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Z veřejného zasedání 

Zastupitelstva Obce Záměl

38.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 15. 3. 2010
I/ZO bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti obce

II/Schvaluje
a) Program 35. veřejného zasedání
b) Směrnice náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti
c) Rozpočtové opatření

39.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 26. 4. 2010
I/ZO bere na vědomí

a) Postup prací v souladu s dotací na zeleň
b) Omluvení pana Novotného v úřední dny z důvodů péče o děti. Zástup 

paní Kaplanové včetně finančního ohodnocení od 1. 4. 2010
c) Žádost o umístění v soc. zařízení paní Karáskové
d) Uzavření MŠ, ŠD a ŠJ Záměl o hlavních prázdninách
e) Závěrečný účet a hospodaření DSO Orlice
f) Přípravu voleb
g) Přesun fin. prostředků na účet hasičů
h) Těžbu nánosů v korytě řeky Povodím

II/Schvaluje
a) Pronájem pozemku panu Chudému
b) Vypouštění vod panu Krčmaríkovi
c) Finanční dar ve výši 1500 Kč MAS Vyhlídka
d) Podepsání smlouvy se společností ROREST HUNTERS COMPANY 

s.r.o. na odborného lesního hospodáře
e) Příspěvek včelařům ve výši 2000 Kč
f) Závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření v roce 2009 

a souhlasí s celoročním hospodařením Obce bez výhrad
g) Podání datací na ošetření Vorařské lípy a na sjezd rodáků
h) Rozpočtová opatření č.3 a 4
i) Podepsání smlouvy s Povodím Labe o pronájmu pozemku z PK 

1071/1 o výměře 39m/25m stavbou ČOV a 14m manipulační plocha u 
ČOV č.1 (Penzion Orlice)

j) Zastupitelstvo Obce Záměl uznává vlastnické právo k parcele č. 162/6 
v k.ú. Záměl ve prospěch právních nástupců po zemřelém panu 
Milanu Příhodovi a ve prospěch paní Boženy Brenišinové. V souladu 
s ustanovením §51 Občanského zákoníku v platném znění. Uznání 
bude
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k) sepsáno formou souhlasného prohlášení v souladu s§40 odst. 2 písm. 
a) katastrální vyhlášky v platném znění.

III/Pověřuje
a) Starostku pokračovat s přípravou nového ÚP
b) Starostku přípravami sjezdu rodáků

40.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 14. 6. 2010
I/ZO bere na vědomí

a) Kontrolu přijatých usnesení
b) Plán rozvoje sociálních služeb města a regionu Rychnov nad Kněžnou
c) dotace

II/Schvaluje
a) program 37. veřejného zasedání
b) umístění septiku pana Sršně
c) smlouvu na koupi a prodej pozemku s panem Suchomelem
d) navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 45000 Kč
e) pracovní řád OU Záměl
f) organizační řád OU Záměl
g) rozpočtová opatření č. 5,6,7,8

III/Pověřuje
a) paní starostku jednáním s SBD o cenové nabídce na připojení na 

kanalizaci

41.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 9. 8. 2010
I/ZO bere na vědomí

a) zpráva o činnosti obce
b) položení el. přípojky k čp. 165

II/Schvaluje
a) program 38. veřejného zasedání
b) rozšíření místního rozhlasu za podmínky, že priorita je dokončení 

pokládky podlahy v tělocvičně
c) vyhotovení projektové dokumentace na chodník
d) vyhotovení studie kanalizace od lávky s Floriánem k Suchomelovým
e) navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 10 140 Kč
f) prodej pozemků 161/2, 162/2, 1105, 1106
g) Pronájem pozemků 317/1, 599/1, 51/2, 54/1, 703/15,317/1, 170/9, 

317/32 a část 304/4
h) Rozpočtové opatření
i) Příspěvek pro SK Záměl ve výši 2000 Kč

OZNÁMENÍ

27.12.2010 Úřední den je pouze v pondělí 27.12.2010 
28. 12. – 31.12.10 Obecní úřad i knihovna má zavřeno
22. 1. 2011 Hvězdicový pochod

Start: libovolný
Cíl: Kemp u Záměčku v Záměl u Potštejna
Souběžně probíhá:

21.1. – 23.1.2011 Zimní táboření III. Ročník Memoriál Oty Jurena
Startovné: 30 Kč diplomek v cíli
Posezení v teple a občerstvení zajištěno
Více informací kempuzamecku@seznam.cz, na tel.: 
604 818 965 nebo Uma František tel. 723 512 030

Zubní pohotovost – aktuální rozpis služeb za 1 pololetí na rok 2010 
naleznete ve vývěskách
Říjen až březen Provozní doba sportoviště: Po – Pá 10.00 – 22.00, 

So – Ne 8.00 – 22.00, Po dohodě se správcem je 
možné areál využívat i v jiném čase.  Sportoviště 
však musí být ve 22.00 hod. UZAVŘENO. Každý 
uživatel se řídí provozním řádem hřiště, který je 
vyvěšen na hřišti. Sportoviště lze využít v každém 
ročním období. Možností nabízí mnoho od 
kolektivních her, stolního tenisu, kuželek, tenisu, 
hokeje v zimním období, bruslení apod

Mnoho štěstí v kouzlu vánoc,
v záři světel stromečku,
ať zdraví, láska a klid,

zavítají i do Vašeho domečku.
Lásku, radost na Vánoce,
také štěstí v novém roce.
Ať Vás láska stále hřeje,
z upřímného srdce přeje

přeje

Obec Záměl
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OZNÁMENÍ

Paní Jana Trejtnarová nabízí od ledna 2011 pro občany novou službu
M A S Á Ž E

bližší informace včetně objednávek na telefonu 731 169 757

6.12.2010 Mikuláš a anděl 
V pondělí 6. 12. 2010 od 15.00-16.30hod.
Dekorační látkový Mikuláš ozdobený dle fantazie 
mašlemi a chlupatým drátkem.

13.12.2010 Dopis Ježíškovi 
V pondělí 13. 12. 10 od 15.00 - 16.30 hod.
Napíšeme dopis plný přání a odešleme přímo na Boží 
Dar Ježíškovi.

16.12.2010 Pozvánka na přednášku „Kde již orli nelétají“ dne 
16. 12. 2010 od 17.00 hod v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Záměli. Beseda s promítáním o 
historii Orlických hor. Přednáší Bohumír Dragoun

20.12.2010 Sněhulák zápich 
V pondělí 20. 12. 10 od 15.00 - 16.30 hod.
Ozdobný zápich sněhuláka do květináče.

27.12.2010 Skleněný dekorační svícen 
V pondělí 27. 12. 10 od 15.00 - 16.30 hod.
Ozdobný svícen pro čajovou svíčku ozdobíme 
barevnými korálky a ledovým sprejem.

23.12.2010 Obecní úřad i knihovna má zavřeno
24.12.2010 Betlémské světlo od 10.00 - 11.00 podává se horká 

medovina a Floriánkův mls. Na nádvoří památky 
Hostince u Karla IV.

j) 10a) poskytnutí obecních pozemků pro instalaci Planetární stezky, 
kterou hodlá vybudovat občanské sdružení „Má vlast – můj domov 
o.s.“ v k.ú. Záměl a Potštejn

k) 10b) zafinancování stanoviště jedné planety 
l) zadání Územního plánu

42.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 6. 9. 2010

II/Schvaluje
a) Doplňuje usnesení bodu č. 10a) ze dne 9.8.2010 Souhlasí s úpravami 

na předzahrádce par.č. 1034/2, které jsou předmětem žádosti pro 
dotaci (Nadace VIA) a s umístěním a úhradou druhého stojanu pro 
planetární stezku.

b) Souhlasí s umístěním vývěsních skříní na parcele č. 1034/2, které 
budou propagovat aktivity „Má vlast – můj domov o.s.“

43.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 20. 9. 2010
I/ZO bere na vědomí

a) Zprávu o činnosti obce
b) Výroční zprávu ZŠ

II/Schvaluje
a) Program 39. veřejného zasedání
b) Prominutí poplatku TDO pro paní K. Novotnou
c) Navýšení rozpočtu ZŠ na nákup nábytku
d)  ORION příspěvek na osobního asistenta ve výši 10 000 Kč
e) Příspěvek pro ZTP ve výši 2 000 Kč
f) Příspěvek pro OS Má vlast – můj domov ve výši 2 000 Kč
g) Podepsání smluv smlouvu o dílo na Zpracování žádosti ÚPO, okna 

tělocvičny, VO okolo mlýna a podlahu v tělocvičně, zhotovení a 
instalace rozhlasu

h) Vyplácení odchodného jednorázově paní starostce
i) Rozpočtová opatření číslo 14 a15

