OZNÁMENÍ
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: 20 Kč/l
Masérské, rekondiční a regenerační služby vám nabízí Jana Červinková
na tel.: 731 862 220
Roman Plesl se zabývá servisem a opravami benzínových motorových pil
a křovinořezů, včetně broušení řetězů na tel.: 774 866 877
Vracíme se k vypínání pouličního osvětlení na noc (23:00 -4:00 hod.)
každou neděli Kynologická organizace Záměl Výcvik psů bude prováděn
od 8:00 hod. v areálu střelnice v obci Záměl.
11. června
Slavnostní otevření Komunitního centra Dobromysl na
statku u Kašparů čp. 51. Od 15:00 hod proběhne prohlídka
komunitního centra a zahrady. Od 16:00 hod. hraje country
skupina Kalumet. Občerstvení zajištěno místními hasiči.
19. června
Proběhne u Vorařské lípy natáčení propagačního videa s
Vladimírem Kořenem. Zveme všechny v 15.30 hod..
19. června
Tečkování mandal na kamínky– na statku u Kašparů čp. 51
24. – 26. 6.
Mezinárodní krajkářské slavnosti ve Vamberku
25. června
Od 13:00 hod.na letišti v Žamberku AIR SHOW
10.července Promenáda v kloboucích.
28. července Od 7:30 do 16:30 hod odstávka elektrické energie
do 31. 7. 22 Uzavírka komunikace III/316 5 v obci Záměl
Tvorby v knihovně začnou pro přihlášené děti od 15:00 - 16:30 hod.
od 19.září
21. září
S knížkou do života od 15.00hod.-interaktivním čtení v knihovně
23. -24. 9.
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu
28. září
Svátek Sv. Václava – pečení nejen chleba
27. října
Lampionový průvod
5. prosince
Advent v Hostinci u Karla IV. Čertovské rojení
24. prosince Betlémské světlo a živý betlém
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách
odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/
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V letošním roce starosta obce přihlásil naši Vorařskou lípu do ankety
Strom roku 2022 a lípa se dostala mezi 12 finalistů. Přihlášeno bylo
původně 55 stromů. 275letá Vorařská lípa v Záměli má přidělené
hlasovací číslo 9. Dne 19. 6. 2022 v 15.30 hod. proběhne u lípy
natáčení propagačního videa s Vladimírem Kořenem a tímto bychom
rádi na tuto akci pozvali všechny podporovatele. Od 20. 6. do 11. 9.
2022 bude možné lípu podpořit on-line hlasováním na
www.stromroku.cz. Vítězný Strom roku nadace vyhlásí 22. září
v Brně a stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou
republiku v mezinárodním kole ankety o Evropský strom roku.

Kde nejlépe třídí ?
V průběhu roku 2021 to nejlépe zvládli
v Malé Úpě, v Záměli a Hořicích.

Vyhlášení výsledků Čistá obec proběhlo v prostorách Muzea východních
Čech v Hradci Králové 16. května 2022 Ani problémy, které nás v posledních
měsících a letech provázejí, nezastavily stále rostoucí chuť Čechů třídit svůj
odpad a méně zatěžovat životní prostředí. I letos tak mohli být vyhlášeni
vítězové soutěže Čistá obec. V ní obce a města Královéhradeckého kraje
přátelsky soupeří o to, čí obyvatelé lépe třídí odpad.
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„Třídění odpadu považuji za dnes už běžnou součást života moderního člověka,
něco, co by pro každého z nás mělo být naprosto přirozené,“ říká náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství
a vodohospodářství Pavel Bělobrádek. „Dlouhou dobu to tak ale nebylo a
všichni jsme se to museli naučit. Soutěž Čistá obec ukazuje, jak se nám v tomto
směru daří zlepšovat. A protože zároveň sama ke třídění obce a jejich
obyvatele motivuje, má velký smysl.“
Klání o vítězné příčky v soutěži Čistá obec se účastní všechny obce
Královéhradeckého kraje, které jsou zapojené do systému zpětného odběru a
využití obalových materiálů. Ten provozuje Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a. s. Soutěže se pořádají i v ostatních regionech, i v celostátním
srovnání jsou na tom ale obce a města ze severovýchodu Čech velmi dobře.
„Svou roli v tom může hrát skutečnost, že je Královéhradecký kraj turisticky
oblíbeným regionem a zdejší obyvatelé ho pro sebe i pro jeho návštěvníky
chtějí udržovat čistý,“ domnívá se regionální manažer společnosti EKO-KOM
Jiří Záliš, podle kterého za úspěchy může být i obliba soutěže mezi občany a
snaha v ní vyniknout.
Aby soutěž Čistá obec byla spravedlivá, je rozdělená do tří kategorií podle
velikosti sídel. Ta nejmenší soutěží v kategorii do tří set obyvatel, střední obce,
městysy a malá města mají kategorii od 301 do dvou tisíc obyvatel, městům
pak patří kategorie nad dva tisíce obyvatel. Oceňují se přitom nejen tři nejlepší
v každé z kategorií, ale také takzvaní Skokani roku, tedy obce, které se
v uplynulém roce ve třídění nejvíce zlepšily.
OBCE DO DVOU TISÍC OBYVATEL
Ani v kategorii středních sídel se při přehledu úspěšných obcí příliš
nepodíváme do nížiny. Třetí místo tady obsadil městys Černý Důl. Ten znají
všichni, kteří za rekreačními pobyty nebo výlety míří do Krkonoš.
S popularitou s ním může směle soupeřit držitel stříbrné příčky letošního
ročníku Čisté obce. Tím je totiž obec Adršpach. Její starostku Danu Cahovou
nečekaný úspěch překvapil. „Musím samozřejmě hlavně poděkovat občanům,
protože oni třídí,“ reagovala starostka, která za dobrým umístěním v soutěži
vidí prosbu směřovanou občanům, aby odpad třídili. „Snaží se, abychom měli
hezky čistou obec, tak jsme takhle krásně dopadli.“
Na velkého konkurenta by si tak možná měli dávat pozor v Záměli. Jelikož
v obci nedaleko hradu Potštejn ukázali, že třídit umí. Důkazem budiž, že loni si
na vyhlášení výsledků soutěže Čistá obec přišli pro bronz, letos už vystoupali
na příčku nejvyšší.
Více informací nejen o soutěži, ale i o dalších projektech, je možné najít na
internetových stránkách www.cistykraj.cz.
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Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic - přehled je za sledované období
k porovnání od roku 2019–2022. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Porovnání smluv v období

2022

2021

2020

2019

Ceny za odstraňování odpadu

840,-/t

775,-/t

730,-/t

565,-/t

500,-/t
145,-/t
93.480
840,-/t
145,-/t
500,-/t
800,-/t
500,-/t
1.985,-/t
2.285,-/t
3.050,-/t
740,-/t
945,-/t

500,-/t
100,-/t
86.520
630,-/t
100,-/t
500,-/t
800,-/t
500,-/t
1.730,-/t
2.030,-/t
2.815,-/t
3.375,-/t
1.535,-/t

500,-/t
100,-/t
86.520
630,-/t
100,-/t

500,-/t
100,-/t
81.600,600,-/t
100,-/t

500,-/t

0,-/t

500,-/t

500,-/t

1730,-/t

1.200,-/t

3050,-/t
3.375,-/t
890,-/t

3050,-/t
3.375,-/t
890,-/t

1.270,-/t

1.294,-/t

1.294,-/t

1.256,-/t

1.330,-/t

1.974,-/t

1.974,-/t

1.916,-/t

42,-/km

38,-/km

Poplatek obci
Rekultivační poplatek
Platby za svoz odpadu /rok
Cena odstraňování 1t odpadu
Rekultivační rezerva
Skládka – základní poplatek
Překročení 190 kg/obyvatel/rok
Poplatek obci
Celková cena /za tunu
při překročení
Odstranění plastů /za tunu
Odstranění skla /za tunu za SD
Odstranění dřeva /za tunu za SD
Velkoobjemový kontejner AVIA
12 m3 otevřená za SD
Velkoobjemový kontejner
ABROLL 30 m3 otevřená
Svoz mobilní svoz

Vyšší hodnota za skládku – základní poplatek z 500,-/t (800,-/t) při překročení
množství odpadu 200 kg/obyvatele/rok 2021 na skládce. V loni jsme překročili
již v listopadu o 8,82 t/ říjen + 9,48 t/ listopad +14,440 t/ prosinec =32,74 t /
rok 2021. Od roku 2022 je sníženo množství odpadu na obyvatele na 190
kg/obyvatele/rok. Z toho plyne – čím víc toho vyhodíme do popelnic

(směsného odpadu), tím víc zaplatíme.

