne 1. září jsme byli v Pekle nad
Zdobnicí na jejich oslavách 120 let založení místního SDH.
Výjezdová jednotka obce Záměl měla od začátku roku tyto ostré výjezdy a
školení:
- 24. března bylo cvičení našich členů s dýchací technikou v budově mlýna
společně s kolegy hasiči z Doudleb nad Orlicí,
- 28. června byl velitelský den na stanici v Dobrušce na téma hledání
pohřešované osoby,
- 8. července nám byl vyhlášen výjezd na pomoc při pátrání po pohřešované
osobě v blízkém okolí,
- 29. července jsme měli výjezd na spadlý strom přes komunikaci nad Zámělí,
- 20. října byl na stanici v Rychnově nad Kněžnou velitelský den na téma práce
s defibrilátorem,
- 30.října jsme měli výjezd na spadlý strom na komunikaci I.třídy u Potštejna.
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Zámělský Gladiátor, M. Dvořák, J. Kotlář
Pro letošní rok jsme pro děti zařadili nový kroužek s názvem Zámělský
Gladiátor. Tento úterní kroužek je zaměřený na posílení celého těla a
koordinaci pohybu. Na začátku hodiny se rozcvičujeme formou protahování až
do úplného uvolnění a zahřáti svalů, poté následuje opičí dráha, která se
neustále obměňuje o další nové stanoviště, a na závěr hrajeme různé míčové
hry.
V podzimním čase jsme využili krásného teplého počasí a trénovali venku. V
zimním období nebudeme jen v tělocvičně, ale budeme taktéž využívat
plavecký bazén v Rychnově nad Kněžnou. Již v únoru začínají gladiátorské
závody, a tak je třeba, abychom byli dobře připraveni. Některých závodů se
chceme zúčastnit a zjistit, jak jsme na tom s fyzičkou.
Kroužek Gladiátor je jak pro děvčata, tak pro kluky, kteří chtějí vyzkoušet něco
nového.