III/Pověřuje
a) Pana Novotného a paní Kaplanovou – revize ubytovaných v Penzionu 

Orlice a v Kempu u zámečku 
b) paní starostku uzavřít smlouvu o dílo na VO, podlahu v tělocvičně a 

okna v tělocvičně, ÚPO a rozhlas
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1.  zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 12. 11. 2010

II/Schvaluje
a) Zapisovatele a ověřovatele zápisu
b) Rozšířený program ustavující zasedání
c) Uvolněného starostu Josefa Novotného bytem Záměl 231
d) Jednoho neuvolněného místostarostu Milenu Kaplanovou bytem 

Záměl 168
e) 3 členy finančního a 3 členy kontrolního výboru
f) Ing. Miroslava Rozkota předsedu finančního výboru
g) Jaroslavu Pišlovou předsedu kontrolního výboru
h) Dožínky si nenechal ujít ani místní vodník a hastrmánek Floriánek se 

svou milou Adélkou, kteří v dávných dobách, dle pověsti, do hostince 
rádi na „skočnou“ zašli.  sociální a kulturní výbor, J. Stašáka stavební 
výbor a M. Krupičkovou životní prostředí

i) Odměny zastupitelům základní sazba + příplatek za obyvatele v plné 
výši dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb

j) Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2011
k) Odměnu ředitelce P.O. ŽŠ a MŠ ve výši roku 2009

* * *
Milí Záměláci,
dříve než Vás z tohoto místa naposledy pozdravím ze své funkce, dovolte, 
abych se spolu s Vámi vrátila na počátek.

Nejen dnešní doba se vyznačuje hektickým tempem, těžko 
předvídanými situacemi. Tak bylo i v únoru roku 2000, kdy nečekaně odešel 
úřadující pan starosta Štefek. Aby toho nebylo málo, hned počátkem měsíce 
března obec postihla stoletá voda. 

Svým zvolením a nástupnictvím po panu Štefkovi jsem se 
vyrovnávala po dlouhou dobu. Pokud si vzpomínám, tak jeho židle z piety byla 
stále prázdná, později jsem alespoň stůl se židlí přemístila o kousek dál. 
Nicméně jsme jako zastupitelé byli vtaženi do děje. Bylo nutné zaujmout 
postoj k výstavbě plynu, zda – li spolupracovat na jeho realizaci spolu s 
Potštejnem, nebo šanci takzvaně zahodit. Výsledek znáte. Plynofikovala se celá 
vesnice do konce roku 2000. V té době bylo nutno provést proti plánu 19 změn 
včetně nového vyprojektování, stavebního povolení a realizace. Spolu se 
změnami se přivedl vodovod pro budovu OÚ. Když se ve vzpomínkách vracím 
zpět, nechápu, jak jsme tuto dobu s panem Motlem – zástupcem starosty –

Tentokrát se skotačilo při Jsemtam bandu pozdě do noci na dvoře hostince 
navzdory ne zrovna příznivému počasí.  

Září se neslo v duchu Dnů kulturního děditství, do kterého jsme se 
letos prvně přihlásili.

Na objektu kulturní památky probíhají celý rok záchranné a stavební 
práce.
Letos chystáme ještě několik brigád a na Štědrý den 24.12.2010 od 10:00 do 
11:00 Betlémské světlo. 

Pro rok 2011 máme opět velké plány. Tradiční a osvědčené akce 
zůstanou. Chceme přidat i nějaké výstavy a besedy. Na akce máme přislíbenou 
dotaci, tak uvidíme, zda se nám vše povede. Plán akcí bude zveřejněn v naší 
nové vývěsce a na internetové stránce  www.mavlast.eu

Chtěla bych také poprosit, pokud vlastníte staré pohlednice nebo 
fotografie vztahující se k Záměli, případně fotografie kulturní památky o jejich 
zapůjčení pro kopie nebo věnování našemu o.s. Do budoucna chystáme 
výstavu Záměl za starých časů. Pokud vlastníte dobové předměty, nebo až 
budete uklízet na půdách, sklepech, stodolách a podobně a chtěli byste nám 
věnovat nějaké historické předměty, které se v dřívějších dobách v 
domácnostech a hospodářství používali, určitě budeme rádi. Předměty mohou 
být i poškozeny, případně si je sami vyzvedneme.

Našim spoluobčanům i příznivcům našeho o.s. přejeme příjemné 
prožití svátečních dnů o Vánocích do nového roku  hodně vykročení tím 
správným směrem, též zdraví, štěstí a spokojenost.
U Betlémského světla za zvuků koled se na Vás těší členové Mé vlasti-mého 
domova.

Za občanské sdružení Má vlast – můj domov  Červinková Marie

Poplatky

Od 1. 1. 2011 budou tyto poplatky -  splatné do 30. 6. 2011
Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
- rekreační objekt

480,- Kč rok/osoba 
480,- Kč rok/rekreační objekt

Poplatek za PSA:
- za prvního psa
- za druhého psa

100,- Kč
150,- Kč

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy

Svoz popelnic každý sudý týden v pátek.
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Sbírka pro Diakonii Broumov proběhla za spolupráce sociálního a kulturního 
výboru Záměl poslední víkend v květnu. Věcí se opět sešlo nemálo, všem 
dárcům za pomoc pro  potřebné, děkujeme.

V červnu několik členů našeho občanského sdružení jelo na oplátku 
pomoci členům Ochránců památek východních Čech na hrad Frymburk u 
Nového Města n.M. Zde se zpevňovalo zdivo, odstraňoval nálet a uklízel 
prostor před vstupní bránou. 

Dne 19. června jsme uspořádali kurz ručního tesání dřeva. Téměř 
zapomenuté řemeslo a ruční výrobu šindelů ochotně předváděli odborníci ze 
skanzenu Krňovice.

V červenci jsme přijali z úřadu práce dva brigádníky na zkrácený 
pracovní poměr. Zastanou část záchranných prací na objektu. Při této 
příležitosti se zmíním o možnosti pomoci z řad dobrovolníků. Naše brigády 
občas zveřejeme, ale po zkušenostech, kdy krom našich členů a členů 
Ochránců památek východních Čech stejně nikdy na brigádu nikdo místní 
nedošel, proto už o brigádách veřejnost ve vývěsce neinformujeme. Pokud by 
se však našel nějaký nadšenec a chtěl by s prací v Hostinci u Karla IV. pomoci 
může se přihlásit na telefonu nebo email a o termínu brigády mu dáme určitě v 
předstihu vědět.
Všem, kteří chodí pomáhat na brigády s hrubou prací, děkujeme.

Začátek srpna proběhl v duchu oslav a srazem rodáků v obci Záměl.
Náš objekt bývalého zájezdního hostince otevřel své brány k prohlídce. K 
vidění zde byla instalována výstava ručně malovaných pivních tácků pana 
Němečka a obrazy paní Dity Kroupové. Návštěvníci se mohli občerstvit a 
zhlédnout postup záchranných prací na kulturní památce.
Konec srpna jsem uspořádali oblíbené staročeské dožínky. Na programu bylo 
vystoupení Spolku archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle. Účinkující 
předvedli, kterak se pracovalo na polích v dřívějších časech. Návštěvníci 
zhlédli postup prací od podzimního zasetí zrna do sklizně, následné mlácení 
obilí cepy i  čištění zrna. Poznali i oděv, který rozsévači a ženci nosili. 
Naklepat, nabrousit kosu nebyl žádný problém. Vtipným komentátorem byl 
„učitelskej“, který jednotlivé práce pojmenoval, vysvětlil odbornou dobovou 
terminologii. V jejich podání zapomenutá slova dostala konkrétní podobu.  Že 
není panák jako panák tady poznal názorně každý. Spolek je zajímavý i tím, že 
veškeré práce má podložené vlastními zkušenostmi a studiem historie. 
Učinkující po představení vyzvali přihlížející, aby i oni, pokud jsou pamětníky, 
se podělili o svoje zkušenosti, pokud jsou krajově odlišné. 
Byť sobotní počasí zrovna nebylo nejvlídnější, návštěvníci zájem projevili 
svou přítomností.    
Dožínky si nenechal ujít ani místní vodník a hastrmánek Floriánek se svou 
milou Adélkou, kteří v dávných dobách, dle pověsti, do hostince rádi na 
„skočnou“ zašli.