Venkovské kvítí

… co příroda a zahrada dala

Květiny pro Vás pěstujeme, vážeme a přivezeme domů,
Záměl zdarma.
Objednávky alespoň 1 den předem na tel. 774887658
(sezona duben–říjen)
Výroba dekorací věnce, svícny. Girlandy
Aranžerské práce vánoční a velikonoční výzdoba
Pomoc s údržbou zahrady Drobné práce v zahradě, údržba
květin a dřevin, sečení trávy. Andrea Pleslová, Záměl 215,
tel.: 774887 658, andrea@plesl.cz,
Venkovní kvítí
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2021
v tunách

OU

Biologický
89,27
odpad
Směsný odpad
148,242
Objemný odpad
Obaly
0,185
znečištěné
Beton
Směsi, cihel, tašek
Nechlorované emulze
Asfaltové směsi
Celkem:
329,563

2020

SD

OU

2019

SD

OU

Z veřejného zasedání
SD

92,60

148,90

113,9

148,19

19,65
18,19

137,809

24,82
4,72

156,29

17,42
5,21

Usnesení č. 37/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 20. 12. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.

0,205

0,013

0,105

0,322

23,7
77,80
0,135
1,42

40

17,09
59,05

379,476

254,524

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
19. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 29,30,31,32,33,34,35/2021 / viz příloha

12,9
181,41

394,778

288,331

309,159

Pandemie způsobila, že se obchod přesunul především do světa e-komerce.
Lidé objednávají přes e-shopy čím dál více zboží, v důsledku čehož mají
pořádně napilno i výrobci obalových materiálů. Rostoucí ceny papíru, energií
a zájem ze strany zákazníků o udržitelnější produkty však nutí firmy přicházet
s inovacemi. Nakupování na internetu se během uplynulých dvou let stalo tak
nedílnou součástí našich životů, že odvyknout si od něj půjde nejspíš jen velmi
těžko. Ostatně, dokládají to i statistiky. České e-shopy hlásí rekordní čísla již
druhým rokem po sobě. Na snižování nadbytečného odpadu má vliv jak
rostoucí důraz na udržitelnost, tak ceny surovin a energií. Ukázkovým
příkladem je papír, který oproti roku 2021 podražil o 40 procent a u jehož ceny
se žádným návratem k původním hodnotám v průběhu příštích měsíců počítat
nedá. Všechno zlé je ale k něčemu dobré, praví známé a často užívané
přísloví. A tak zmíněné překážky a stále hlasitější debaty o ochraně životního
prostředí nutí obalový průmysl přicházet s inovacemi, kterých bychom se,
nebýt současné situace, dost možná dočkali až za mnoho let. „Čeká nás boom
alternativních, ekologičtějších obalů, k jejichž rozvoji přispívají moderní
technologie. Typickým příkladem je snaha nahrazovat plasty. V zahraničí se
těší popularitě například papírové strečové fólie, které jsou vyrobeny ze
100procentních přírodních zdrojů, recyklovatelné na 82 procent a, alespoň
podle EUMOS standardů, bezpečné a ideální pro využívání při dopravě
křehkých předmětů, PET lahví nebo krabicových zásilek. Technologie tu jsou,
stačí je chtít používat. I oblíbená bublinková fólie má svou papírovou,
neprůhlednou a recyklovatelnou alternativu, která se nejčastěji používá k balení
nábytku či jakýchkoliv předmětů citlivých na nárazy a otřesy. Čím dál více
firem a e-shopů si začíná uvědomovat, že při výrobě a použití obalu stačí s
nadsázkou jen o trochu více přemýšlet. „Vhodně zvolený obalový materiál a
design balení může výrazně podpořit prodej a vnímání e-shopu a prodávaného
zboží. I to nejběžnější každodenní zboží může být díky kreativnímu obalu
proměněno v unikátní produkt.
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Zastupitelstva Obce Záměl

145,27

ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 37/ 2021
5. ZO schvaluje předložený rozpočet ve výši 32.474.579,-Kč jako vyrovnaný.
6. ZO schvaluje předložený rozpočet pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Záměl na rok 2022 ve výši 60000,-Kč.
7. ZO schvaluje předložený střednědobý rozpočtový výhled 2023-2025.
8. ZO schvaluje předložený rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl
ve výši 720.593,-Kč jako vyrovnaný.
9. ZO schvaluje předložený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Záměl
na roky 2023-2025.
10. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IV-12-20210/V/1. Název stavby:
Záměl p.č. 188/52xRD-KJNN. (Jedná se o souhlas s napojením parcel paní N.
Š. a pana L. S. naproti vlakové zastávce).
11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o připojení odběrného místa
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN)
číslo smlouvy 12-SOP-01-4121887975. Jedná se o změnu místa měření na
adrese Záměl č.p. 51.
12. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o převodu kanalizace do vlastnictví
obce Záměl mezi účastníky paní N. Š., Družstevní 287, Doudleby nad Orlicí,
paní K. M. bydlící na téže adrese, panem M. Z., Mánesova 1861, Choceň a
paní Bc. L. Z., Lonkova 481, Pardubice, a nabyvatelem obcí Záměl
zastoupenou starostou obce Josefem Novotným. Celková cena kanalizace činí
185 000,-Kč.
13. ZO schvaluje předložený Návrh na podání žádosti o dotaci do Programu
rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. Jedná se o projekt: „Oprava
komunikace 9c v obci Záměl“. Celkové náklady projektu činí 552 368,-Kč,
výše dotace 50%, tedy 276 184,-Kč.
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14. ZO schvaluje předložený výsledek výběrového řízení na opravu střechy
zázemí pro hasiče. Jedná se o projekt podaný přes MAS pod názvem: „Zázemí
a vybavení JPO5 v obci Záměl“. Firmy, které podaly nabídku:
Kamil Matějka, Rájec 22, Kostelec nad Orlicí, Stavitelství EU s.r.o., Husovo
náměstí 99, Vamberk, ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3
15. ZO, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za
použití § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s §
35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) se seznámilo s předloženým návrhem změny územního plánu Záměl a s jeho
odůvodněním,
b) souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere
na vědomí stanovisko krajského úřadu,
c) ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny územního
plánu Záměl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,
d) vydává změnu územního plánu Záměl formou opatření obecné povahy č.
1/2021, které tvoří přílohu tohoto usnesení,
e) ukládá starostovi obce panu Josefu Novotnému zajistit u projektantaspolečnosti ŽALUDA, se sídlem Železná 493/20, Praha 1. Čtyři Vyhotovení
změny územního plánu Záměl včetně vyhotovení úplného znění po Vydání
změny.
16. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 18 ke smlouvě o nájmu a provozování
kanalizace ČOV pro veřejnou potřebu v Obci Záměl a dále Dodatek č. 18 ke
smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu v Obci Záměl.
17. ZO schvaluje předloženou Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na projekt: „Zázemí a vybavení JPO5 Záměl“. Celkové výdaje
projektu činí 798 805,-Kč, výše přiznané dotace 80% v částce 467 961,-Kč.
18. ZO schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z grantového
programu moderní útočiště ve veřejném prostoru. Jedná se o projekt: „Sad
starých odrůd u Kašparova statku v obci Záměl-vybudování posezení a
informační tabule sadu“. Celkové náklady projektu činí 94 105,-Kč, výše
dotace je 100%.

Sběrný dvůr
s kompostárnou
Vyčísleny částky, kolik peněz bylo zaplaceno na fakturách a kolik peněz bylo
vybráno na poplatcích za TDO za rok 2021
Uhrazené faktury v roce 2021 za TDO:
Nebezpečný odpad
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora, suť
Nákup materiálu,
Prodej - suť ve sběrném dvoře
fy: EKO-KOM vrátila obci + papír
fy: ELEKTROWIN a.s.
Nákup kontejneru plast, kov, papír
Pohonné hmoty a maziva
Pojištění auta a traktoru
Poradenské služby, ze zákona ISPOP
Opravy a udržování
rozbory kompostu EKO-LAB
Celkové náklady:

2021
2020
13.756,00
11.341,00
541.934,52 500.645,06
2.058,00
20.637,00
-53.856,00
-22.200,00
-274.184,0 -228.368,00
-9.097,00
-14.674,00
116.261,85
0,00
63.119,71
47.192,14
46.499,00
44.369,00
19.000,00
18.000,00
37.070,66 217.007,87
8.658,77
3.720,75
511.221,50 612.344,82

Přehled za vybrané poplatky TDO:
Zaplacené poplatky
Má se ještě vybrat
Platby za fy + převzetí kompostu

2021
2020
369.575,311.819,0,500.37.500,36.532,-

Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů:
2021
v tunách

Obec
Záměl

Papír a lepenka

16,86
21,369

Sklo
Oděvy
Olej, tuk
Barvy. lepidla
Léčiva
Dřevo
Plasty
Kovy
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0,063

22,01
0,55

2020

Sběrný
dvůr

Obec
Záměl

2019

Sběrný
dvůr

19,61
4,19
1,411
0,12
0,24
0,042
11,13

17,6489

0,35

5,84
14,24

0,395
1,439
0,12
0,35
24,21
1,02
0,02

Obec
Záměl

13,39
14,608
0,08

18,9
17,09

Sběrný
dvůr

0,395
3,512
0,35
0,41
0,05
18,9
0,69
0,02
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Zateplení, TČ, OS a MaR v budově č. p. 51
v obci Záměl Předmětem podpory je zateplení a
výměna oken a dveří, umístění tepelného čerpadla,
instalace a regulace otopné soustavy a zavedení
energetického managementu v budově č. p. 51 v
obci Záměl. Realizací projektu
dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné. Celkové způsobilé výdaje: 2
216 820 Kč. Dotace z EU 1 219 251 Kč (40%). Příspěvek příjemce podpory:
997 569 Kč (60%). Datum zahájení realizace projektu: 9. 11. 2021. Datum
ukončení realizace projektu: 31.8.2022. Řídící orgán: Ministerstvo životního
prostředí. Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR.