Rekreační volejbal, M. Krupičková, M. Svoboda
Tento rok se opět scházíme dvakrát do týdne, a to v úterý od 19:00 hod. a ve
čtvrtek od 19:30 hod. Dále jsme se zúčastnili turnaje Memoriál Bohumila
Bečičky smíšených družstev ve Chlenech. Přijďte si zahrát s námi.
Stolní tenis, p. Krupička
Pro zopakování připomínám, že oddíl stolního tenisu se schází pravidelně v
úterý od 17:30 hod. na tréninky, kterých se zúčastňuje i obnovený kroužek
stolního tenisu, mající v současnosti dva členy. Soutěžní utkání se hrají v pátek
od 18:00 hod. Do nového ročníku soutěží postoupila obě naše družstva do
vyšších tříd. Družstvo A hraje v současnosti regionální přebor 2. třídy a
družstvo B regionální přebor 3. třídy. Ukazuje se, že vyšší soutěže jsou
opravdu kvalitnější a obě družstva bojují na konci svých tabulek o udržení.
Značný vliv na to má i velká nemocnost v oddíle, takže do jednotlivých utkání
nelze postavit optimální sestavy.
Také oddíl stolního tenisu je součástí SK Záměl a zve veřejnost na své akce s
možností zasportovat si. Nutná je sportovní obuv.
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Vážení spoluobčané, milí Záměláci,
utekl další rok a já bych ho chtěl krátce zhodnotit.
V letošním roce jsme byli velmi úspěšní při získávání prostředků z dotací na
realizace našich projektů.
1) Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků.
2) Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl.
3) Rekonstrukce č.p. 227 - zázemí pro hasiče.
4) Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl.
5) Třešňová alej podél cyklotrasy.
6) Vybavení tělocvičny pro sport dětí.
7) Zvýšení bezpečnosti veřejné osvětlení.
8) Oprava MK č. 4c v obci Záměl.
Více k realizovaným projektům naleznete na konci zpravodaje.
Projekty letošní bez dotací
1) Nákup plynového sporáku pro kuchyň a rekonstrukce jídelny – 130.000,Kč.
2) Nová vrata pro garáž vedle hasičárny a vrata do mlýna - 100.000,- Kč.
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení od benzinové pumpy do Dolů – 175.000,Kč.
4) Oprava komunikace k hřišti pod Markem – 300.000,- Kč.
5) Opravy komunikací nástřikem po obci – 240.000,- Kč.
Z výčtu akcí prováděných v letošním roce je patrno, že tento rok byl
velmi náročný a tímto chci poděkovat všem, kteří se na projektech v naší obci
účastnili, protože bez výborné spolupráce by realizace tolika věcí nebyla
možná. Poděkování patří zejména paní Štěpánce Slezákové, účetní obce Záměl,
protože jen díky ní jsou realizované projekty správně účetně vedeny, což
potvrdila i kontrola z Královéhradeckého kraje. Děkuji také paní Janě
Červinkové a Pavlíně Pleslové, které se zabývají pomocí při administrativě
(dotací, sběrného dvora, knihovny a agendy obce).
Velmi děkuji i zaměstnancům panu Josefu Tichému, Miroslavu
Cvejnovi, Bohuslavu Hlaváčkovi a paní Petře Ondráčkové, bez kterých by
mnoho projektů nebylo možno realizovat. Pan Tichý se vzorně stará o všechny
obecní stroje. Pan Cvejn nad rámec běžných prací vyrobil nová okna k mlýnu v
počtu 17 kusů a vybudoval vjezd do mlýna od hasičské zbrojnice. Paní Petra
Ondráčková prováděla nátěry vyrobených oken, vzorně se starala o památník
padlých a vymalovala jídelnu, kuchyň a také zázemí pro hasiče. Děkuji také
brigádnici Zuzce Šedové.
Nyní krátce k volbám, které proběhly v říjnu. Naše zastupitelstvo zůstalo skoro
v nezměněném složení. Chci poděkovat všem, kteří jste přišli k volbám a dali
nám svůj hlas, vnímám to jako ocenění, že směr, kterým obec vedeme, je
správný a většina občanů s ním souhlasí.
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Chci poděkovat panu Ing. Josefu Myšákovi, který v zastupitelstvu
skončil, a to za jeho pomoc při řešení problémů a velmi dobrou spolupráci.
Plány na příští rok
1) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci antukového hřiště u školy.
Předpokládaná cena projektu 2.700.000,- Kč.
2) Podání žádosti o dotaci Rekonstrukce komunikace 7c - nová zástavba.
Předpokládaná cena projektu 1.600.000,- Kč.
3) Žádost o dotaci Výměna střechy a tepelné čerpadlo pro garáž pro hasičskou
techniku. Předpokládaná cena projektu 800.000,- Kč.
4) Rekonstrukce učebny a výstavba sociálního zařízení bezbariérového WC
v 1. patře. Předpokládaná cena projektu 1.700.000,- Kč.
5) Podání žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace od obchodu, až pod
Zvelebilovi. Předpokládaná cena projektu 26.000.000,- Kč.
Nevím přesně, které dotační tituly podáme a v čem budeme úspěšní,
ani přesně nevím, které projekty dostanou prioritu a co budeme realizovat v
následujících letech, když to budeme řešit na veřejném zasedání 17. 12. 2018,
kde budeme schvalovat také rozpočet na rok 2019. Tímto Vás zvu na veřejné
zasedání, přijďte diskutovat a pomozte nám sestavit rozvojový plán obce
Záměl.
Ještě jednou děkuji všem za spolupráci. Přeji klidné svátky vánoční a
hlavně hodně zdraví.
Josef Novotný, starosta

Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl
Velké letní prázdniny mají přece jenom jednu chybu – neuvěřitelně
rychle utečou. Nemá ale velký smysl si z toho dělat těžkou hlavu, protože září
rovná se škola, a to se rovná někdy také velké dobrodružství.