zvládli. Cožpak fyzické a organizační záležitosti nebyly tou nejhorší kapitolou 
tohoto období.  Mnoho nocí jsem probděla zvažováním, jak plyn zafinancovat, 
kde a jak sehnat peníze. Tíže odpovědnosti zadlužit obec se mi jevila nad naše 
síly. Nicméně občané svoji touhu po realizaci dali najevo. Mnohá jednání s 
Potštejnem často byla velmi tvrdá a na hranici slušnosti, bojovali jsme doslova 
mezi sebou o každou Kč. Na zaplacení se dojednal dlouhodobý úvěr. Na účtě 
bylo 230 tisíc a podílové listy, něco málo akcií, které se zastupitelé rozhodli 
mít jako rezervu pro případ nouze a dluh, kdy od roku 2001 nám naběhly 
odložené splátky za ČOV a kanalizaci u Penzionu ve výši 800 tisíc korun. Paní 
účetní dala výpověď a nastoupila účetní nová. Abychom přilepšili obecnímu 
rozpočtu, začali jsme shánět dotace. S jejich pomocí se financovala změna 
topného média v ZŠ, předělalo topení tělocvičny, pořídilo ekonomicky vhodné 
řízení provozu teplot v návaznosti na teplotách venkovních s řízením 
automatickým. Při této příležitosti se vybudovala nářaďovna. Další dotační titul 
pomohl zafinancovat výměnu části školních oken, zkulturnila se školní 
zahrada, vybudovala zelená učebna s hracími prvky, vysadila javorová alej 
před budovou školy, opravila a zastřešila dolní lávka, zastřešení PTS, postavil 
se altán u PTS a pítko pod Vorařskou lípou, zkulturnil se prostor nad altánem a 
vysázelo bludiště u Vagonu. Další dotace umožnila vybudovat a vybavit hřiště 
u Vagonu, které slouží jak v létě, tak i v zimě. Zde svojí iniciativou se na 
dotacích podílel pan L. Myšák a prací přispívali sousedé. Zakoupila se sněžná 
fréza a technika na údržbu zeleně. Nově vysazená kaštanová alej ke hřbitovu a 
pozemky pod ní se začaly udržovat jak sekáním trávy, tak hrabáním a pálením 
listí. Pořídil se nový ÚPO, posléze i jeho změna. Umožnil následně výstavbu 
rodinných domů za čp.68. Občané nově opravili a obydleli osm čísel 
popisných. Nově vybudovali 14 domů, další jsou ve výstavbě. Bez dotací se 
zasíťovalo horní hřiště před oslavami 650 let obce, postavily stožáry osvětlení, 
postavily vlajkové stožáry i osadily lavičky, tady svou prací přispěli hasiči. 
Dále se horním hřišti vybudovala studna, která čeká na kolaudaci. Pro SDH se 
získala bezplatně vybavená AVIA od HZS, polní kuchyně, cisterna, nouzové 
osvětlení, agregát z MV a MO. Vzhledem k přenášení odpovědnosti na 
zajišťování bezpečnosti na obce se do vybavení zásahové jednotky hasičů 
pořídil raft s vestami.

Děti krásně vymalovaly autobusové zastávky, které nám mnoho obcí 
závidí. Otevřelo se mateřské centrum a ložnice pro MŠ, opravila se větší část 
vozovek, vybudovalo se veřejné osvětlení v délce cca 500 m okolo mlýna 
náhradou za osvětlení zaniklé někdy okolo roku 1983. V lokalitě nové 
výstavby byl položen kabel pro osvětlení. Po mnoha jednáních se podařilo 
vyjednat autobus do Doudleb a zřídit zastávku u prodejny. Vyměnila se opěrná 
zeď u mostu, do oblouků se přidělalo osvětlení. Došlo i na novou kuchyňku na 
obci a zkulturnění zasedací místnosti OÚ, pořízení nového nábytku v kanceláři 
a úpravy parkovacích míst pro auta u OÚ a vybudování stojanů na kola 
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pro návštěvníky obce. Pro větší bezpečnost při krizových situacích a lepší 
informovanost občanů zřídila obec i veřejný bezdrátový rozhlas, který pokrývá 
celé území. Ovšem největší akcí byla výměna oken a položení nové podlahy v 
tělocvičně, která byla realizována letos. 

Byť by se za mého působení žádné velké stavby v obci nerealizovaly, 
věřím, že malé projekty byly stavbami účelovými sloužící našim občanům i 
estetickým přínosem pro vzhled a reprezentaci obce. 

Pro příští období je připravena dokumentace na chodník od Křížku po 
obec pro zajištění větší bezpečnosti chodců v této lokalitě. I příslib 
spolufinancování při jeho realizaci.

S ledovými jevy na DO jsou spojena četná jednání vedená celé 
desetiletí. V pololetí bylo posunuto stanovisko k doudlebskému splavu. Pro 
územní řízení je připravována dokumentace, která by měla pomoci letitý 
problém vypouštění a manipulace řešit vybudováním pohyblivého hrazení 
/vaku/ plněného vodou, či lépe vzduchem /ale u nás se nevyrábí a bude asi 
drahý/. Vše bude záležet na finančních možnostech Povodí. Realizace byla 
plánována na příští rok, ale vzhledem k bleskovým povodním, které zasáhly 
celé povodí Labe se domnívám, že pro potřebu financí na odstranění 
povodňových škod termín bude odložen. Nicméně, řešení ledových jevů se 
posunulo.    
Při mém nástupu do funkce byla obec v minusu, dnes mohu konstatovat, že 
panu starostovi předám účet plusový cca 4 mil. korun.

Po organizační stránce za 10 let přibylo pouze ½ úvazku úředníků, což 
vzhledem k dnešní administrativě není vůbec mnoho. Taktéž bylo vytvořeno 
jedno pracovní místo na údržbu a sekání zeleně. Knihovna, kromě vzdělávací a 
kulturní činnosti začala plnit zcela jinou funkci. Knihovnice pořádá akce pro 
veřejnost v podobě výtvarných dílen. Též do této doby spadá vznik 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ. Reorganizací v rámci úspor bylo nutno 
vyřešit fungování  provozu  i pedagogické obsazení vše pod jednotným 
vedením. Změna se týkala i družiny, která je v určitých fázích spojena s MŠ. 
Předpoklad, že nebude na škodu, pokud se budou školáci s předškoláky 
setkávat v jedné třídě se potvrdil. Obě kategorii dětí se obohacují navzájem, jen 
paní učitelky to mají náročnější. 

Pro údržbu a pořádek se osvědčilo zaměstnávat nezaměstnané, které 
plně dotoval Úřad práce, a využívat nabídky PMS soudem trestaných k 
bezplatnému odpracování rozsudku v počtu jím určených hodin. Ovšem někdy 
to stálo mnoho nervů, a někteří byli takzvaně „vráceni“ pro neplnění povinností 
oběma institucím. Pokaždé byla dána přednost místním občanům, pokud v 
nabídce figurovali. Přes léto pomocné a natěračské práce prováděli brigádníci –
studenti.

Na svých jednáních a cestách jsem obec prezentovala vambereckou 
krajkou, kterou vytvořily šikovné ruce našich krajkářek, které se na obci 
scházejí každé úterý. Jejich umělecká díla byla darována ve Francii, Belgii, 

Zpráva občanského sdružení 

Má vlast – můj domov.

Od poslední zprávy o naší činnosti uběhl už bezmála rok.
V roce 2009 jsme ještě stihli na Štědrý den uspořádat v kulturní 

památce Hostince U Karla IV. rozdávání Betlémského světla. Prostory jsme 
svátečně vyzdobili. Nechyběla teplá medovina a Floriánkův mls. Za zvuků 
koled jsme si popřáli pěkné svátky a zdraví a pohodu do dalšího roku.

Dne 9.ledna jsme společně s Charitou RK  uspořádali tříkrálovou 
sbírku. Letos jsme chodili pouze ve dvou skupinkách. Koledníci se brodili 
čerstvě napadlým sněhem, a přesto jsme v této sněhové kalamitě obešli větší 
část Záměle.
Moc děkujeme, že jste králům otevřeli nejen dveře, ale i srdíčka. S Vaší 
pomocí se vybralo 15.542 korun. Jak bylo s financemi naloženo můžete 
zhlédnout na internetové stránce Charity ČR - Rychnov nad Kněžnou.

V únoru jsme opět chystali žádosti o dotace. 
Založili jsme transparentní účet  číslo 5282469001/5500 pro případné dárce 
finanční hotovosti. Účet je veden u Raiffeisenbank. 

V dubnu jsme uspořádali letošní první brigádu. 
Tento měsíc jsme pro kostelecké infocentrum zajistili program při 

otvírání cyklosezony. Letos jsme akci pojali opět s recesí a to v duchu lazaretu 
- střediska první a poslední pomoci.
Sestřičky s doktorem kolaře odborně vyšetřili a podávali léky na posilněnou. 
Kati tu sice nějakou práci měli, ale vše dopadlo dobře a žádné ztráty na 
životech nebyly. Účastníci tak mohli za krásného slunečného počasí 
pokračovat v další cestě.