Zázemí a vybavení JPOS Záměl
Cílem je podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Je spolufinancování Evropskou unií. Reg. č.
21/005/19210/452/010/001767 - pořízena střecha, elektrocentrála, naviják na
tatru V3S, 11 ks zásahových obleků.

Sad starých odrůd u Kašparova statku v obci Záměl
vybudování posezení a informační tabule v sadu
Doba realizace projektu: 1.1.2022 - 30.9.2022. Sdružení
SPLAV, Z.s. poskytuje dotaci ve výši 94 105 Kč, za účelem
realizace projektu s názvem: Sad starých odrůd u Kašparova
statku v obci Záměl - vybudování posezení a informační
tabule v sadu.

Interaktivní tabule pro ZŠ Záměl
Finanční prostředky budou použity na nákup interaktivní
tabule Triptych se zvedacím systémem - šířka 400 cm a výška
120 cm, keramický povrch, kombinace dvou barev a dvou
keramických tabulí pevně namontovaných na zeď o
rozměrech 120/150 cm a120/180 cm.
Pro základní školu v obci Záměl, do třídy pro 3,4,5 roč.. Tabule TRIPTYCH
na posuvném stojanu - interaktivní vč. Ozvučení, kabeláže, montáže,
proškolení uživatelů. 1 kpl 58 000 Kč. Bílá školní tabule 120*150cm na zeď
1 ks 6 086 Kč. Bílá školní tabule 120/150cm na zeď 1 ks 8 391 Kč. Peněžitý
dar 20 000 Kč od ŠKODA AUTO a.s., DSO ORLICE.
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Usnesení č. 38/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 1. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 36 / 2022 / viz příloha
ZO schvaluje:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 38 / 2022
5. ZO schvaluje předloženou Žádost o poskytnutí jednorázového příspěvku ve
výši 3 300,-Kč na nákup testů pro zaměstnance školy.
6. ZO schvaluje předloženou nabídku pana starosty na možnost oddávání
v obci Záměl. Jako možného oddávajícího schvaluje starostu Josefa Novotného
a místostarostku Milenu Kaplanovou a jako vhodné místo schvaluje zasedací
místnost v podkroví obecního úřadu č.p. 158.
Usnesení č. 39/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 21. 2. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 / 2022 / viz příloha
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 39/ 2022
5. ZO schvaluje na žádost pana F. K. pronájem pozemku parc. č. 54/1 na němž
stojí hospoda Vagon. Smlouva zůstává beze změn a prodlužuje se o 10 let.
6. ZO schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl
Svazu tělesně postižených, Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru v
roce 2022 ve výši 4000,-Kč.
7. ZO schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního účelového
daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace
Záměl 16, Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2022 ve
výši 2000,-Kč.
8. ZO schvaluje předloženou žádost pana L. K. na nákup motorové pily pro
zásahovou jednotku SDH Záměl za cenu 22 000,-Kč.
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9. ZO schvaluje předloženou nabídku pana L. D. na opravu střechy na budově
bývalého mlýna. Jedná se o výměnu šroubů, kterými jsou připevněné plechy.
Cena za práci je 22 000,-Kč.
Usnesení č. 40/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 21. 3. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
14. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3 / 2022 / viz příloha
ZO neschvaluje:
8. ZO neschvaluje předloženou Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč.
9. ZO neschvaluje předloženou Žádost o individuální dotaci na rok 2022,
jedná se o finanční příspěvek na rok 2022 ve výši 10 000,-Kč na financování
sociálních služeb Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou, které jsou určené pro
občany naší obce.
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 40/ 2022
5. ZO schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
22_01_4121938823. Předmětem této Smlouvy je závazek PDS připojit odběrné
elektrické zařízení Zákazníka specifikované v čl. III. (dále jen „odběrné
zařízení“) k distribuční soustavě PDS, a to v návaznosti na žádost Zákazníka o
připojení odběrného zařízení se změněnými technickými parametry k
distribuční soustavě č. 4121938823, doručenou PDS dne 11. 3. 2022 (dále jen
„Žádost o připojení“).
6. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb na internetovém serveru
www.fiedler-magr.cz smlouva č.: A22020052 Jedná se o datový prostor na
internetovém serveru pro sběr dat, dále možnost využívání služeb serveru
spojených s exporty dat ze serveru a s grafickou a tabulkovou vizualizací. Bude
poskytnuto uživatelské jméno a heslo pro základní přístup a pro přístup se
zvýšenými právy.
7. ZO schvaluje předloženou cenovou nabídku zpracovanou Ing. P. K., Záměl
147 na provedení projekčních prací na projekt: „Modernizace tělocvičny ZŠ
Záměl“ za cenu 118 000,-Kč.
10. ZO schvaluje předloženou Žádost pana P. B., Sokolská 1348, Rychnov nad
Kněžnou o vzdání se předkupního práva obce Záměl k pozemku parc. č. 73/1
v Kú. Záměl.
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markrabě moravský – později sám Otec vlasti Karel IV. s místní selkou, když
obléhal hrad Potštejn s loupežníkem Mikulášem.
V roce 2005 byla Vorařská lípa odborně ošetřená a změřena. Její stáří bylo
v tomto roce odhadováno na 250 let, byla vysoká 17 metrů a obvod byl 463
cm.
Od Hostince u Karla IV. začíná naučná Planetární stezka, která má 13
zastavení a jedno z nich je právě zde u lípy Vorařů. Stezku jsme vybudovali v
roce 2011 za podpory fondu T – mobile.
K propagaci lípy vznikla stránka na Facebooku – VORAŘSKÁ LÍPA.
Pokud Fcb vlastníte, tak si stránku přidejte, ať Vám nic kolem naší lípy
neunikne. Můžou soutěžit i děti od 3 do 15 let – Strom roku dětským
pohledem.
Dění kolem akcí u lípy a soutěže můžete sledovat i na naší webové stránce
www.mavlast.eu. Hlasování bude probíhat od 20.6 do 11. září 2022.
Přejeme naší krásné Vorařské lípě v Záměli hodně úspěchů nejen v anketě.
Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční:
Setkání u Vorařské lípy – prezentace k projektu Strom roku
Program – Jak se žilo pod lípou – Výstava a program k
vorařství na Orlici - spojené se soutěží Strom roku 2022
10.července Promenáda v kloboucích.
28. září
Svátek sv. Václava – pečení nejen chleba
27. října
Lampionový průvod
5. prosince
Advent v Hostinci u Karla IV. Čertovské rojení
24. prosince Betlémské světlo a živý betlém
Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena
19. červen
červenec

Poděkování patří pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům podílejících se
na obnově kulturní památky a Vám, čtenářům zpravodaje, přejeme pohodové
léto a krásné prázdniny.
Za spolek sepsala Marie Trejtnarová