Cvičení na nářadí, H. Myšáková
Letos jsme jako novinku pro starší žáky a zájemce o gymnastiku připravili
cvičení na nářadí. Scházíme se každé úterý od 16:30 hod. do 17:30 hod. Na
cvičení dochází převážně dívky. Zdokonalují se v gymnastice (bradla a
kladina), ale i v kolektivních hrách. Těšíme se na kruhy, které by měly být
nainstalovány v lednu 2019. Kdo by měl zájem si s námi zacvičit, rádi ho
přivítáme.
I tuhle skupinu cvičenců budete určitě mít možnost vidět na již zmiňované
sportovní akademii na začátku příštího roku.

Tancování a cvičení s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková
V říjnu jsme se opět začali s dětmi scházet na našich tanečně - sportovních
hodinách. Začali jsme úplně zvolna hraním her v tělocvičně i venku a
opakováním tanečních sestav, které jsme se již naučili. Kroužek navštěvuje 11
dětí ve věku 6 až 12 let. Každá hodina je trošku jiná, někdy více cvičíme a
tančíme, někdy si více hrajeme. Novou taneční sestavu, kterou jsme začali
s dětmi nacvičovat, předvedeme v lednu na karnevale pro děti a opět se
chystáme navštívit taneční soutěž pro začínající „Taneční pohárek“ v Pelclově
divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Budeme rádi, pokud se i v průběhu školního roku k nám kdokoli z dětí přidá a
třeba si jen vyzkouší, jestli by ho tancování a cvičení s námi bavilo.

Loňští páťáci zamířili do škol v Doudlebách nad Orlicí a Rychnově
nad Kněžnou a v první třídě jsme drželi místo šesti prvňákům – Alžbětě
Sršňové, Nele Slezákové, Šarlotě Soudské, Antonínu Hvězdovi, Tomáši
Ondráčkovi a Janu Kotlářovi.

12 – OBEC ZÁMĚL

OBEC ZÁMĚL - 21

Kondiční cvičení žen, M. Sršňová
Milé ženy a babičky, prostě cvičenky, jak víte, POHYB JE ŽIVOT. V
létě jsme toto heslo naplňovaly kondičními výjezdy na kole po blízkém i
vzdáleném okolí. Letošní velké teplo vyžadovalo i pravidelný přísun tekutin,
ale i s tím jsme se ve zdraví vypořádaly.
Nastal podzim a počasí nás vrátilo zpátky do tělocvičny. Jak stálé
účastnice cvičení vědí - i na toto období jsme dobře vybaveny. Tyče, činky a
overbally máme v dostatečném množství a pravidelně je při cvičení
používáme. Naše skupina je už několik let skoro neměnná, složená z žen
Záměle, Potštejna a Vamberka. Schází se nás až 12, ale tělocvična je
dostatečně velká a rádi mezi sebou přivítáme nové cvičenky. Pro ně je jako
pozvánka:
POHYB JE ŽIVOT Přijďte si protáhnout a posílit celé tělo,
cvičíme BODY FORM, pro mladší i starší generaci.
Cvičení je aerobního charakteru v první části, posilování zaměřené na
tvarování všech svalových partií v druhé části a končíme protažením.
Cvičíme každé PONDĚLÍ od 18:00 hod. – 19:00 hod.
S sebou vezměte sportovní obuv (ne s černou podrážkou) a dostatek tekutin
Začít cvičit není nikdy pozdě. M. Sršňová
Rekreační cvičení pro radost, M. Krupičková
Čtvrteční rekreační cvičení pro radost je rozděleno do tří částí:
zahřívací (25-30 min), posilovací (25-30 min) a protahovací (25-30 min).
Dveře jsou otevřeny pro další zájemce.
Cvičení dětí od 3 do 6 let, H. Myšáková
I v tomto školním roce se scházíme každý čtvrtek od 14:30 hod. do
15:30 hod. Na cvičení přichází až 13 dětí. Cvičíme na nářadí a seznamujeme se
s míčovými hrami. Děti jsou šikovné a hravé. Těší nás i pokroky, ne jenom
radost z pohybu. Nemůžeme se dočkat, až Vás – rodiče i všechny Záměláky –
pozveme na začátku příštího roku do naší zrekonstruované a nově vybavené
tělocvičny na malou sportovní akademii a předvedeme Vám svoje sportovní
umění.

Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu panu starostovi za
sehnání finančních prostředků od ŠKODA AUTO a.s. na nákup nového
vybavení tělocvičny, které je určeno pro cvičení dětí. Radost z něho máme
nejen my, ale hlavně děti ze Sportovního klubu Záměl.
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Máme
úplně
novou,
fantastickou multimediální učebnu!
Nejvíce času v ní trávíme s
angličtinou,
informatikou,
ale
pravidelně ji navštěvují i „krtci“ se
svým přírodovědným kroužkem a
přeborníci v deskových a logických
hrách. Vznikala během letních
prázdnin, kdy se to v naší škole
hemžilo řemeslníky všeho druhu.
Zároveň se povedlo upravit skladové
prostory školní jídelny, vybudovat
nové, bezbariérové WC se sprchou,
zrekonstruovat jídelnu (podlaha,
obložení, výmalba) po „malé“ jarní
havárii a vybavit II. třídu novým
obložením s umyvadlem. Děkujeme
za všechny tyto proměny naší školy, a to především panu starostovi
Novotnému, který dokáže dovést i velmi náročné projekty do úspěšného konce.
Školní rok 2018/2019 právě začíná!
Září
• zahájen tradiční plavecký výcvik v Rychnově nad Kněžnou – 10 lekcí
• návštěva Akvaristické výstavy v Rychnově nad Kněžnou
Říjen
• zahájena činnost zájmových útvarů – Krtek (přírodovědný), florbal, jóga pro
děti, Albert (deskové hry a zábavná logika)
• Dýňová dílna – nové nápady i tradiční dlabání
• projektový týden „První republika“
• exkurze na výstavu „Mezi lvem a orlicí“ do Rychnova nad Kněžnou
Listopad
• koncert hudební skupiny „Marbo“ – SK Rabštejn Kostelec nad Orlicí
• exkurze do Agroservisu Záměl na kultovní Den otevřených dveří
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Prosinec
• vystoupení při „Rozsvěcení
vánočního stromku“ – na školní
zahradě, s občerstvením v bistru „U
dvou trpaslíků“
• návštěva Mikuláše s družinou ve
škole
• divadelní představení „Čert a
Káča“ ve Vamberku
• účast na „Vánočním turnaji
malotřídek“ v Bohousové
• naše „Vánoční dílny“ – společné
tvoření v dílnách
„U sladké bábovičky“, „U voňavého perníčku“ a „U skořice a hřebíčku“
• „Škola otevřená“ – pro veřejnost a zájemce vidět vše na vlastní oči
• vernisáž výstavy „Naši bratři kapři“
• koncert chlapeckého kvarteta „Hrdobci“ ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí
• „Vánoční týden ve škole“ – biograf, „džůboks“, turnaj v pexesu, nadílka,
vánoční zvyky, rozdávání přání a vzkazů z Přáníčkomatu,…

Navždy nás opustili paní Žofie Střílková, Jarmila Dvořáková, Marie
Macháčková, Jaromíra Krčmářová,František Suchánek a paní Milada Novotná.
Čest jejich památce.
Všem bych ráda poděkovala za pomoc a podporu při pořádání akcí.
Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně úspěchů a
hlavně zdraví.
Za sociální a kulturní výbor zapsala Milena Kaplanová

Činnost organizace zdravotně
postižených ve Vamberku
Naše místní organizace nese název místní organizace tělesně
postižených, ale v našich řadách jsou občané všech zdravotních postižení.
V současné době má naše organizace 165 členů. Zastřešujeme zdravotně
postižené z Vamberka, Doudleb nad Orlicí, Potštejna a Záměle.
Během 1. pololetí jsme uskutečnili 6 výborových schůzí, 6x
rehabilitační koupání, přednášku o dopravních předpisech a jejich změnách,
výroční členskou schůzi, 2x přátelské posezení s rodinnými příslušníky při
malém pohoštění a v měsíci květnu výlet po kulturních památkách.
Díky městu Vamberk máme hezké zázemí v naší klubovně, kde se
členové dvakrát týdně scházejí, mohou hrát různé hry, využívat rehabilitační
pomůcky, které máme městem zapůjčené, setkávat se s přáteli.
Nakonec bych jménem všech našich členů chtěla poděkovat Městu
Vamberk, Městysu Doudleby nad Orlicí, Obcím Potštejn a Záměl za finanční
podporu, bez které bychom nemohli pro naše členy uskutečňovat kulturní akce.
Děkuji i všem členům, kteří se podílejí na přípravě uskutečňovaných akcí.
Všem bych chtěla na závěr popřát hodně zdraví, šťastné dny a přátele
s upřímným srdíčkem, neboť se darmo neříká: „upřímný přítel – vzácný to
dar“.
Za místní organizaci STP L. Skalická

