
okruhu naší lásky, přízně, sympatií, a když děti v tomto vzpomínání mají své 
významné slovo. Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se 
nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene.
NESTYDĚT SE ZA PROJEV LÁSKY Říká se také, že o Vánocích se otvírají 
lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí 
vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to 
také velká příležitost k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k 
nedorozumění a k hořkostem. Víme, že není prospěšné, když nad naším 
hněvem „zapadá slunce“. To platí sice obecně a každodenně, ale o Vánocích to 
má svůj zvláštní význam.
DOPORUČENÍ PRO RODIČE Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se 
tedy nebývalá příležitost, aby také mohly více dávat. Aby samy mohly 
zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat a působit 
radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak překonávat své osobní sobectví. 
Prostě udělat něco dobrého někomu druhému z vděčnosti za to, co jsme sami z 
lásky a bez zásluhy přijali. Je to příležitost učit děti překonávat nejen sobectví 
osobní, ale i sobectví rodinné, skupinové, národní - jakékoliv.
NA CO O VÁNOCÍCH NEZAPOMENOUT? Ani při všech těch vánočních 
starostech a radostech, při světle vánočních svíček a dětských očí, bychom 
neměli na něco zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození 
Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo do lidských dějin něco 
zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva celému lidstvu. I naše 
letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, byť se v našem životě 
opakují už kdoví po kolikáté.

(Zpracováno podle knihy Zdeňka Matějčka: „Co, kdy a jak ve výchově dětí“, 
kterou vydalo nakladatelství Portál)

Na konci starého roku tradiční to bývá zvyk,
že přání zdraví,štěstí měl by nosit kominík.

Upřímně by ruku stiskl pravicí svou černou,
by štěstěna zůstala Vám po celý rok věrnou.....

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

přeje

Obec Záměl

Zpravodaj obce Záměl 
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Z veřejného zasedání 

Zastupitelstva Obce Záměl

31. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 13. července 2009
I/ZO bere na vědomí

a) Kontrola přijatých usnesení
b) Zprávu o činnosti obce
c) CzechPoint realizace projektu přes fi Triada
d) Zadání projektu na zelené obecní plochy pro potřeby dotace a zeleň 

Ing. Holmová a ing. Paderta
II/ZO Schvaluje

a) Dar pro obec Vlčice ve výši 10 000 Kč
b) Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ
c) Dar MAS 1 500 Kč

III/ZO Pověřuje
a) Paní starostku jednáním s ČD o novém jízdním řádu
b) Paní starostku zjistit, proč byla navýšena domovní daň

33. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 10. srpna 2009
I/ZO bere na vědomí

a) kontrola přijatých usnesení
b) zprávu o činnosti obce
c) volby do Poslanecké sněmovny

II/ZO Schvaluje
a) vykácení modřínů nad Suchánkovými

III/ZO Pověřuje
a) pana Novotného zpracovat zprávu – hasiči

34. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 14. září 2009
I/ZO bere na vědomí

a) výroční zprávu školy

II/ZO Schvaluje
a) program 31 zasedání
b) odkoupení cesty
c) opravy cest
d) výjimku z počtu dětí a provoz MŠ a ŠD o prázdninách
e) aktualizaci zřizovací listiny ZŠ
f) prominutí TDO – Kříž
g) odměnu pro M. Červinkovou za nekomerční program na internetu
h) nové stoly do zasedací místnosti na OU
i) uvolnění financí na 100-té narozeniny pana Málka
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j) opravu cesty od horní lávky
k) rozpočtová opatření č. 7-12
l) revitalizaci porostu pod hřbitovem
m) pokračování dotace na techniku
n) dotaci – zahradní domek
o) protipovodňová opatření

III/ZO Pověřuje

a) pana Kapuciána kontrolu vodovodních a kanalizačních řadů

b) pana Novotného a Nermutě – prověřit stížnost pana Hynka

c) paní starostku podpisem dohody s SZIF o poskytnutí dotace z PRV

35. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 23. října 2009
I/ZO bere na vědomí

a) kontrolu přijatých usnesení
b) zprávu o činnosti obce

II/ZO Schvaluje
a) zřizovací listinu ZŠ a MŠ
b) rozpočtová opatření č. 17
c) prodloužení výpůjčky pro SDH
d) posouzení ing. Vaníčkovou, jako závazné pro stanovisko, na umístění 

stavby kolny pro p. Žuka a p. Jahodovou
e) odměnu pro ředitelku ZŠ
f) podpis smlouvy s firmou KENVIRO s.r.o. Tutleky 90 na opravu cesty 

nad horní lávku

III/ZO Pověřuje

a) Finanční výbor provést kontrolu v PO a prověřit využití příspěvku 
STP Vamberk

b) Kontrolní výbor provést kontrolu zápisů 2009 ZO

Vážení spoluobčané, milí záměláci,
Vážení spoluobčané, milí Záměláci. Konec každého roku je výzvou k 

bilancování. Nejinak je tomu i letos v adventní čas. 
Minulá léta jsme si zvykli na výzdobu u OÚ. Bohužel stromek, který jsme 
zdobili, byl nešťastně umístěn a prorůstal do el. vedení. Výzva ČEZu byla 
neúprosná, stromek dostatečně ořezat a pokrátit. Buď vy, nebo my na vaše 
náklady. Výsledek znáte. Po dohodě s odborníky byl stromek skácen. Ozdobit 
borovici stojící opodál, jak bylo původně zamýšleno, by stálo neúměrné 
prostředky. Do budoucna bude třeba vytipovat jinou lokalitu. Přestože vánoční 
stromek modře zdobený na cestu