Kynologická organizace Záměl
Střelnice oznamuje, že od neděle 29.5.2022 zahajuje
svoji činnost v areálu střelnice v obci Záměl. Výcvik
psů bude prováděn od tohoto termínu vždy každou
neděli od 8:00 hod. Případní zájemci o výcvik psů
jsou srdečně zváni a mohou se přihlásit k výcviku také
v tomto termínu čili každou neděli.
Sběrný dvůr:
Období letní od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku
každý týden v sobotu: 10:00 hod do 11:00 hod.
OBEC ZÁMĚL -
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velké poděkování. Bylo Vás 62. Stezkou prošlo 665 dětí. Za sportovní výkony
a zdolání stezky byly děti v cíli odměněny. V den konání pochodu byla v
Hostinci u Karla IV. nainstalovaná výstava na téma Voraři a vorařství na
Orlici. Pro ty, kteří ji nestihli, bude k vidění ještě na další naší akci konané v
létě.
• Vorařská lípa – přihlášený strom do soutěže Strom roku 2022
Byli jsme panem starostou osloveni a požádáni o spolupráci při propagaci naší
krásné lípy v rámci soutěže, kam ji obec přihlásila.
Naše Vorařské lípa a něco málo o naší komunitě.
Zdejší místo pod touto lípou je opředeno i pověstí z časů, kdy se zde, na
břehu Orlice, stavěly vory. Naši předkové tuto krásnou lípu – symbol lásky –
měli ve velké úctě, byla součástí jejich každodenního života. Stála na břehu
náhonu, který zásoboval vodou místní rybník Návesník. Byla svědkem mnoha
milostných dostaveníček, v jejím okolí praly a bělily hospodyňky prádlo,
poskytovala také stín unaveným poutníkům tudy procházejícím. Vyslechla
mnoho příběhů, povídaček i písniček. Po klekání v letním čase tu pilné ruce
krajkářek u herdule paličkovaly krajky, umělecká to díla z nití. Když řeč vázla,
tak došlo i na zpěv, který se dle pamětníků linul až ke krchovu a kostelíku sv.
Marečka, aby živí i mrtví byli pospolu. Byla svědkem, kterak voraři na
okolních pozemcích stavěli vory, které se potom plavily po Orlici, Labi až do
Hamburku. O tom, že stavitelé vorů a jejich pomocníci neměli na růžích
ustláno, vypráví pověst vztahující se právě k tomuto místu. Tolik k dávným
časům.
Novodobá historie se snaží zachovat povědomí a sounáležitost k tradici
předků trochu jinou formou.
Po několik let po revoluci jsme pořádali jako sociální komise v obci právě
pod Vorařskou lípou netradiční dětské dny. Později od roku 2003 jsme
obnovili čištění studánek po zimě pod názvem Putování ke Studánkám. V
každé krajině je to jiné, ale u nás na dědině chasa tu studánky čistí. Zkrátka
první den v máji, studánky tu svátek mají. Zde se schází poutníci s
hastrmánkem Floriánkem, Adélkou a družičkami právě pod korunou košaté
lípy za zpěvů mariánských písní, aby vyšli k obecním studánkám.
Okolí pod lípou je poměrně frekventované, nachází se na cyklostezce.
Procházejí tu turisté i projíždí cyklisté do známého letoviska Potštejn. V roce
2007 tu obec vybudovala místo s lavičkami k odpočinku a pítko pro osvěžení.
Dříve se akce konaly pod záštitou sociálního výboru. Od roku 2007 jsou
připravovány Občanským sdružením, později spolkem „Má vlast –můj domov
z.s.“
Jsme malá parta osmi nadšenců, která založila občanské sdružení pro záchranu
památek, udržení tradic a zvyků hlavně v naší vesničce Záměl, ale i v celém
podhůří Orlických hor. Snažíme se zachránit jedinou místní kulturní památku
starý zájezdní hostinec – Hostinec u Karla IV., kde podle pověsti tančil
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11. ZO schvaluje předloženou Žádost spolku Kynologie Záměl o umístění sídla
spolku na adresu Obec Záměl, Záměl čp. 158, 517 43 Potštejn.
12. ZO schvaluje předloženou Žádost Žádost paní E. K., ředitelky ZŠ a MŠ
Záměl o mimořádný příspěvek na uhrazení nákupu pračky v ceně 9 000,-Kč.
13. ZO schvaluje předložený Návrh Závěrečného účtu za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu vyvěšením Návrhu Závěrečného
účtu za rok 2021.
Usnesení č. 41/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 19. 4. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: Jiřího Sršně, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu, L. Kapuciána,
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 41 / 2022
5. ZO schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy Elektromontáže
Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou. Celková nabídková
cena činí 430 760,- Kč.
6. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo:
22_SOP_01_4121944473 jejímž předmětem je závazek PDS připojit odběrné
elektrické zařízení Zákazníka, kterým je v tomto případě Obec Záměl.
7. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby mezi Obcí Záměl, zastoupena starostou
obce panem Josefem Novotným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupena na základě plné moci ze dne
31. 3. 2021 evid. Č. PM-154/2021: zmocněncem ELRO Czech, s.r.o., se sídlem
Ostřetín 288, 534 01 Holice, jehož jménem jedná Jaroslav Roček. ČEZd_SoBS
VB 23183/IP-12-2014529/Záměl, parc. 503/2 -přípojka knn.
8. ZO schvaluje předložený Návrh kupní smlouvy na koupi pozemku mezi
prodávající obcí Záměl a kupujícím panem J. H., Záměl 88. Jedná se o
pozemky oddělené GP číslo 580-1253-2/2022 s parc. č. 461/3 o výměře 138 m2
a 453/2 o výměře 141 m2. Cena za 1 m2 je 70,- Kč, celková cena pozemků činí
19 530,- Kč.
9. ZO schvaluje předloženou Žádost pana J. S., k Marečku 343, na narovnání
majetkových vztahů dle katastru. Obec Záměl a pan J. S. vlastní části pozemku
s parc. č. 1014/2 oddělené GP číslo 580-1253-2/2022. Obec Záměl vlastní
pozemek s parc. č. 1814/3 o výměře 57 m2, pozemek s parc. č. 1014/5 o
výměře 51 m2 a pozemek s parc. č. 333/3 o výměře 29 m2 vlastní pan J. S. Obě
zúčastněné strany se dohodly takto: Obec Záměl prodá panu J. S. pozemek
s parc. č. 1814/3 o výměře 57 m2, pozemek s parc. č. 1014/5 o výměře 51 m2.
Cena za 1 m2 je 70,- Kč,
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celková cena činí 7 560,- Kč. Obec Záměl koupí od pana J. S. pozemek s parc.
č. 333/3 o výměře 29 m2. Cena za 1 m2 je 70,- Kč, celková cena činí 2 030,Kč.
10. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní k zajištění
služeb ze dne 21. května 2018. Předmětem dodatku je úprava výše odměny za
výkon funkce pověřence ve čl. III. Odměna, odst. 2. Dosavadní ustanovení se
mění následovně: Čl. III, odst. 2. Odměna za předmět plnění, uvedený čl. II.
Odst. 1 a 2 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 605, Kč.
11. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení prostředků
na společnou jednotku požární ochrany. Obce tímto dodatkem upravují pouze
bod v článku III bod 4. Obec Polom se ke splnění účelu dle této smlouvy
zavazuje poskytovat obci Záměl částku 20 000,- Kč, a to vždy nejpozději do
30. 6. příslušného kalendářního roku. Částka se každý rok navyšuje o inflaci.
Navýšená částka je za rok 2022.
12. ZO schvaluje předložený závěrečný účet, a to bez výhrad, dále schvaluje
závěrečnou zprávu, účetní závěrku obce Záměl a účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záměl za rok 2021.
13. ZO schvaluje předložena nabídka firmy KAVE Bau s.r.o., K Dolníčku 66,
530 02 Pardubice-Nové Jesenčany, na zhotovení stavby: „Záměl-Revizní
šachta kanalizační přípojky“. Celková cena všech šachet činí 524 403,- Kč.
Jedná se o šachty jednotlivých vlastníku pozemků.
14. ZO schvaluje předloženou žádost pana L. Kapuciána., o prodloužení doby
nočního klidu dne 30. 4. 2022 do 24.00 hod, z důvodu akce: Pálení čarodějnic.
15. ZO schvaluje navržený počet 7 členů zastupitelstva pro nadcházející
volební období.
Usnesení č. 42/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 16. 5. 2022 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Jindráskovou, J. Sršně
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 / 2022 / viz příloha
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 42 / 2022
5. ZO schvaluje předloženou Smlouvu darovací mezi Obcí Záměl zástupce:
Josef Novotný a Královéhradeckým krajem zástupce: Mgr. Martin Červíček
Zastupitelstvo
Královéhradeckého
kraje
schválilo
usnesením
č.
ZK/12831/2022 ze dne 2. 5. 2022 poskytnutí finančního daru ve výši 35 000,Kč jako odměnu za umístění v soutěži „Čistá obec 2021“ a obdarovaný
současně prohlašuje, že finanční dar využije na úhradu nákladů v oblasti
ochrany životního prostředí
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Má vlast - můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.
Konečně jsme se po covidových letech opět mohli
vrátit a uspořádat tradiční akce. Jsme za to moc rádi.
Prosinec 2022
• 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. Andělů, andílků i andělíčků bylo také
dostatek.
Leden 2022
• Tříkrálová sbírka –8. ledna procházely obcí hned čtyři tříkrálové skupinky.
Díky vám spoluobčanům se podařilo vybrat 29 919,- 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 2022
• Velikonoce u Karla IV. Na letošní svátky jara jsme se moc těšili. Zájemci si
u nás v hostinci mohli uplést pomlázku, ochutnat čerstvě napečené jidáše, a
nebo se účastnit dílniček, kde se zdobila vajíčka netradiční technikou – drátky
a vrtáním. Vonělo to u nás i perníčky a bylinkami. I přes skoro zimní počasí
bylo návštěvníků hodně. V obecním mlýně byla výstava souběžná, kde ji
pořádali zahrádkáři a včelaři. Všem vystavovatelům děkujeme a těšíme se zase
na další ročník.
Květen 2022
• Putování ke studánkám Tuto tradiční akci jsme opět mohli pořádat i pro
veřejnost. Sešli jsme se pod Vorařskou lípou, kde vodník Floriánek s Adélkou
putování zahájili. Zavzpomínali na dobu dávno minulou, kdy to tu pod lípou
podle pověsti žilo. U studánky byl malý kulturní program. Zazpívali nám malí
zpěváčci Mareček s Maxíkem. Rozdali jsme pamětní pohlednice, pitíčka,
koláčky a preclíky. Cestou zpět z lesa nám u rybníčku zazpívala Rusalka.
Počasí bylo jarní a myslím, že se akce vydařila.
• Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – Soutěžíme s Floriánkem.
Na kontrolním stanovišti v Záměli u nás v hostinci, jsme pro děti nachystali
nenáročný miniokruh se soutěžemi.
Děti si mohly na prvním stanovišti vyzkoušet techniky bojových sportů pod
vedením SHIN-KYO Rychnov nad Kněžnou. Na dalším stanovišti je čekal
hokejový sport pod vedením týmu 2013 a ml. HC město Rychnov nad
Kněžnou. Na horní cestě bylo stanoviště zámělských Sokolů a Rychnovského
DÉČKA a i tam se sportovalo. U altánu zároveň probíhala soutěž v Králičím
hopu. Nechyběli ani maskoti hokejových klubů HC LEV Kostelec nad Orlicí a
HC Mountfield Hradec Králové. Všem, kteří letošní stezku zajišťovali, patří
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Samotné slavnostní otevření Sadu starých odrůd se uskutečnilo ve středu
18.5. a účast byla velká, za což jsme moc rádi. Děti si pro nás připravily
krásnou a vtipnou píseň a pak už jsme společně odhalili nové informační
tabule.
Dokonce už nám otevřelo i BISTRO U VÁŽKY, takže přítomní návštěvníci se
mohli v horkém dni osvěžit pivem z Neratova.