SPORTOVNÍ KLUB
SK ZÁMĚL
.

Chtěla bych svým kolegyním, našim dětem, zástupcům Obecního
úřadu a Vám všem poděkovat za to, že je naše škola v Záměli právě taková,
jaká je a je fajn v ní být.
Přejeme Vám, ať jsou vaše vánoční svátky klidné a radostné a v
nadcházejícím roce ať se daří to, co se dařit má.
Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
červen

Dětský karneval - sobota 26. 1. 2019, tělocvična ZŠ Záměl
Jarní pětiboj - tělocvična ZŠ Záměl
Malá sportovní akademie - tělocvična ZŠ Záměl, ukázky
cvičení dětí na nářadí
Pálení čarodějnic a branný závod - 30. 4. 2019, hřiště
Turistický výlet – poznáváme okolí obce Záměl
Sportovní odpoledne - hřiště u tělocvičny
Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých.
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Činnost sociálního
a kulturního výboru
Rok utekl jako voda a je mojí milou povinností seznámit Vás s
činností kulturního a sociálního výboru.
Letos již po šesté jsme se na Nový rok sešli u místní školy a vyrazili v
hojném počtu na Velešov. Jak se již stalo tradicí, na parkovišti pod Velešovem
členky kulturního výboru podávaly horký punč.
Sousedský ples v penzionu Orlice jsme ve spolupráci s místními hasiči
uspořádali 26. 1. 2018. K tanci a poslechu hrála skupina BRILLAND BAND.
Srdečně děkujeme všem přispěvatelům za dary do tomboly.
V sobotu 17. 2. 2018 jsme za pomoci hasičů a Sportovního klubu
Záměl uspořádali tradiční maškarní karneval. Zaměstnanci obce tělocvičnu
připravili, děti ji vyzdobily svými výtvarnými pracemi a členky kulturního
výboru s pomocnicemi ji dozdobily. Hasiči zajistili občerstvení a sportovci se
postarali dětem o bohatý soutěžní program a celé odpoledne se jim věnovali.
Hudební doprovod - jako každý rok - obstaral pan Nermuť. Děkujeme všem za
cukroví, které jsme jako obvykle rozdělily dětem.
Pálení čarodějnic jsme se zúčastnili sponzorsky.
V květnu jsme uspořádali charitativní sbírku pro Diakonii Broumov. I
tentokrát jste přivezli spoustu oblečení pro potřebné. Moc děkujeme za Vaši
účast.
V sobotu 13. října jsme přivítali nové občánky Záměle - Sofii
Soudskou, Prokopa a Šimona Bednářovy a Milu Vajdovou. Děkujeme panu
Ladislavovi Žukovi za nádherný zápis do kroniky, Kačce Novotné a Terezce a
Barunce Sršňovým za úžasné hudební vystoupení. Dále patří díky i paní Ladě
Novotné a členkám výboru za připravené občerstvení.
V sobotu 1. prosince jsme při rozsvícení Vánočního stromu za jmelí
obdržely 1.009,- Kč, které jsme předali paní ředitelce základní a mateřské
školy na nákup hraček.
I letos jsme navštívili naše jubilanty paní Marii Zástěrovou (70 let),
Marii Čižinskou (75 let), Jiřího Skučka (80 let), Jindřišku Burianovou (85 let),
Ladislava Zezulku (80 let), Libuši Lochmanovou (92 let), Jana Chudého (70
let), Bohuslava Khola (80 let), Viktorku Klívarovou (70 let), Zdenku Královou
(91 let), Libuši Kosovou (75 let), Hanu Kašparovou (85 let), Hedviku
Janebovou (80 let), Annu Suchánkovou (75 let), Ondreje Moronga (75 let),
Rudolfa Zahradníka (85 let), Marii Štefkovou (70 let) a pana Petra Langra (75
let). Všem přejeme pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let mezi svými
blízkými.
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Zprávičky z naší
školičky
Když léto předalo své žezlo podzimu, začal nám nový školní rok. I
letos jsme se rozloučili s novopečenými prvňáčky a přivítali jsme zcela nové
kamarády v naší mateřské škole.
Aby nám podzimní dny lépe ubíhaly, pustili jsme se do výroby
nejrůznějších obrázků a dekorací. V září jsme s novými kamarády spojili své
ruce a rázem se v šatně objevili malí neposední panáčci, kteří na každého
vykukovali z nástěnky. A protože obrázky na chodbách vesele přibývaly,
museli jsme se občerstvit a náležitě se odměnit. Ukázalo se, že i mlsání může
být docela zdravé a proto jsme si jeden den docela sami připravili zdravou
svačinku. Krájení, strouhání, míchání – nic nebyl problém. Brzy byl na světě
tvarohový krém s banánem i mrkvová pomazánka. Dobře posilněni jsme se
mohli zajít podívat do nedalekého lesíka. A protože i zvířátka mají hlad,
nasbírali jsme pro ně žaludy a kaštany. Naplnili jsme krmelec, postavili lesním
skřítkům domečky, seznámili se se stromy a zahráli si na Škatulata. Les je
prostě bezva. Brzy proto chodbu naší školky vyplnil docela maličký lesík plný
hub, housenek a stromů. Na konci října lesní osazenstvo vystřídali veselí
bramboroví panáčci. Ti se usadili na parapetu okna a připomínali nám blížící
se helloween a dušičkový čas.