1. květen patřil tradičně studánkám, letos posedmé. Místní chasa 
putovala ke studánkám do lesa i na hřiště. Letošní program nám zpříjemnilo 
vystoupení Potštejňáčku.

Hned další květnovou sobotu jsme se podíleli na tradičním Pochodu 
přes tři hrady. V Hostinci u Karla IV. bylo první kontrolní stanoviště 
bezbariérové a nejkratší trasy vedené z Potštejna přes Záměl a Marek zpět do 
Potštejna. Pro děti zde byl nachystán program a soutěže. Nechyběl ani vodník 
Floriánek se svou Adélkou. Škoda jen, že se dopolední počasí moc nevyvedlo. 
Organizátorem byl náš program hodnocen jako příjemné zpestření vyhlášeného 
pochodu. S naší účastí  počítají  i v příštím roce.

Konec května, přesněji poslední úterý v měsíci, opět patřilo našim 
sousedům- slavili jsme Svátek sousedů. Počasí sice nebylo nejteplejší, ale o to 
víc se vypilo teplých nápojů. Paní Hlaváčková zahrála na harmoniku. Došlo i 
na vtipy a vzpomínky z mládí. V pozdních nočních hodinách jsme se vraceli do 
svých domovů.
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Konečné pořadí - trojice:
1. TJ Sokol Semily (Vlk, Potůček, Příhoda)
2. TJ Sokol I Prostějov (Matkulčík, Spáčil, Pospíšil)
3. TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon (Slavíček, Hokr, Motl)
4. TJ Avia Čakovice (Truc, Kalous, Zavřel)
Konečné pořadí - dvojice:
1. TJ Sokol I Prostějov (Matkulčík, Spáčil, Ftačnik)
2. TJ Sokol Semily (Vlk, Potůček, Příhoda)
3. TJ Avia Čakovice (Truc, Kalous, Zavřel)
4. TJ Jiskra Aš (Luley, Skalický, Beneš)
Komentář Michala Holaty

„Účast na turnaji se mi hodnotí velice příjemně. Před odjezdem byl 
naším tajným přáním zisk jedné medaile. V sobotním programu trojic považuji 
za rozhodující čtvrtfinále s Aší, kde jsme výhrou splnili naše očekávání, 
kterým byla účast mezi nejlepšími čtyřmi. Postup a následná výhra ve finále 
byly už třešničkou na dortu. Nemůžu samozřejmě opomenout absenci Jakuba 
Ftačnika ve finále, přesto si myslím, že naše celkové vítězství bylo zasloužené. 
Nedělní program dvojic nebyl pro nás vůbec snadný, byli jsme nuceni 
potvrzovat roli jednoho z favoritů, což se nám po celý den dařilo. Došli jsme až 
do finále, které nabídlo krásný nohejbal a Prostějov v něm předvedl 
kompaktnější výkon s pestřejším útokem.

 Marian Příhoda z Pekla nám ve trojicích velmi pomohl svojí kvalitní 
hrou v poli, kde dokázal pokrýt úctyhodný  herní prostor. V případě potřeby 
byl  ale platný i na smeči a nahrávce. Z těchto důvodů byl společně s Petrem 
Potůčkem hlavním aktérem dvojic. Zkrátka však nepřišel ani Luboš Vlk, který 
ve vhodných chvílích střídal. Celkově bych řekl, že si kluci dokonale sedli. Za 
jejich senzačním úspěchem vidím hlavně jejich ohromnou univerzálnost a 
vyrovnanost  " 
Komentář Michala Hostinského

„V Marianu Příhodovi jsem cítil velký potenciál a jelikož mu běžel 
poslední rok mezi mladšími žáky, snažil jsem se mu nabídnout nějakou větší 
příležitost v této kategorii.  

Proto jsem se pokoušel najít vhodný tým, kde by se mohl uplatnit. 
Klub ze Semil mi přišel nejvhodnější, jelikož se dobře známe a jejich mládež je 
na kvalitní úrovni. Doufal jsem v zajímavé umístění, ale ani náhodou sem 
nečekal takovou senzaci. Tento výsledek lze s určitostí označit jako největší 
úspěch našeho, ale i věhlasnějšího a zkušenějšího semilského klubu. Chtěl 
bych také podotknout, že kluci spolu měli odehraný pouze jediný turnaj a 
jednou jsme byli v Semilech na tréninku. Všechny ostatní tréninky Marian 
absolvoval v Pekle se staršími žáky. Lví podíl na úspěchu má Michal Holata, 
který kluky výborně vedl. Byl jsem sice přítomen jen na souboje dvojic, ale i 
tak si troufám tvrdit, že jeho koučování patřilo k nejlepším na šampionátu. I 
když byl triumf pod hlavičkou Semil, je závěr zcela jasný. Nohejbalové Peklo 
má ve svých řadách prvního mistra ČR!“

v EP, Švýcarsku, Štrasburku, Německu, Polsku a samozřejmě i mnoho starostů 
v Čechách zámělskou krajku dostalo darem. Poděkování patří samozřejmě 
všem a hlavně paní učitelce Bartákové, která ty dobré duše vede a učí. 

Báječnou tradicí se stalo koledování tříkrálové, kdy spoluobčané 
otevírají nejen dveře, ale dobrovolně přispívají na potřeby charity. Vedoucí 
skupinek se svými 3 králi koledovali již mnohokrát. Mnoho starostů nám 
královské rojení závidí.  I všem jim bych z tohoto místa chtěla poděkovat.
Putování ke studánkám mnoho místních neláká, ale ohlasy odjinud jsou kladné. 
Prvomájové vykročení s procházkou lesem má svoje kouzlo, nehledě k pověsti 
a tradici. Doma není nikdo prorokem, jak praví klasik.
V roce 2002 obec získala právo užívání obecního znaku a praporu. Spolu s 
praporem hasičů se při této příležitosti konalo na sv. Václava slavnostní 
svěcení s bohatým programem. Při příležitosti první písemné zmínky o obci se 
roku 2006 konaly dvoudenní oslavy 650 let s bohatým programem za účasti 
Polské delegace a jejich hasičů. Součástí byl i první sjezd rodáků Obce Záměl. 
V letošním roce se opakoval sjezd rodáků, probíhaly výstavy, byla otevřena 
škola a odpoledne kulturní program na hřišti. Bohužel počasí nám nepřálo. Pro 
zimu a vydatný déšť byla malá účast. Zarážející je komentář jednoho našeho 
občana druhý den, který pravil, zaplať pámbu jim to nevyšlo... Má dotyčný 
vůbec ponětí, co lidí se na akci podílelo za účelem zpříjemnit návštěvu vesnice, 
ukázat co naši občané umí, jaké výrobky a produkty vypěstovali. Jaká zvířata 
odchovali, asi těžko. Všem postiženým „organizacím“ těchto akcí samozřejmě 
poděkování patří v nemalé míře.      

Ovšem ne všechny nápady došly realizace. Možnost využít dotace v 
roce 2002 na novou požární zbrojnici se zázemím pro hasiče a společenskou 
místností v patře v místě dnešní zbrojnice nebyla našimi občany podpořena.  
Tou dobou se zdála být nepotřebná či velkorysá. Dotace pro tento titul skončila 
a nemáme nic. Vlastně ano, na školním dvoře máme připravenou šachtu s 
vybudovaným připojením na kanalizaci pro případnou ČOV.

Taktéž chodník při hlavní silnici okolo benzínové pumpy až k naší 
horní autobusové zastávce, který by navazoval na chodník v Potštejně, nenašel 
pochopení a nebyl realizován. 

Záměr vybudovat náves a multifunkční dům s hasičárnou, OÚ, 
společenskou místností, ordinací lékaře i bytu pro seniory se službou 
pečovatelky,  na místě před školou, koupí nemovitosti od pana Šklíby též nebyl 
podpořen. Návsí by se otevřel prostor výhledu na průčelí naší krásné školy. 
Navíc by vznikl prostor ke shromažďování občanů, který obci bytostně chybí. 
Ani pozdější jednání nového zastupitelstva s novými majiteli zmiňovaného 
pozemku pro náves, nebo lépe zvětšení zmiňovaného prostoru nenašlo jejich 
pochopení, ba naopak. Ke škodě věci, procházejících a projíždějících, kteří 
obrátí pohled od mostu na budovu ZŠ …. Úsudek, nechť si udělá každý sám.   