Finanční dar poukáže dárce na účet obdarovaného nejpozději do 30 dnů ode
dne podpisu této smlouvy.
6. ZO schvaluje předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10.
2021. Jedná se o změnu smlouvy o dílo s předmětem díla „Komunitní centrum
Dobromysl“, mění se ustanovení bodu IV. CENA ZA DÍLO.
7. ZO schvaluje předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo mezi Sdružení
Záměl Mados MT s.r.o. (Společník 1-Vedoucí společník), Lupenice 51, KAVE
Bau s.r.o. (Společník 2-Správa společnosti), K Dolíčku 66, Pardubice-Nové
Jesenčany, Suchý s.r.o. (Společník 3), Komenského nám. 12, Zásmuky a
objednatelem: Obec Záměl. Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla
s názvem: „Dostavba kanalizace a ČOV Záměl“. Předmětem dodatku je změna
výše sjednané ceny.

• Budování komunitního centra Kašparův statek
Na ukázku malá fotoreportáž ze stavby:
V listopadu 2021 byla
zahájena
rekonstrukce
domu č.p. 51. Práce
probíhaly velmi intenzivně
celou zimu i jaro. Došlo ke
kompletní přestavbě a v
současné chvíli se úprava
objektu dokončuje.
Prostory byly vytvořeny
opravdu nádherné a věříme,
že je již brzy začneme
společně využívat k různým
komunitním aktivitám.
Slavnostní otevření je
naplánováno na 11. 6. 22 a
my se všichni už moc
těšíme na vaši návštěvu.
19. 6. 22 se na statku
uskuteční první tvořivý
workshop. Budeme se učit
tečkování
mandal
na
kamínky a jste srdečně
zváni. Sledujte náš FB
Zahrada Dobromysl.
Za Zahradu Dobromysl a
Komunitní
centrum
Kašparův statek.

Přestavba kuchyně

rád bych Vás seznámil s realizovanými projekty:
1) Zázemí a vybavení JPO5 v obci Záměl - díky dotaci od MAS se podařilo
opravit střechu na hasičské zbrojnici, nakoupit 11 zásahových obleků, pořídit
naviják na Pragu V3S a koupit elektrocentrálu Honda o výkonu 15 KW.
Celkové náklady projektu činily 895 280 Kč, výše podpory byla 467 961,- Kč.
2) Dále pokračuje stavba kanalizace a ČOV v obci Záměl - tímto projektem
zajistíme odkanalizování části obce a napojení nové lokality na novou čistírnu
odpadních vod. Celkové náklady tohoto projektu činí ve stavební části 25 000
000,- Kč, cena je včetně DPH. Náklady administrativní a ostatní jsou 1 200
000,-Kč. Vlastník nemovitosti dá příspěvek 10.000 Kč na revizní šachtu. Tento
projekt je stavebně, finančně a logisticky nejnáročnějším projektem, který obec
za mého starostování realizovala.

Přestavba podkroví

Přestavba koupelny, WC

sepsala Petra Formánková
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Vážení spoluobčané, milí Záměláci,

Obec také musí po realizaci projektu převzít provozování ČOV a kanalizace.
Již jsme vypověděli smlouvu se společností AQUA servis a.s. a sami si
začneme provozovat čistírny a kanalizaci. Vím, že to nebude jednoduché, ale
věřím, že to zvládneme stejně jako provozování sběrného dvora a odpadového
hospodářství.
3) Rekonstrukce komunitního centra v obci Záměl - díky tomuto projektu
realizujeme opravu nemovitosti č.p. 51 v obci Záměl. Projekt je financován ze
dvou dotačních titulů – OPŽP /výše dotace 1 219 251,- Kč/ a IROP /výše
dotace 1 000 000,- Kč/. Celkové náklady projektu činí 5 184 596,-Kč. Projekt
bude ukončen v průběhu měsíce června a tímto bych Vás chtěl pozvat na
slavnostní otevření Komunitního centra v Záměli. Otevíráme 11.6.2022 v 15
hodin. Na programu bude prohlídka opravené části č.p. 51 a komunitní zahrady
Dobromysl a od 16 hodin zahraje hudební skupina KALUMET. Občerstvení
zajišťují hasiči.
OBEC ZÁMĚL - 9

4) Dalším projektem, který realizujeme v naší obci, je „Sad starých odrůd“.
Tento projekt je popisován v článku Zahrady Dobromysl.
5) Díky finančnímu daru ve výši 20 000,- Kč z programu Škoda Auto obec
Záměl zakoupila interaktivní tabuli pro ZŠ a MŠ Záměl.
Výhra v soutěži Čistá obec čistý kraj. Rád bych vám všem, kteří třídíte odpady,
chtěl moc poděkovat. Díky vám obec Záměl vyhrála první místo v soutěži
Čistá obec čistý kraj, v kategorii 500 - 2000 obyvatel. Vytřídili jsme nejvíce
odpadů z celého Královehradeckého kraje na obyvatele a získali jsme finanční
odměnu 35 000,- Kč. Částka bude využita v systému odpadového hospodářství
obce. Přeji krásné a klidné léto
Josef Novotný, starosta

Jak se stát zastupitelem? Pokud byste chtěli přispět k rozvoji obce a
chtěli se stát zastupiteli nebo spolupracovat v komisích, je možné získat
informace u starosty. Budeme rádi za Váš zájem. Konec lhůty pro podání
kandidátních listin je do 19.7.2022

Zpráva SDH Záměl.
Svoji činnost v roce 2022 jsme zahájili 15. ledna
Výroční valnou hromadou našeho sboru v klubovně v
hasičské zbrojnici.
30. dubna jsme se zúčastnili v Rybné nad Zdobnicí žehnání jejich nového
hasičského vozidla. V odpoledních hodinách jsme zajistili tradiční Pálení
čarodějnic na hřišti pod Markem ve spolupráci s SK Záměl, z.s. a obcí Záměl.
Počasí nám přálo a účast místních dětí i dospělých byla hojná.
14. 5. 2022 byla v Doudlebách nad Orlicí okrsková soutěž našeho 4. okrsku.
Výjezdová jednotka obce Záměl měla od začátku roku tyto ostré výjezdy a
školení:
- již devátým rokem zajišťujeme požární ochranu pro obce Polom a Proruby.
- 17. února jsme měli celkem 3 výjezdy na spadlé stromy (na Polomi, v
Doudlebách a v Záměli).
- 19. března v 19.32 hodin byl výjezd na požár louky do Sopotnice. Jednalo se
o náš první zásahový výjezd do jiného kraje.
- 28. března byl výjezd do Potštejna na požár trávy a lesního porostu na
Pasekách.
- 20. až 21. května proběhlo cyklické školení velitelů v Potštejně v letním
táboře Železničář.
Rádi bychom vás pozvali na 24. září, kdy bude Den otevřených dveří v místní
hasičské zbrojnici se soutěžemi pro děti. Občerstvení bude zajištěno.
Přejeme všem klidné a pohodové letní měsíce.
Za hasiče Záměle Marcel Svoboda
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Komunitní centrum
Kašparův statek
a

Zahrada Dobromysl
zahrada Sdružení SPLAV, z.s.
• Projekt „Sad starých odrůd u Kašparova statku“ úspěšně dokončen!
Jak jsme vás již informovali ve
vánočním zpravodaji, pustili jsme se s
obcí a dětmi ze ZŠ Záměl do realizace
projektu z grantové výzvy ŠKODA
AUTO a Sdružení SPLAV, z.s. „Moderní
útočiště ve veřejném prostoru“.
V lednu jsme se s dětmi ve škole
věnovali zjišťování informací o našich
vysazených starých odrůdách. Používali
jsme staré pomologické knihy, které
zůstaly na statku po rodině Kašparových.
Dále jsme informace čerpali z různých
internetových stránek. Práce jsme měli
opravdu hodně, ale výsledek určitě stojí
za to. Společně jsme zjistili, jaké funkce
plní ovocný strom v krajině a děti vše
nádherně výtvarně ztvárnily. Výsledek
jejich práce si můžete prohlédnout na
informační tabuli v sadu.
Kromě toho se nám podařilo vyhledat i
střípky z historie statku a rodiny
Kašparových. Co jsme zjistili, se dozvíte
na druhé informační tabuli vedle nového
posezení před stodolou. Za nádherně
zpracovaný pískovcový stůl a podstavce
moc děkujeme firmě TEKAM Záměl,
s.r.o. Krásné dřevěné lavičky a také
stojany vyrobil Josef Vodehnal truhlářství
děkujeme!
A protože hlavním cílem bylo seznámení
se starými odrůdami ovoce, které máme
nově vysazené v sadu před Kašparovým
statkem, připravili jsme i 30 popisných
cedulek, které jsme umístili přímo ke
stromům. Věříme, že i pro vás budou tyto
informace cenné.
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Zpráva o činnosti školy
ZŠ Záměl