Ale nezapomněli jsme ani na narozeniny naší republiky. A nebyly to
jen tak ledajaké narozeniny. Rovná stovka. To je přeci potřeba oslavit.
Nejstarší děti vytvořily mapu naší země, ti mladší zase poskládali národní
vlajku a natiskli si ten nejlepší strom na světě ¬- lípu. Dozvěděli jsme se i něco
o našem prvním prezidentovi a o vzniku republiky. Při výletu do Kostelce nad
Orlicí jsme se zašli podívat na zcela novou sochu T.G.M. a výlet jsme
zakončili návštěvou koncertu hudební skupiny Marbo.
Když v listopadu začal vítr odnášet poslední listí ze stromů,
vyzkoušeli jsme jeho sílu při větrných hrátkách s brčky, papírky i
polystyrenem. I příroda se pomalu ukládala ke spánku, úroda byla z polí dávno
sklizená a my se ještě zašli podívat na tradiční AGRO výstavu zemědělské
techniky.
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Všichni jsme zde ale najednou pocítili, že podzim pomaličku končí. Nastal čas
na přípravu vánočního vystoupení. Všechny děti pilně pracovaly a trénovaly,
učily se nové básničky a písničky a začaly se těšit, jak před Vánocemi překvapí
své nejbližší. Vánoční focení navodilo příjemnou předvánoční atmosféru. Pan
fotograf vykouzlil všem dětem fotografie se zimní tématikou, které mohou být
hezkým vánočním dárkem, anebo třeba jen milou vzpomínkou.
Dne 1. prosince jsme se sešli v naší školce a přivítali advent. Všem přítomným
jsme na školní zahradě zazpívali vánoční písničky a koledy a po krásném
vystoupení se rozzářil vánoční stromek. Začal pravý předvánoční čas. Dne
5. prosince za námi přijde do školky Mikuláš společně s čerty a laskavým
andělem. Některé děti nemají zcela čisté svědomí a mají trochu obavy, ale
Mikuláš si čerty určitě dobře ohlídá. A když mu všichni slíbí nápravu, každého
odmění sladkým balíčkem.