Další srdeční záležitostí Obec versus historie a památky je absence 
kostela, kapličky, zvonice, apod. Často při prezentací obcí při různých 
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příležitostech se místní starosta pochlubil tou či onou památkou po předcích, 
kterou si hýčkají a s láskou opravují a využívají. Já nikdy po ruce neměla nic. 
Co jsme za obec, která si neváží historie a jediné stavení pamatující dávnou 
minulost je odsouzeno k záhubě? Smutné je, že u místních se nenašlo dost 
dobré vůle kulturní památku zachránit. Škoda, že dnešní materialistická 
společnost preferuje požitky a nehledí do budoucnosti. Hlavně aby se svítilo a 
byly opraveny silnice... Opravdu věříte, že po 100 letech bude se někdo ptát, 
zda – li v roce 20xy svítila všechna světla veřejného osvětlení a cesty měly 
asfaltový povrch? Nebudou naši potomci se spíše ptát a hledat, co jsme jim 
svým přičiněním předali a zachránili?  Jedna moudrost geniálního Einsteina: 
Národ, který nezná minulost nemá právo na svébytnost.

Založením občanského sdružení a koupí objektu sice památka změnila 
majitele, ale občanské sdružení zdaleka nemá takové možnosti poshánět peníze 
na záchranu, kterou by obec měla, bohužel. Pár nadšenců, kteří záchraně 
objektu věnují volný čas, peníze, energii je kapkou proti tomu, co je třeba 
vykonat. Ztráta vlastenectví, dobrovolnost, brigáda či radost ze společné práce 
jaksi vymizely, obsah těchto slov společnosti zřejmě nic neříká. Pokud by 
někdo měl zájem se na obnově památky podílet, s radostí je o.s. uvítá. Z těchto 
důvodů považuji i za svůj neúspěch vyjmenované případy, byť při rozhodování 
jsem měla pouhý jeden hlas ze sedmi. 

Starosta v češtině znamená nejen starati se o blaho druhých, ale spíš 
jsem je vnímala jako službu občanům. S nadsázkou jsem pokaždé říkala, že 
mám početnou rodinu o 600 členech. I rub mince starosty jsem užila 
požehnaně. Od soustavného nočního buzení telefonem celé rodiny, či poházené 
omítky domu nasedělými vejci. Nápady některých byly i originální od krádeže 
úsporných žárovek, po malování světel načerveno s dodatkem veřejného domu. 
Zvláštní, že na veřejném zasedání nikdo nikdy zavést tyto služby po správě 
obce nepožadoval. Tyto vybrané příklady patří k úsměvným, ale pokud vám 
někdo povolí opakovaně kola u auta, to už zavání opravdu anomálií toho, kdo 
se k tomu propůjčí. Nakonec kdo by v naší obci čekal mafiánské praktiky, že 
..?

 Větší stranou je však líc mince. Mnoho lidí, se kterými jsem 
spolupracovala na zvelebení, zviditelnění a ochraně obce, bylo fantastických a 
jejich přístup mi v dobách občasné bezmoci dával naději. Oni zůstávají zapsáni 
do mého srdce – zkrátka setkala jsem se s „živými anděli“ …!!!! K nim velkou 
měrou patří hasiči a povodňová komise, protože když bylo nejhůře, oni byli 
motorem probdělých, převáže zimních nocí. Ráda bych děkovala jmenovitě, 
ale prostor není. Každý ví, jakým podílem přispěl. I kolektivu spolupracovníků 
OÚ přeji, aby úřední šiml řehtal co nejméně a členové v pohodě přežili další 
léta bez stresů.  Děkuji.   

Nikdy mne ve snu nenapadlo, že tak zodpovědnou službu pro 
druhé budu pověřena. Když jsem se deset let předtím potýkala se zhoubnou 
chorobou, tak na nemocničních lůžcích jsem neprosila nebe o život jako 
takový, ale jen pokud budu moci být někomu svou prací užitečná a přidávala 

kategoriích mělo i Peklo nad Zdobnicí svoje želízko v ohni, byť pod hlavičkou 
jiného celku. Na hostování Mariana Příhody do klubu TJ Sokola Semily se 
domluvili dva trenéři se stejnými monogramy. Zatímco prvotní myšlenka 
vzešla od Michala Hostinského z pekelského oddílu, uskutečnění celé akce a 
její záštitu převzal Michal Holata ze Semil.

Petr Potůček, Luboš Vlk a Marian Příhoda nepatřili k největším 
favoritům, ale hned v prvních zápasech trojic si zbudovali patřičný respekt. 
Krom jediné porážky v základní části, postupně poráželi jeden slavný klub za 
druhým. Po důležité semifinálové výhře nad klubem z Aše vrátili předešlou 
prohru Čakovicím a mohli se těšit senzačnímu finále. V něm i díky absenci 
největší hvězdy Prostějova neměli s domácím soupeřem žádný problém a 
získali titul Mistra České Republiky ve trojicích.

smeč + ceny = Marian Příhoda
Druhý den byly na programu souboje dvojic. Žáci v modrých dresech Semil na 
nic nečekali a po předešlém triumfu válcovali soupeře ještě drtivěji než ve 
trojicích. Nebyl tedy žádný důvod k údivu, že se ve finále střetli znovu ti samí 
soupeři. Tentokrát však již nastoupil Jakub Ftáčník, který své lehčí zranění 
dovedl rozhýbat. Finálový souboj byl opravdovým zážitkem pro všechny 
přítomné. Oba týmy se vyhecovaly ke špičkovým výkonům plných 
technických míčů i herní chytrosti. Dvojkový titul tentokrát po tuhém boji, ale 
právem získal Prostějov. Smutek z porážky se brzy rozplynul, jelikož i druhé 
místo byl famózní výsledek.       

Utkání Semil na MČR 
Trojice: 
základní skupina (Semily x Čakovice 1:2, Semily Český Brod 2:0), o postup do 
čtvrtfinále (Semily x Karlovy Vary 2:0), čtvrtfinále (Semily x Aš 2:1), 
semifinále (Semily x Čakovice 2:1), finále (Semily x Prostějov 2:0)
Dvojice:
základní skupina (Semily x Stratov  2:0, Semily x Karlovy Vary C 2:0, Semily 
x České Budějovice 2:0), přímý postup do čtvrtfinále, čtvrtfinále (Semily x 
Nymburk 2:0), semifinále (Semily x Čakovice 2:0), finále (Semily x Prostějov 
0:2)
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Po neustálém telefonování a běhání po úřadech, vymýšlením s paní starostkou, 
jak z toho ven, šance zmizela. Byli jsme zklamaní, že všechna ta snaha, úsilí a 
vložení nemalých financí jsou k ničemu, akorát nás mohlo těšit, že jsme se o to 
alespoň pokusili. Jednoho dne se ozvala paní starostka, že se jí ohlásila 
návštěva z Krajského ředitelství, odboru služby pro zbraně z Pardubic, že se 
přijedou osobně podívat na střelnici. Nikdo nevěděl, co nás čeká a co za 
návštěvou stojí, netrpělivě jsme je očekávali. Sešli jsme se na Obecním úřadě v 
Záměli u paní starostky, kde jsme se dozvěděli, že opravdu velký problém je v 
té stavbě. Zdálo se, že i úředníci z kraje mají zájem střelnici zprovoznit. 
Navrhli vynechat stavbu a udělat střelnici venkovní. Tento návrh by měl celý 
problém vyřešit. Šance se zase začala objevovat. Po pracném předělání objektu 
podle požadavků úředníků z kraje, znovu zadání vypracování nového 
znaleckého posudku od balistika, podání nové žádosti o povolení provozování 
střelnice jsme začátkem srpna roku 2010 obdrželi rozhodnutí o povolení 
provozování venkovní, otevřené, neveřejné, sportovní střelnice. Provoz bude 
zahájen 1.9.2010. 
Koncem srpna bylo na vývěsní tabuli u obecního úřadu vystaveno toto 
oznámení, které upozorňuje občany na výstražné prvky při prováděných 
střelbách.
„Oznamujeme, že dne  1.9.2010  bude po dlouhé době opět zprovozněna 
střelnice. Provoz střeleb bude signalizovat vyvěšení červené vlajky na stožáru 
umístěného na soutoku slepého říčního koryta a na přístupové cestě od Záměle 
bude bránit vstupu závora s upozorňující cedulí, že jsou prováděny střelby a na 
přístupové stezce od Potštejna bude také umístěna varovná cedule oznamující, 
že probíhají střelby. Žádáme občany při provádění střeleb o zvýšenou opatrnost 
a respektování výstražných cedulí. Podrobnější informace o střelnici budou 
uveřejněny v nejbližším vydání Zámělského zpravodaje.“
Tímto všem, co se na zprovoznění střelnice jakkoliv podíleli, děkuji a věřím, že 
za dodržování přísných bezpečnostních podmínek, přízně a tolerance občanů, 
bude dlouhou dobu střelnice provozována.
Pro zájemce, kteří se chtějí zúčastnit střeleb, uvádíme kontakty správců, kteří 
Vám podají potřebné informace.