Základní organizace
Včelařů
Záměl - Potštejn
Opět jsme po zimě s napětím očekávali, jak včelky přečkaly zimu. Na jaře
jsme odevzdávali vzorky veterinární zprávě z 316 včelstev. Je to pozitivní
vývoj oproti minulému roku, kdy jsme vyzimovali 270 včelstev. Máme z toho
radost.
Včelky nám tedy již od jara s radostí opylují stromy a rostliny tak, aby byla
krásná úroda. Letošní počasí docela vychází, a tak při květu ovocných stromů
bylo příhodné počasí na to, aby mohly nerušeně „pracovat“. Jen to jaro bylo
opět trochu dříve, a tak měly včely hodně napilno. Pozitivní je, že měly velkou
nabídku pylu, který potřebují pro plod.
Výbor naší organizace pravidelně svolává předseda přítel Mencl každý
měsíc. Řešíme potřebné ohledně chodu naší organizace, a zvláště organizaci
léčení včel proti roztoči Varoa Destructor.
Je důležité, abychom dávali léčivo v celé organizaci ve stejný termín, aby se
roztoč nemohl přenášet „od sousedů“, protože léčí v jiném termínu anebo
vůbec. Po loňské dobré zkušenosti s jarním léčením jsme letos opět na jaře
použili přípravek Ekopol – proužky dýhy napuštěné ekologicky čistými
esenciálními oleji. Máme snahu používat nechemické látky, které se v přírodě
vyskytují a v určité koncentraci působí proti tomuto roztoči.
Devatenáctého února jsme se sešli na společné schůzi, která proběhla v
přátelské atmosféře. Jsme rádi, že se opět takto můžeme scházet.
Jako předešlé roky, tak i letos – začátkem května – instaloval přítel
Vondřejc v areálu hradu prosklený úl a osadil jej včelami. Je to krásný pohled
pro návštěvníky hradu na toto včelí království. Zveme vás i vaše přátele na
hrad, podívat se alespoň částečně „přes sklo“ na život včel. A protože s tím je
spojeno hodně práce, tak si dovoluji příteli Vondřejcovi poděkovat za nás
všechny
.
A jako vloni, tak i letos vyřizuji vzkaz od našich včeliček:
„Prosíme nesekejte tolik vaše trávníky a nechte nám také nějaké luční květy
vykvést, abychom měli pyl a nektar. Tím nám hodně pomůžete, protože mimo
jara té potravy máme málo. Vysazujte prosím kytičky a keře. My vám za to
budeme opylovat květy, abyste měli bohatou úrodu všeho. Děkujeme.“
Sepsal Milan Pleva-jednatel ZO
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V druhém pololetí školního roku 2021 – 2022 už pevně věříme, že jsou
všechny covidové peripetie za námi a nás čeká už „jen“ starý dobrý školní
život. Pustili jsme se s odhodláním do všech výzev a projektů. Tím
nejhlavnějším je samozřejmě vzdělávání. Učíme se nepřetržitě, ve škole i
mimo ni. Učíme se, jak se učit. Učíme se jeden od druhého. Učíme se v
souvislostech. Učíme se porozumět světu kolem nás.
Leden
• Cesta pravěkem - interaktivní výukový program
• „O korunu krále Alberta“ - školní turnaj v deskových hrách
• zahájení Doučování 2 - projekt MŠMT z programu Národního plánu obnovy
(v profilových předmětech Čj, Ma, Aj)
• realizace projektové práce dětí na
společného projektu s komunitní
zahradou Dobromysl – Sad starých
odrůd u Kašparova statku
• pololetní hodnocení žáků –
sebehodnocení v rámci komunitních
„Korálků“,
slovní
i
sumativní
hodnocení, třídnický projekt „Třída v
pytli“
Únor
• Zdravé nožičky – zdravotní
terapeutický projekt pro 1., 2. ročník
• Árie z galerie – školní výtvarný
projekt (arteterapie, muzikoterapie)
Březen
• školní florbalový zápas UČITELÉ x
ŽÁCI s výsledkem 7 : 15
• Čtenářské sáčky – čtenářské dílny
• příprava vystoupení a výroba „zboží“
do školního stánku na Velikonoční
výstavu
Duben
• zahájení tradiční výstavy včelařů a
zahrádkářů v Záměli vystoupením
„Píšťalička“, prodej výrobků ve školním
stánku
• školní exkurze na výstavu do
Častolovic
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• Dášenka – návštěva divadelního
představení ve Vamberku
• Rákosníčkovo putování – netradiční zápis
do 1. ročníku
• zážitkový program „Ze mě Země“
• „Čarodějnický den“ a povinné užití
lektvaru na doplnění sil a energie do
posledního čtvrtletí školního roku
Květen
• Den otevřených dveří HZS ČR v Rychnově
nad Kněžnou
• slavnostní otevření Sadu starých odrůd u
Kašparova statku – dokončení projektu
• školní exkurze do Městské knihovny v
Kostelci nad Orlicí
• Vorařská lípa ve finále ankety Strom roku
–
vystoupení
v
roli
komunitních
podporovatelů
• ukončení zájmových útvarů – Krtek,
Albert, Frendlík, florbal
Červen
• Den retroher – oslava svátku dětí (kuličky, čára,
panák, školka s míčem,…)
• školní exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové
• účast na tradiční Olympiádě málotřídních školy v
Potštejně
• školní fotbalový zápas UČITELÉ x ŽÁCI (pokus o
odvetu)
... a tradiční akce závěru školního
neopakovatelnou atmosférou.

roku

s

Po pěti letech v zámělské škole se s námi musí rozloučit pět páťáků. Vojáci (název
třídního týmu) Šimon Dvořák, Lukáš Toužimský, Victorie Mazánková, Natálie
Cipryánová a Markéta Šťastná už mají nasměrováno do nových škol, do nových tříd,

ale určitě dobře vědí, kam se mohou kdykoliv vracet. Rozloučí se s vámi
tablem, na kterém horlivě pracují.

12 – OBEC ZÁMĚL

Myslivecký spolek Velešov Potštejn
Vážení spoluobčané, pomalu končí jaro jedno z
nejkrásnějších období roku. Příroda se probudila
ze zimního spánku. Vše kolem na nás dýchá
čistotou a kolem nás převažuje jasně zářící zeleň.
Stromy a rostliny jsou v plném květu a začíná se
rodit nový život. V této době klíčí ze semen nové
rostliny a ptáci, zvěř zkrátka všichni živočichové
postupně vyvádí své mladé. Mláďata čeká období,
kdy jsou nejzranitelnější a takřka bezbranné.
A jak se máme zachovat my lidé?
V každém případě se pohybujeme v přírodě
po vyznačených cestách, chováme se tiše a s
respektem se vyhýbáme kontaktu se zvěří.
Nenecháváme volně pobíhat psy, ale vždy je
vedeme na vodítku! Pokud na louce či v lese
narazíme na opuštěná mláďata, v žádném případě
na ně nesaháme a nesnažíme se jim jakkoli
pomoci. Věřte, že příroda na takové situace myslí
a mámy se ke svým mláďatům určitě vrátí. Užijte
si tu chvilku, když vidíte nový život, ale
nezasahujte do zákonitostí přírody!
Až se budete procházet krajinou, obdivovat se
jejím krásám a usednete pod košatý strom do
stínu, abyste si dali svačinu nebo zahnali žízeň,
vraťte prázdné obaly do batůžku a po návratu
domů je vyhoďte do koše. Odpadky do lesa
nepatří. Hyzdí krajinu a u některých druhů
odpadu může docházet i k poranění zvědavé
zvěře. Chceme přeci, až se příště zase vydáme na
procházku, abychom se za nás lidi nemuseli
stydět.
Závěrem
chci
poděkovat
stávajícím
zastupitelům obcí Záměl a Potštejn, kterým na
podzim vyprší jejich mandát, za spolupráci,
vstřícný přístup a podporu naší myslivecké
činnosti v katastru obou obcí. Věřím, že na ni po
volbách opět navážeme.
Děkujeme.
Přeji Vám všem pohodové léto.
Tomáš Jarkovský, Myslivosti zdar
OBEC ZÁMĚL - 21

ZAHRÁDKÁŘI

Začátek roku byl ještě poznamenán omezeními. Přesto náš spolek již plánoval
činnost na celý rok. První schůze výboru se konala 4.3.2022. Hospodářskou
činnost jsme začali závazkem obecnímu úřadu na osazování a udržování
květinové výzdoby, růžových záhonů a prostranství u památníku padlých v
první světové válce.