PALEČEK
„Spolek“ maminek,
nejen z obce Záměl,
Psalo se...
„Dne 1. 3. 2016 bylo obnoveno po několika letech v prostorách ZŠ
Záměl „mateřské centrum“. Schází se zde maminky na rodičovské dovolené se
svými dětmi, a to vždy každé úterý od 9:00 hod. do 10:30 hod. Hlavními
aktivitami jsou pohybová cvičení s říkankami a písničkami, dále pak hry, které
vedou k poznání těla a rozvoje řeči. Program se vždy uzpůsobuje věkové
kategorii dětí, jejich momentální náladě a počtu dětí. Cvičení probíhá buď v
samotném „mateřském centru“, anebo v tělocvičně. „Mateřské centrum“ je
vybaveno mnoha hračkami pro děti a bazénkem s míčky. Při přízni počasí
mohou rodiče využít obě dětská hřiště na školní zahradě. ¨
Setkáváním mají děti možnost se seznámit se svými vrstevníky ještě
dříve, než půjdou do mateřské školy. Menší i starší děti jsou do centra zvány
také, avšak nejvhodnější je věková kategorie od 6-ti měsíců do 3 let….“
PALEČEK k dnešnímu dni …
…stále funguje, i při velikém poklesu návštěvníků! Generace
„zakládajících“ nám odrostla a rozutekla se za velkými povinnostmi. Naštěstí
má většina z nich malé sourozence, takové kumpány, kteří převzali
zodpovědnost a dále se pravidelně setkávají. V letošním roce se nevynechalo
jediné letní úterý!
Ovšem, i tito prckové nám rychle rostou a stávají se z nich pěkní
čertíci, proto bychom rádi přivítali další a další a další nové „malé velké děti“,
kteří je trošku zkrotí a Paleček bude mít opět nějaký řád! Budeme cvičit, zpívat
si duety, hrát společenské hry, tvořit, protože více dětí – více srandy, a protože
přeci „VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE“?! A také proto, že máme krásný
nový hrací koutek.
„PŘIJĎ MEZI NÁS, MAMKO, TAŤKO, BABIČKO A DĚDEČKU, každý je vítán
v PALEČKU!!!“ Každé úterý, v 9:00 hod., sraz na velkém dětském hřišti,

Počátkem prosince proběhne ve školce i logopedická depistáž, při
které paní logopedka odhalí nedostatky v řeči dětí a rodiče tak budou moci
včas začít s dětmi pracovat na správné výslovnosti.
Dne 11. prosince Vás všechny srdečně zveme na tradiční školní dílny,
na kterých si rodiče s dětmi vyrobí různé vánoční dekorace, děti ze školky si
pro Vás opět připravily malé vystoupení, ale čeká Vás i několik překvapení.
Všichni se na Vás velice těšíme. Přejeme Všem pohodový adventní čas a
krásné prožití vánočních svátků.
Mgr. Juštová Jitka, učitelka MŠ Záměl
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Za zúčastněné maminky Lucie Bezdíčková
„dortové POTĚŠENÍ“ Dobrý den, jmenuji se Lucie Bezdíčková a mou
diagnózou je „závislost na tvoření sladkých radostí“! Tvořím převážně dorty
tzv. umělecké, v podobě čehokoliv….od dopravních prostředků, přes zvířecí
mazlíčky, lidské tělo, tváře, až po kartáček na zuby. Ráda ovšem připravím i
dort klasický - s květinami, makronkami, sladkými klobáskami nebo jen tak do
ručky tzv. cupcakes. Plním každé přání, možné i nemožné, hlavně „S
RADOSTÍ A ÚSMĚVEM“, pro radost a úsměv Váš!!
PRO ZVĚDAVÉ JAZÝČKY JE MÁ TVORBA VIDĚT NA
WWW.DORTOVEPOTESENI.CZ, NA FB „DORTOVÉ POTĚŠENÍ“,
A PRO MLSNÉ JAZÝČKY JSEM NA TEL. 737 637 813, „U LÍPY“, ZÁMĚLI čp.15
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