Jan Pechanec 776011651 Josef Hlaváček 605950437

Martin Langr 777267258 David Kapucián 603264757

Jiří Komprs 774266074 Roman Felcman 724221337

Za členy střelnice Záměl, Jan Pechanec

Pekelský žák se stal mistrem

České Republiky v nohejbale.

Vrchol sezóny pro nejlepší mladší žáky nohejbalu z celé republiky nabídlo 
mistrovství ČR trojic a dvojic v Prostějově. Mezi patnácti týmy v obou 

dodatek ...buď vůle Tvá. Pokud jsem se tomuto daru nezpronevěřila a pomohla 
– li jsem byť jednomu člověku, tak chci mít pocit, že těch minulých deset let 
nebylo žito nadarmo. 

Mnohé plány došly naplnění, jiné zůstaly fikcí, další čekají na papíře k 
uskutečnění. Věřím, že nové zastupitelstvo má svoje plány na rozvoj obce a 
přeji jim, aby jejich vize došly naplnění, obec Záměl vzkvétala, byla známa v 
podvědomí nejširší veřejnosti v pozitivním směru a lidé tu žili radostně ve 
svornosti a bez závisti.  

Protože článek vznikal na pokračování a dopisuji jej již jako obyčejný 
občan, který byl účasten zasedání nového zastupitelstva v Penzionu, kdy 
výkřiky „... věřím, že se v obci konečně po deseti letech něco začne pořádně 
dělat„ , je názorem jednotlivců a  pravdivý není. Notabene pokud byl vyřčen 
někým, kdo za celé desetiletí pro obec nic viditelného neudělal. Pokud by však 
vyjadřoval mínění většiny obyvatel, tak se omlouvám, že jsem funkci zastávala 
a raději doma nepletla ponožky. Dle mého mínění minulá zastupitelstva 
odvedla poctivou a daným možnostem odpovídají práci. Naopak se jedná o 
znevážení práce všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na správě obce a 
je urážkou poctivých úmyslů bývalých zastupitelů. Naposledy si tady dovolím 
citovat jedno moudré přísloví “podle sebe - soudím tebe“.  

Marie Trejtnarová, už ne starostka 

Vysvětlivky: DO – Divoká Orlice,  PMS – Probační a mediační služba, ÚPO –
územní plán obce, OÚ – obecní úřad, PTS – obojživelný transportér , o.s.
občanské sdružení, HZS – hasičský záchranný sbor, SDH – sbor dobrovolných 
hasičů

* * *

Vážení občané Záměle
Dne 12.11.2010 jsem byl zvolen zastupitelstvem novým starostou. Jak 

asi víte já, pan ing. Miroslav Rozkot a Milena Kaplanová jsme již působili 
v minulém zastupitelstvu. Novými členy jsou paní Jaroslava Pišlová, Ing. 
Milena Krupičková, Jan Stašák, a Ing. Josef Myšák. Každý z členů povede i 
komisi. Jejich činnosti jsou vypsány výše v prvním zasedání zastupitelstva. 

V předešlém článku jste se dověděli od paní Marie Trejtnarové, že 
v posledních 10 letech se vybudovalo mnoho dobrého. Jsem s ní za jedno a 
Záměl je dle mého názoru hezká obec, ve které se pěkně žije. Jedinou chybou, 
kterou vidím, je nedostatečná prezentace některých činností, jejich cen a
vynaložených nákladů. Poté to způsobovalo nepravdivé fámy mezi lidmi. Celé 
zastupitelstvo se bude snažit seznamovat občany s plánovanou činností včetně 
cenových nabídek i cen firem, které provádějí údržby a práce. 

Důležitá je účast na veřejných zasedáních. Byl jsem 
v minulém zastupitelstvu, tak vím, že docházela paní ředitelka a další jeden až 
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tři stejní občané Záměle. Přál bych si, aby na veřejných zastupitelstvech byla 
větší účast, dobrá a tvořivá nálada a občané se větší měrou zajímali o dění 
v obci. Budu rád vycházet vstříc dotazům kolem všeho, co se bude realizovat
zveřejňovat nové akce či činnosti před jejich realizací a po jejich ukončení 
bude předložená konečná cena za uhrazené faktury. Zastupitelstvo bude 
projednávat velmi důležitý územní plán, který určuje stavební rozvoj obce na 
dalších 15 let. Uvítal bych zájem více občanů, kteří by mohli uvést svůj názor, 
pokud by potřebovali i jejich děti stavět v naší obci.

Nevím, zda jste si povšimli nové nástěnky v místním obchodě. Zde 
budou uveřejňovány důležité informace. 

Na obci je založený sešit, který sice nenese žádné jméno, ale budou se 
do něj chronologicky zapisovat veškeré opravy, údržby a nedostatky, kterých 
jste si všimli, že v obci nefungují jako například pokud nebude svítit pouliční 
osvětlení, bude potřeba provést opravu zastávek, posečení obecního pozemku, 
a další … . Veškeré nedostatky budou odstraňovány a v sešitě škrtány s daty 
odstranění. Prosím využijte těchto kontaktů k nahlášení: 494 546 211, 724 
183 256, e-mail: obeczamel@orlice.net

Nyní jen pár slovy Vás chci seznámit s plány zastupitelstva na příští 
rok. Nejdůležitější akcí příštího roku bude oprava střechy na tělocvičně a škole. 
Obě střechy jsou v havarijním stavu. U tělocvičny je nová podlaha a nová 
okna, střecha zůstala původní a do tělocvičny zatéká. Proto se stala prioritou 
příštího roku. V podobném stavu je i střecha školy. Havarijní stav komínů, 
špatné plechování úžlabí a popraskané tašky, které způsobují odpadávání 
omítky. Střecha je původní 100 let stará a tašky, které jsou použity se již dávno 
nevyrábějí. Proto zastupitelstvo plánuje dvě možnosti oprav. 1 varianta, získá-li 
se dotace, byla by vyměněna kompletně celá střecha. 2 varianta pokud dotace 
nevyjde, bude sundána přední část střechy. Místo ní bude udělána nová a dobré 
tašky se využijí na zakrytí děr po odbouraných komínech a oprav 
popraskaných tašek po výměně plechování na zadní straně střechy. Nyní jsou 
obeslány firmy o cenové nabídky. Jakmile budu znát ceny, budou zveřejněny. 
Znáte-li firmu, s jejíž prací jste byli osobně spokojeni a můžete ji 
doporučit, prosím, dejte mi kontakt, abych mohl osvědčenou firmu oslovit 
k jejich zaslání nabídky.

Děkuji učitelskému sboru a hlavně dětem za nácvik programu 
k rozsvěcení vánočního stromku u místního penzionu Orlice. Dospělým 
posluchačům se program velice líbil a účast byla také hojná. Já myslím, že 
zájem o kulturní akce je hlavně možný přes naše nejmenší, díky kterým přijdou 
rodiče, babičky i dědové. Proto spolupráci se školou chci co nejvíce 
podporovat. 

Děkuji panu Řehákovi a panu Junkovi za úklid větví pod vorařskou 
lípou. Panu Šubrtovi za květinovou výzdobu lávky u vodníka a každému z Vás, 
kteří se staráte o zkrášlování naší obce. Přeji Vám pěkné a veselé vánoce a 
hodně zdraví do nového roku. 

Josef Novotný

Obnovení provozu střelnice Záměl

Nápad zprovoznit střelnici se zrodil v červenci roku 2009. Parta mladých lidí 
se dala dohromady a začala zjišťovat, co by všechno obnášelo střelnici znovu 
obnovit.

Střelnice byla původně v provozu od roku 1963 a naposledy padl 
výstřel v roce 1997. Od roku 1997 až do roku 2003 byl areál volně přístupný a 
začal pozvolna chátrat. Obec dala v roce 2003 pozemek i s původní stavbou do 
výpůjčky členům SDH Záměl, kteří se o celý areál starali a využívali ho pro 
volně časové aktivity.