Společenská činnost byla zahájena předáním petrklíče našim členkám ke
svátku žen. Společně jsme oslavili životní výročí našich členů. Navštívili jsme
našeho dlouholetého člena přítele Jindřicha Vanického.
Začali jsme se připravovat na Velikonoční výstavu v Častolovicích 8. - 10.
dubna. Bylo to poprvé, kdy jsme se zúčastnili vlastní expozicí na jarní výstavě.
Naše expozice byla pečlivě připravena a byla pořadateli kladně hodnocena.
Byla zmíněna jako poutavá i ve vysílání rádia Hradec Králové.
Našim členům jsme rozvezli objednané sadbové brambory a sazečku. Bylo
to 145 kg brambor a 8 pytlíků sazečky.
Dne 25.3. jsme provedli osázení záhonů, truhlíků a mís maceškami, které
budou na záhonech dělat parádu až do pouti. Osázeli jsme tři truhlíky pro obec
Záměl. Po brigádě jsme si poseděli v kavárně a popovídali. Rozdělili jsme si
zalévání. Doma jsme si připravovali sadbu na letní výsadby.
Začali jsme s přípravou výroční členské schůze, kterou jsme naplánovali na
23.4.2022. Schůze se konala po dvou letech odkladů v penzionu v Záměli.
Schůzi zahájili děti z mateřské školky v Záměli pěkným vystoupením. Přivítali
jsme zástupce obcí a spřátelených spolků. Ocenili jsme zasloužilé členy a
přijali nové členy spolku. Zhodnotili jsme uplynulé roky a činnost spolku a
výboru nechali posoudit přítomnými členy.
Začali jsme s přípravou výletu, na který jedeme 4.6. 2022. V době vydání
zpravodaje již budeme mít zážitky z výletu. Toto je stručně o činnosti
zahrádkářského spolku z Potštejna. Ukončím vzkazem našeho člena přítele
Vanického naší výroční schůzi. Možná osloví i Vás:
"Chceš-li býti šťastný jeden den
– zamiluj se,
chceš-li býti šťastný jeden rok
– ožeň se,
chceš-li býti šťastný celý život
– staň se zahrádkářem.“

Chcete-li se stát zahrádkářem nejen na své zahrádce, máme pro Vás dveře
otevřené.
Pro zpravodaj obce Záměl sepsal Kubalík Zdeněk – předseda spolku.
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Pro někoho to končí a pro druhého začíná. Pro
následující školní rok 2022/2023 bylo do naší školy na
základě „Rákosníčkova putování“ zapsáno celkem 10
budoucích školáků. Z naší mateřské školy přecházejí –
Eliška Mikysová, Beáta Blažková, Jan Jedlinský,
Václav Zachař, Adam Kirschlager, Adam Buben,
Tobias Malík, Tomáš Patrný, Milan Fajfr a Maxmilian
Habrman. Jedenáctý předškolák Vojtěch Kotyza zahájí
školní docházku v jiné škole stejného typu. Budoucí
prvňáci mají také své tablo, na kterém se vám představí.
Najdete ho v okně obecního úřadu.
Společně s předškoláky je letošní školní rok
rozlučkový také pro jejich a naši paní učitelku Věru
Havelkovou. Moc děkujeme za to, že jsme měli tu čest
být jejími kolegy. Za ten ohromný kus práce si svůj
důchodový odpočinek rozhodně zaslouží.
Naše škola se po několika letech chystá na klidné
léto. Neplánujeme společně se zřizovatelem žádné její
rekonstrukce či opravy, protože v současné době je
přesně taková, jaká má být. Děkujeme za to panu
starostovi Josefu Novotnému, že se o školu a nás v ní
tak stará a zaměstnancům OÚ Záměl za skvělou
všestrannou podporu. Děkujeme všem za vydařený
školní rok, který jsme mohli prožít. Naše škola je
dobrým místem na planetě.
Krásné klidné léto!
za tým ZŠ a MŠ Záměl Eva Klecandrová
.

Zprávičky z naší
školičky
Ani jsme se nenadáli a školní rok se přehoupl do druhé poloviny. S
postupem času se zvýšil i počet dětí v naší mateřské škole a v současné době
do školky dochází již 28 dětí.
Letošní zima nám příliš nepřála. Sněhu bylo pomálu, a proto jsme využívali
každou příležitost, jak si užít zimní radovánky. Postavili jsme pár sněhuláků,
připomněli si Zimní olympijské hry, donesli zvířátkům něco na zub do
blízkého krmelce a zimní čas jsme zakončili tradičním masopustním
karnevalem. O to více jsme se ale těšili na jaro. Aby nám čas lépe utíkal,
podívali jsme se do pravěku. Březnová beseda s odborníkem na zkameněliny
odstartovala velmi zajímavý týden, ve kterém si děti prošly období mezi
prvohorami a čtvrtohorami. Hry s dinosaury nadchly úplně každého. Pravěk
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~ ~ ~ Chystá se opět TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ pondělky od 15:00-16:30 hod. ~ ~ ~

jsme ale museli opustit a vrátit se do
současnosti. Jaro už klepalo na dveře. Aby
přišlo co nejrychleji, vyrobili jsme si Moranu
a 21.3. ji poslali po řece do
daleka. Pomalu se začaly objevovat první
květinky a všem bylo jasné, že zima opravdu
skončila. Děti se seznámily s jarními
rostlinami, zasadily do květináčů různá
semínka a se zatajeným dechem pozorovaly,
co z nich vyroste. Na oknech naší školky se
začali objevovat malé zelené lístečky
slunečnic, hrášku i rajčat. Barevné jaro nám
připomnělo blížící se Velikonoce. Proto jsme
se s chutí pustili do pečení beránka a barvení
velikonočních vajíček. Koleda ve školce
proběhla tradičně a na voňavém beránkovi si
pochutnali všichni.
Těsně
před
Velikonocemi
čekala
předškoláčky ještě jedna veliká událost. Zápis
do první třídy. Do školy se všichni chystali
velmi svědomitě. V průběhu března probíhalo
testování
předškoláků
prostřednictvím
souboru: Nástroj diagnostiky školní zralosti
ISOPHI, který především rodičům nastínil,
jak jsou jejich děti na školu připravené.
12. 4. proběhl oficiální zápis do školy a
všichni naši předškoláci byli úspěšně přijati
do první třídy. Už se velice těší.
Protože k jaru kromě Velikonoc patří i
rození mláďat, zajeli jsme se podívat do
Doudleb na zámek. Tady nás velmi ochotný
pan správce provedl po Babiččině dvorečku.
Děti se podívaly, jak zvířátka žijí, dozvěděly
se něco o jejich péči a některá si moly
pohladit. A protože se jim výlet velice líbil,
zašli jsme se ještě podívat do zámělského
kravína, kde nás provedla paní Myšáková a
seznámila nás s životem kraviček od narození
telátka až po dospělou dojnici. Děkujeme.
Na konci dubna jsme nezapomněli na čarodějnický slet, po kterém jsme
pomalu začali chystat naše jarní vystoupení. To první patřilo zámělským
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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.

Vloni jsem vás ochudila o statistiky za knihovnu za rok 2020, což nyní
napravuji. Zakoupili jsme 76 knih v hodnotě 14.912,40 Kč. V roce 2021 došlo
k opravě regálů v hodnotě 4.063,18 Kč. Do knihovny jsme zakoupili 47 knih
v celkové hodnotě 11.900 Kč. Celkový stav knihovního fondu nyní činí 3035
ks. Z toho je 650 knih naučných a 2385 beletrie. Na konci roku byla provedena
statistika výpůjček. Podělím se s vámi o několik čísel, abyste si udělali
představu o návštěvnosti s porovnáním s předešlými roky.
Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Výpůjčky celkem

261

314

326

Naučná lit. dospělým čtenářům

11

3

10

Krásná lit. dospělým čtenářům

232

262

220

Naučná literatura dětem

4

2

12

Krásná literatura dětem

14

47

84

Do knihovny přibyly pouze dětské knihy. Pokud se domníváte, že nám
chybí nějaký zajímavý titul, rádi přivítáme vaše náměty. Tentokrát máme dva
nové výměnné soubory z Kostelce nad Orlicí.
S knížkou do života
Milí rodiče, naše knihovna se přihlásila do projektu
Bookstart neboli S knížkou do života.
Cílem projektu je podpořit všestranný rozvoj dítěte v
rodině, zejména rozvoj verbálních schopností dětí a
jejich fantazie. Projekt je zaměřen především na získání
pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u
nejmenších dětí a to ve spolupráci s jejich rodiči.
Knihovna se zaměřila na děti z druhého ročníku zámělské školy a jejich
rodiče., kteří si odnesou pohádkovou knihu. První setkání v knihovně v
Záměli při interaktivním čtení a hraní si proběhne ve středu 21. září 2022 od
15.00 hod.
Naše společné tvoření v knihovně opět začne 19.září od 15:00 do 16:30 hod.
Nezapomeňte si vypůjčit knihu na dovolenou či prázdniny. Věřím, že si
vyberete. V následujícím školním roce 2022-2023 po dvouleté pauze se opět
uvidíme při vyrábění.
Za knihovnu Pavlína Pleslová
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Oddíl má stále stejný počet členů a rovněž termíny a časy tréninků zůstaly
stejné. Do systému dlouhodobých soutěží, které začaly na podzim 2021,
vstoupili naši hráči do regionálního přeboru 2. třídy. Představovalo to vlastně
postup o dvě třídy, zajištěný nejen naším vítězstvím v nižší soutěži, ale i
změnami v organizaci regionálních soutěží a odstoupení několika družstev.
Podle očekávání se náš oddíl pohyboval ve spodní polovině tabulky. Nakonec
mu těsně unikla naděje na udržení v této soutěži, skončil na jedenáctém místě z
dvanácti, a sestoupil do nižší soutěže. V současné době se připravuje nový
ročník regionálních přeborů, kde budeme startovat v přeboru 3. třídy.
Jako v každém zpravodaji připomínám, že je možné přijít si zahrát stolní tenis i
rekreačně.
Kontakty na cvičitele Sportovního klubu Záměl jsou uvedeny na internetových
stránkách obce Záměl www.obeczamel.cz, v liště Kultura, spolky a volný čas a
následně v levém menu Sportovní klub.
Všem našim členům a spoluobčanům přejeme krásné léto a dětem pěkné
slunečné prázdniny. Sportovcům navíc přejeme sportování bez úrazů a
mnoho úspěchů na letních soutěžích. Sportu zdar!