První kroky nás vedly za znalcem z oboru balistiky z České 
Třebové, kterého jsme pozvali na střelnici, aby nám řekl, zda podle dnešních 
nařízení o provozování střelnic jsme schopni střelnici zprovoznit. Znalec 
střelnici navštívil a neviděl v tom problém, řekl, že díky tomu, že už dříve tam 
střelnice byla provozována, tak po menších úpravách bude cesta jednodušší. A 
tak se rozběhlo to únavné a dlouhodobé běhání po úřadech. Žádost o povolení 
provozování střelnice s ostatními potřebnými doklady jsme podali Policii ČR, 
oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál v Ústí nad Orlicí a netrpělivě 
čekali na jejich osobní návštěvu, která měla ověřit, zda souhlasí stav střelnice 
se znaleckým posudkem balistika. Dočkali jsme se a překvapeni příjemným 
jednáním úředníků oddělení zbraní Ústí nad Orlicí jsme se dozvěděli, že je 
střelnice v pořádku. A po předání potřebných dokumentů jejich nadřízeným
úředníkům Krajského ředitelství v Pardubicích budeme vyrozuměni o povolení 
provozování. Měli pravdu, vyrozuměni jsme byli, ale ne o povolení, ale o 
nedostatečných dokladech ke stavbě střelnice. Po návštěvě Stavebního úřadu 
Vamberk, kde jsme požadovali potvrzení o stavbě, že na ni není potřeba 
kolaudační rozhodnutí, jsme byli dost znechuceni neochotou a nepříjemným 
jednáním úředníků, neuspěli jsme. Na konzultaci na jiných stavebních úřadech 
v jiných městech, kde jsme úřad seznámili s naším problémem a požádali jsme 
o radu, jak by to mohl řešit úřad ve Vamberku, bylo nám řečeno, že není 
problém toto potvrzení pro stavbu na střelnici vystavit. Znovu jsme navštívili 
úřad ve Vamberku, kde jsme ani po tomto zjištění nepořídili. Vidina toho, že si 
někdy půjdeme vystřelit na střelnici, se začala ztrácet a začali jsme pomalu 
uvažovat o tom, že to vzdáme. Nevzdali jsme to a dostali jsme se až na 
nadřízený úřad Stavebnímu úřadu Vamberk v Hradci Králové a po návštěvách 
asi osmi kanceláří, které trvaly tři hodiny, s podivem ochotných úředníků, kteří 
nám chtěli pomoct, jsme zklamaní odcházeli s nepořízenou. Mezitím nám ještě 
dvakrát končila lhůta pro dodání všech potřebných dokladů na policii, tak jsme 
museli znova prodloužit žádost o schválení o provozování střelnice. Teď už to 
opravdu vypadalo, že objekt zůstane v opečovávání SDH Záměl a při posezení 
u piva si tam budeme moct zastřílet tak jenom z praku.
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Přihlásili jsme se k letošní soutěži Děti na cestách bezpečně na in-line bruslích. 
A třeba i to, jestli by v něčem dokázaly poradit dospělým řidičům. Když 
poznáte důležitá pravidla provozu na silnicích a budete je dodržovat, budou 
všechny vaše cesty šťastné a bez úrazu. Soutěž je rozdělena do tří úkolů a pro 
platnou účast je potřeba splnit je všechny. V prvním úkolu si prověříme, jestli 
poznáte, co děti na obrázku dělají špatně. V druhém úkolu se vás ptáme na pár 
nejdůležitějších otázek a ve třetím vám opět necháme volnou ruku a budeme 
chtít, abyste nakreslili vás, vaši rodinu, nebo kamarády na výletě (na kole, 
bruslích, pěšky, ale i autem) tak, aby výlet byl bezpečný.

Výroba svíček vyškrabávané voskové obrázky

Co opravdu čtou naše děti a jak je to s literaturou pro nejmenší ?
Zatímco u internetu tráví české děti stále více času, se čtením je to slabší. Harry 
Potter, Bajky Barda Beedleho, upírská trilogie od Stephenie Meyerové pro 
dospívající dívky. A klasika v podobě Dětí z Bullerbynu a Mikulášových 
patálií. Děti čtou nejvíc dobrodružnou a fantasy literaturu, další výrazný podíl 
tvoří dívčí romány, teprve až za nimi jsou klasické pohádky.
Podle průzkumu, je hlavním motivem k pozdějšímu dospělému čtení právě 
přístup rodičů k dítěti v útlém věku. Není to nicméně žádná překvapivá pravda 
– pokud dítě odmalinka usíná u předčítané pohádky, bude i v dospělosti 
fanouškem literatury. Pokud nečtou rodiče, má dítě horší předpoklady a samo 
se ke knize propracovává jen velmi těžko. Češi jsou ovšem jedni z největších 
čtenářů v Evropě, i když srovnávací evropské výzkumy u dětské čtenářské 
populace chybějí.

Přeji pěkné a v klidu prožité vánoční svátky a hodně elánu do příštího 
roku.

Za knihovnu Pavlína Pleslová

   

Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl

V červnu jsme se rozloučili s trojicí žákyň pátého ročníku. Lucie 
Hynková, Iveta Kotyzová a Nikola Víšková pokračují v základním vzdělávání 
v Doudlebách nad Orlicí. Všichni jsme se rozcházeli na prázdniny s plány, jak 
si je užijeme. Personál školy měl před sebou nejen dovolenou, ale i chystání na 
velkou akci – sjezd rodáků Záměle. Malovalo se, uklízelo, opravovalo. Snažili 
se všichni zaměstnanci školy i s rodinnými příslušníky. Poděkování patří i 
zaměstnancům Obecního úřadu Záměl, kteří pomohli s pracemi, na které 
bychom sami nestačili. V den oslav 7. srpna bylo nachystáno všechno podle 
našich představ. Vzhledem k nepříznivému počasí se návštěvníci schovávali do 
budovy školy. Měli mnoho možností, jak prožít příjemný den. V tělocvičně se 
představily různé organizace se svými výrobky a výpěstky. O tom jistě bude 
zmínka v jiné části Zpravodaje. Ve škole byla výstava výkresů žáků, učebních 
pomůcek a učebnic. Potěšila nás hlavně návštěva bývalých absolventů, kteří 
zavítali do „své“ školy a často nostalgicky vzpomínali na chvíle strávené ve 
zdejších učebnách. Návštěvníků bylo mnoho. Se všemi zájemci jsme 
pohovořili a ukázali všechny využívané prostory.

Po prázdninách jsme se sešli 1. září a přivítali nové prvňáčky. Se 
svými nejbližšími přišli Daniel Kos, Jiří Kubelka, Štěpán Novotný, Petr Srp, 
Tereza Lunková a Vendula Příhodová. Třídní všech pěti ročníků je paní 
učitelka Mgr. Jana Havlová z Kostelecké Lhoty. Ostatní personální obsazení 
zůstává stejné jako v minulém roce. Po úvodních seznamovacích dnech jsme se 
pustili do práce. V září jsme zahájili plavecký výcvik v novém bazénu v 
Rychnově nad Kněžnou. Nabízíme možnost účasti na plavání i předškolákům. 
Navštívili jsme výstavu akvarijních rybiček v Rychnově nad Kněžnou a zhlédli 
několik divadelních představení. Svou činnost zahájily zájmové kroužky.

V sobotu se setkávají mladí hasiči pod 
vedením pana Kapuciána. V pondělí 
chodí některé děti do obecní knihovny 
vytvářet různé drobnosti s paní 
Pleslovou. Ve středu odpoledne se děti 
scházejí na Sportík, který vede paní 
Maříková z DDM Vamberk. Ve čtvrtek 
odpoledne vede cvičení dětí paní Hana 
Myšáková.

V polovině listopadu byl v projektu „Recyklohraní“ vypsán nový 
úkol. Sbírali jsme prázdné plastové lahve a porovnávali, kolik se jich vejde do 
šedesátilitrového sudu nešlápnutých a pak sešlápnutých. Výsledek byl 23:59. 
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Žáci sami uznali, že ušetří, pokud budou plasty řádně sešlapávat. Za odeslané 
výsledky nám byly přičteny body. Za ně pak můžeme z nabídky objednat různé 
potřebné pomůcky do školy. Součástí „Recyklohraní“ je sbírání použitých 
monočlánků a drobných elektrospotřebičů. Krabice i červená nádoba na 
zmíněný sběr je umístěna za vstupními dveřmi školy. Děkujeme všem, kteří 
nám přispíváte.

V úterý 30. listopadu jsme se s nejstaršími žáky vydali do Doudleb 
nad Orlicí, abychom si prohlédli vánoční výstavu krajek ve škole. Využili jsme 
příležitosti i k prohlídce celé školy, protože většina našich absolventů odchází 
do šestého ročníku právě do Doudleb nad Orlicí. Pan ředitel nás provedl celou 
školou. 

návštěva čertů, anděla a Mikuláše ve škole
Koncem listopadu jsme připravili v rámci vlastního hodnocení školy 

anonymní dotazníky pro rodiče. V mateřské škole jsme v devíti otázkách 
zjišťovali spokojenost s výzdobou, vybaveností pomůckami, spoluprací 
s učitelkami, se stravováním atd. Z odebraných 23 dotazníků se vrátilo 7 
vyplněných. Ve všech otázkách převažovala souhlasná odpověď jako 
spokojenost se současným stavem. Jen v šesti případech byla zvolena odpověď 
„neumím posoudit“. V základní škole měl dotazník patnáct otázek, které se 
více týkaly vzdělávacího procesu a celkové organizace školy. Z rozdaných 20 
dotazníků se vrátilo 14 vyplněných. I zde ve valné většině byla zapsána 
odpověď „ano“ jako spokojenost se současným stavem. V několika případech 
se objevila odpověď „neumím posoudit“ a pouze ve dvou případech, které se 
týkaly vybavenosti školy, se objevilo „ne“. Děkuji všem rodičům, kteří 
zhodnotili současný stav. Výsledky dotazníků nám budou podkladem k naší 
další práci.

Rozsvěcení stromečku Tradiční vánoční dílny

Jedné knize chybělo 16 stránek, 8 listů odpadlo ze sešívané vazby.  
Jednalo se o detektivku a kniha byla starší a knihovně byla věnována jako dar. 
Druhá kniha byla znehodnocena odstřiženým obrázkem, bohužel z druhé strany 
listu byl text a tím je kniha celá znehodnocená. Jedná se o dětskou 
doporučenou četbu a bude muset být nahrazena stejným titulem a posléze 
poškozená kniha bude vyřazena. 

Při této příležitosti jsme vrátili do Kostelce dva soubory knih a 
vypůjčili další dva soubory v počtu 100 knižních novinek.

Indiánské čelenky látkový drak

Od 15. 10. 2010 probíhá vyrábění v knihovně. Výroba je opět
v pondělí.  Oproti loňsku byl posunut čas o hodinu déle než v loni. Vyrábíme 
od 15.00 hod do 16.30 hod.  Začínali jsme jednoduchým vystřihováním 
z papíru, protože jsme nevěděli, jaká věková kategorie do knihovny bude 
přicházet. První vyrábění bylo zaměřeno na indianské malování. Vystřihli jsme 
si indiány, vyrobili jsme si čelenku a vymalovali indiány. Druhé vyrábění bylo 
zaměřeno na výrobu papírového klobouku a břízového koštěte, který bylo 
vyzdobeno podzimní dekorací. 1. listopadu jsme udělali látkového draka 
z pytloviny k zavěšení na záclonu nebo k zapíchnutí do květináče. 8. listopadu 
jsme malovali obrazy, které jsme vsadili do tvarované lepenky jako rámečku. 
Před vánoci se věnujeme vánoční dekoraci, zkusíme si vytvořit svůj vlastní 
kalendář, svíčku, čerty s Mikulášem … Čeká nás spousta pěkných výrobků a 
těším se na jejich zpracování. Děti mají fantazii i když je to stejné zadání vždy 
z toho vznikne pěkný originál, který určitě doma potěší nejen rodiče. Chtěla 
bych pochválit prvňáky a duháky, kteří se snaží vyrovnat svým starším 
kamarádům a díky jejich snaze můžeme vytvářet složitější činnosti i z jiných 
materiálů než je papír. 

Určitě stihneme i tento rok napsat Ježíškovi. Vypouštění balónků 
s přáním Ježíškovi se tento rok nepřipojíme z časových důvodů. Tento rok je 
vyhlášen termín realizace na čtvrtek 9.12.2010 na internetu 
http://www.ceskyjezisek.cz/rekord-ve-vypousteni-balonku se můžete 
informovat jaká města se akcí účastnila.
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Hana Holišová,s Ježíškem. Soutěž prověří, jak se v dopravním provozu dokáží 
děti pohybovat pěšky, na kole, Roman Vojtek, Bohuš Matuš a další. Byl to 
úžasný zážitek umocněný novým, pohodlným autobusem, který jsme měli 
objednaný z Českých Libchav.

Společenská kronika:
Duben: Milada Novotná 70 Květen Olga Žirovnická 80

Květen Božena Zezulková 80 Srpen: Stanislava Vašků 70

Ladislav Kotyza 80 Září: Mitoso. Skučková 70

Jana Zvelebilová 70 Říjen: Vladimír Čižinský 70

Jaroslav Kubizňák 80 Emilie Čermáková 98

Marta Prokopcová 80 Františka Machová 85

Oslavencům přejeme pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let.
Letošní rok byl pro mnohé z nás opravdu smutný. Navždy nás opustili 

pan Miroslav Trejtnar, pan Josef Martinec, pan Jindřich Čermák, pan Zdeněk 
Kraus a paní Miroslava Kosová. Čest jejich památce.

Čtyřleté volební období uběhlo jako mávnutím kouzelného proutku. 
Když se ohlédnu zpět, myslím, že můžu být spokojená. Většina akcí (dětské 
karnevaly, plesy, předvánoční setkávání s důchodci,...) se setkávala s 
příznivými ohlasy a moc mě bavila. Je pravda, že sama bych nezmohla nic a 
proto děkuji všem členkám sociálního a kulturního výboru – paní Viktorce 
Klívarové, Máše Červinkové, Marii Jahodové a Janě Kaplanové, že trpělivě 
snášely moje výmysly a nálady a byly mi dobrou partou jak na práci, tak na 
zábavu a mohla jsem se na ně vždy plně spolehnout. Můj dík patří i Stáně 
Vašků, Květě Klívarové, Ivě Toužimské, Bohušce Hlaváčkové, Lídě 
Jarkovské, Aleně Joachimsthalerové, Jarušce Pišlové a dalším, které nám 
pomáhaly a scházely se s námi na kus řeči. Dík patří i všem obyvatelům 
Záměle, že to s námi vydrželi. Kdybyste měli nějaký nápad pro naši další 
činnost obraťte se na kteroukoli z nás.

Za sociální a kulturní výbor Milena Kaplanová

~ ~  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.

4. 10. 2010 proběhla v knihovně inventura. S inventurou nám pomohla 
pracovnice z knihovny v Kostelci nad Orlicí paní Jana Šebová. Díky 
elektronickému zpracování knih inventura byla hotova během jednoho dne. 
Veškeré knihy z dětského i dospělého oddělení byly načteny do počítače. 
Výsledkem inventury byl protokol o provedení revize knihovního fondu. 
Celkový počet knih v knihovně byl 2356 ks z toho 109 ks bylo půjčeno u 
čtenářů. Tímto žádám čtenáře, kteří máte knihy delší dobu půjčené, prosím 
o navrácení. Při inventuře byly odhaleny dvě poškozené knihy.

Od začátku listopadu jsme se 
věnovali nácviku programu na 
první slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu u penzionu 
Orlice, které se konalo v sobotu 4. 
prosince. Věřím, že vznikla nová 
pěkná tradice. Děti se těšily a 
odvedly pěkný výkon. Za svou 
snahu byly odměněny perníčky od 
paní učitelky a sociální komise a 
balíčky od majitelů penzionu.

V úterý 7. prosince se ve třídách mateřské i základní školy konaly už 
tradiční vánoční dílny. Na několika stanovištích si děti za pomoci svých rodičů 
a známých mohly vyrobit pěkné drobnosti na vánoční výzdobu bytu. Bylo to 
příjemné odpoledne prožité v duchu adventních příprav.

Přeji všem klidné dny a radost z odvedené práce.
Jindra Müllerová, ředitelka ZŠ a MŠ Záměl

Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se koná v úterý 8. února 2010 od 
14:00 do 17:00 hod. S sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného 
zástupce.

Zprávičky z naší 
školičky

Je tu podzim a s ním nový školní rok. Ale život v naší škole se 
nezastavil ani o letních prázdninách. Od 1. července se ve škole malovalo a 
následně i uklízelo a pucovalo. Když bylo zase vše na svém místě a stěny 
zářily čistotou a pestrými barvami, začala se celá školní budova připravovat na 
Sraz rodáků obce Záměl, který se konal 7.8. letošního roku.  Pomáhali všichni, 
kdo měli ruce: učitelky, uklizečky a dokonce i rodinní příslušníci. Všem 
mnohokrát děkujeme za vydatnou pomoc.

Již v polovině srpna začal prázdninový provoz v mateřské škole. Do 
školky je přihlášeno 28 převážně místních dětí.  V září nám náš pracovní 
program trochu narušilo nejenom nevlídné počasí, ale i rekonstrukce 
tělocvičny, do které chodíváme za deštivých a chladných dnů.  Nyní je už ale 
vše v pořádku a děti se mohou vyřádit v krásně opravené tělocvičně, kterou 
nám mohou všichni závidět.
Od září navštěvuje naši školku spousta nových kamarádů. Starší děti je s chutí 
seznamují se vším, co školka nabízí a pomáhají jim, když si s něčím nevědí 
rady. Právě kamarádství a vzájemná pomoc je jedním z témat našeho rámcově
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