Činnost sociálního
a kulturního výboru
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás seznámila s činností kulturního a
sociálního výboru od ledna do června 2022.
Již desátý ročník Novoročního výstupu na Velešov byl poznamenán
vládními omezeními. Pochod byl individuální. Na vrchol jsem vynesla sešit, do
kterého jste napsali pěkné vzkazy. Za to vám děkuji a doufám, že ročník
jedenáctý proběhne jak jsme zvyklí, hromadně se startem od místní školy.
Na akci „Pálení čarodějnic“ jsme se podíleli pouze s občerstvením.
I letos navštěvujeme naše jubilanty. Své významné narozeniny oslavili:
Ivanka Toužimská
Pavel Řehák
Jana Mudruňková
Bohumil Kos
Jan Holub
Květa Klívarová

75
75
80
80
80
80

Jiří Dvořák
Jaroslava Morongová
Bořivoj Ptáček
Blanka Suchomelová
Irena Šponarová
Jaroslav Prokeš

70
80
75
70
70
70

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a ještě mnoho pohodových let.
Navždy nás opustil náš spoluobčan pan Jaroslav Sršeň. Čest jeho
památce!
Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová
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včelařům a zahrádkářům. Svými písničkami děti zahájily jejich výroční
schůzi v penzionu Orlice. Další besídka byla určená maminkám. Aby si to
maminky opravdu se svými dětmi užily, mohly se do tanečků a písniček
také zapojit. Děti i maminky to zvládly krásně a jejich společné vystoupení
bylo plné úsměvů a radosti. 10. května na děti čekal další výlet. Tentokrát
do Kostelce nad Orlicí. V prostorách zámku se opět koná Zámecké
imaginárium. Jedná se o interaktivní výstavu, na které si děti i dospělí
nejenom prohlédnou zajímavá díla, ale sami si vyzkouší jejich funkci,
mohou si zde pohrát s uměleckými kousky a zastavit se i
u technických zvláštností. Děti byly opravdu nadšené,
každý si chtěl vše vyzkoušet, osahat a prohlédnout. Jen
nerady přecházely do další místnosti, ale v následujících
pokojích na ně čekaly stále nové a nové zajímavosti. Na
závěr výletu se všichni mohli vyřádit na malém hřišti v
blízkosti zámku.
V letošním roce odejde do 1. třídy 11dětí, a proto je
nezbytné, poohlédnout se po nových kamarádech. 12.
května se konal zápis do mateřské školy. Už nyní se
těšíme na nová setkání. Před koncem školního roku
proběhlo společné focení děti, které letos naši školku
navštěvovaly. Fotografie jim tak i po letech bude
připomínat radostně strávený čas.
A co nás ještě v červnu čeká? Máme toho před sebou
hodně. Den dětí oslavíme dalším výletem, tentokrát na
hrad v Liticích, následovat bude velký školní výlet do
skanzenu v Krňovicích, 10. 6. nás navštíví paní s projektovým dnem
zaměřeným na včely a v závěru měsíce se slavnostně rozloučíme se všemi
předškoláky. A co pak? Pak přijdou letní prázdniny. Přejeme všem, aby si je
pořádně užili.
Jitka Juštová, učitelka MŠ Záměl

SPORTOVNÍ KLUB
SK ZÁMĚL
V jarních měsících jsme se opět pravidelně setkávali v tělocvičně i venku a
zorganizovali jsme pěkné akce pro děti. O čarodějnicích jsme ve spolupráci s
hasiči pro děti připravili soutěže na hřišti a v blízkém okolí a v květnu byl v
tělocvičně pro nejmenší sportovce připraven pětiboj. V červnu nás čeká
tradiční zakončení kroužků na hřišti u školy, kde nebudou chybět hry pro děti a
dobré pohoštění pro všechny účastníky.
Děkujeme všem cvičitelům za dobře odvedenou práci a také všem, kteří se
podílejí na pořádání akcí pro děti. Rádi také uvítáme nové členy a zájemce do
pravidelných zájmových setkávání.
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Pravidelná zájmová setkávání dětí a dospělých
Zámělský Gladiátor - M. Dvořák, J. Kotlář
V jarní části jsme byli převážně v tělocvičně. Důvodem byla častá absence
malých borců z důvodu nemoci. Jakmile přešla vlna rýmiček, tak jsme začali
venkovní přípravu a střídali jsme workoutové hřiště a běh v přírodě. Naběhali
jsme poměrně dost kilometrů a je to opravdu znát. Běh byl totiž dříve naším
velkým hendikepem na závodech "Gladiátor Race". Zkouškou toho, jak jsme
se připravili, byl závod "Gladiátor Race" v Šiklově Mlýně. S výkony mladých
sportovců jsme moc spokojeni a budeme i nadále trénovat a zlepšovat se.
Ještě nás čeká společné zakončení kroužků na hřišti v Záměli 3.6.2022 a
zakončení kroužku Zámělský Gladiátor v Olešnici v Orlických horách. Zde
strávíme 1-2 noci a budeme již jen odpočívat a přemýšlet, co vylepšit nebo
změnit na našem kroužku.
Našim sportovcům přejeme slunečné letní prázdniny a spoustu nových zážitků.

odpoledne“ 3. června na hřišti u školy a na palačinky. Dětem přeji hezké
prázdniny. Za kolektiv cvičitelů Hanka Myšáková (B. Machová, H. Buriánová,
K. Mikysa, P. Vodehnal – za spolupráci jim moc děkuji)

Rekreační volejbal - M. Jindrásková
Volejbal se hrál od podzimu do současnosti v tělocvičně a nyní se blíží čas,
kdy se bude hrát venku na hřišti u tělocvičny. Hrát se bude každý čtvrtek
pravděpodobně od 19:00 hod. Dne 6.8.2022 bychom se rádi zúčastnili turnaje
„Memoriál Bohumila Bečičky“ smíšených družstev ve Chlenech, který bude
zahájen losováním v 9:00 hod. Přijeďte nám fandit!

Cvičení pro předškoláky, pondělí 14,30 – 16,00 hod. – H. Myšáková
Letos se nám cvičení vydařilo. Chodilo 10 – 18 dětí a pomocníci z řad
dospělých se střídavě zúčastňovali a za to jim moc děkuji. Při cvičení jsme se
zaměřili na všestrannost – hry s míčem, skoky do dálky i z výšky. Děti také
rády cvičí na nářadí – kruhy, žebřiny, švédská bedna, žíněnky, bradla – a také
si oblíbily novou kladinku, která je určena pro nejmenší. (Děkuji obci za
koupi.)
V květnu jsme uspořádali pro děti „pětiboj“, kde se soutěží v 5 disciplínách.
Děti si změřily mezi sebou síly a na stupních vítězů stály ti nejlepší nebo ti co
se jim to zrovna povedlo. Odměnu dostaly všichni. Děkuji také týmu
rozhodčích a firmě TERCIE za pomeranče. Všichni se už těšíme na „Hravé
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Kondiční cvičení, pondělí – M. Sršňová
Cvičení od nového roku, i když nebyl tak přísný lockdown, bylo ovlivněné
strachem z nákazy a docházka byla menší než dříve. Velmi rády mezi sebou na
kondičním cvičení tedy přivítáme nové tváře. Cvičení je zaměřeno na udržení
zdravé fyzické kondice a posílení a protažení svalů.
Kondiční cvičení, čtvrtek - M. Jindrásková
Od listopadu 2021 se čtvrteční cvičení nekonalo a zda se začneme na podzim
opět každý čtvrtek pravidelně scházet nelze zatím s určitostí napsat. Konečné
rozhodnutí padne až koncem srpna.
Stolní tenis – T. Krupička
Po téměř dvou sezonách poznamenaných různými opatřeními při boji s
covidem jsme se dočkali a oddíl stolního tenisu zahájil plnohodnotnou činnost.
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