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny  : sobota , neděle , svátek   08,00 - 12,00 hod

datum jméno lékaře adresa ordinace      telefon
19.12. MUDr. Kašparová D. Voříškova 169 , Vamberk 602514715
20.12. MUDr. Kašparová H Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494501711
24.12. MUDr. Laubová Jana poliklinika, Mírové nám.88, Týništ 494371783
25.12. MUDr. Valešová P poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494622114
26.12. MUDr. Loukota Jan Komenského 127 , Opočno 494621665
27.12. MUDr. Malátková L poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494515696
01.01. MUDr. Nentvichová K.Michla 942 , Dobruška 494623775

02.01 MUDr. Plšková I Svatohavelská 266,Rychnov K 494534841

03.01 MUDr. Pokorná J Potštejn 317 494546544

09.01 MUDr. Pokorná V J. Pitry 448 , Opočno 494667628

10.01 MUDr. Přibylová Komenského 209 , Častolovice 494322706

16.01 MUDr. Ptačovská Komenského 481,Kostelec nO 494321740

17.01 MUDr. Pokorná J Potštejn 317 494546544

23.01 MUDr. Skřičková poliklinika Rychnov nad Kn. 494515695

24.01 MUDr. Stejskalová zdrav.stř Kout 566, Borohrádek 494381263

30.01 MUDr. Sudová S pol, Mírové nám.88, Týniště 494371031

31.01 MUDr. Světlík F Tyršova 515 , Opočno 494667553

06.02 MUDr. Světlíková Tyršova 515 , Opočno 494667553

Vánoce - už po kolikáté ...

ČÍM VÍCE DÁRKŮ, TÍM VÍCE RADOSTI ? Říká se, že Vánoce jsou svátky 
dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost dárky. Někdy ale podlehneme 
představě, že platí jakási přímá úměra: čím více dárků, tím více radosti. Není 
tomu ale tak!
DÁREK JE PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ POSELSTVÍ Dárek není jen ona věc, která 
se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Dárek je především 
osobní poselství, které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani 
penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku jako dárek 
- dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom měli o 
Vánocích zažít.
CENNĚJŠÍ NEŽ UMYTÁ PODLAHA A HUSA V TROUBĚ A když se o 
Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se dávat pěkně, mile, abych 
tak řekl v pěkném balení, tj. v pohodě a dobré náladě. Neměli bychom se tedy 
tím předvánočním shonem a uklízením a vařením a pečením dát zaskočit a 
utahat. Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna něco 
nepovedlo podle našich představ, jestli jsme něco nestihli. Zkusme to letos. Je 
to cennější než umytá podlaha a husa v troubě.
DÁREK NAD DÁRKY Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. 
Totiž jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my dospělí 
kolem dokola. A není vůbec od věci, když třeba při štědrovečerní večeři 
vyhradíme chvíli, kdy všichni společně vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do
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Poplatky

Od 1. 1. 2010 budou tyto poplatky -  splatné do 30. 6. 2010
Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
- rekreační objekt

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

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

100,- Kč
150,- Kč

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy

OZNÁMENÍ

Plán veřejných zasedání v roce 2010
Veřejná zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Záměl v těchto 
termínech: 8. únor, 8. března, 12. dubna, 10. května, 14. června, 9. srpna a 
13. září vždy od 18.00 hod. 
Případná změna bude vyvěšena na úřední desce.
24.12.2009 Betlémské světlo od 10.00 - 11.00 podává se horká 

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

24.12.2009 O půl noci probíhá v Potštejně půlnoční mše svatá 
v kostele sv. Vavřince

22.12. - 23.12. 09 Obecní úřad má zavřeno
28.12.2009 Úřední den OTEVŘENO 
29. 12. – 31.12.09 Obecní úřad má zavřeno
9.1. do 11.1. 2010 Budou chodit Tři králové

Zubní pohotovost – aktuální rozpis služeb za 1 
pololetí na rok 2010 naleznete ve vývěskách
Jízdní řády naleznete ve vývěskách v případě zájmu 
Vám budou ofoceny na Obci v Záměli

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

příprav ke slavení narození Ježíška nesvítí, přeji Vám abyste tento čas 
smysluplně využili a cestu ke štědrému dni absolvovali v pohodě.

 Kdo navštěvuje veřejná zasedání, tak o našich aktivitách je 
informován, nicméně pro Vás ostatní, shrnu co podstatného jsme za půlrok 
řešili.
               Od léta je aktivní mateřské centrum ve škole. Přes různé pesimistické 
předpovědi a pochybnosti o potřebě tohoto zařízení se ukazuje, že naše 
maminky s dětmi tuto možnost scházet se využívají. Zdá se, že setkávání na 

této úrovni je krok správným 
směrem posilující sounáležitost a 
sociální vazby ve všech směrech. 
Bude – li fungovat, záleží na 
maminkách. Materiální vybavení 
a zázemí obec poskytla. A mohu 
– li přispět svojí troškou do 
mlýna, tak tento projekt považuji 
za vůbec nejlepší investicí u 
jejímž zrodu jsem ve vedení 
obce byla.

Na školní zahradě se dokončuje zahradní domek, altán, který v rámci zelené 
školní učebny bude sloužit jako třída k hodinám vyučování. Mimo tento hlavní 
účel bude samozřejmě k dispozici dětem z mateřské školky tak i mateřského 
centra.  Altán je pořízen z dotace DSO Orlice a spolufinancován obcí.

Milí čtenáři, v loňském roce touto dobou jsem slibovala, že v roce 
2009 zastupitelé obce nespecifikovaným způsobem opraví cestu nad horní 
lávkou. Ti, kteří zde bydlí, výsledek znají. Informace pro ty ostatní : cesta je 
opravena, má asfaltový povrch až k Pavlíčkovým. Navíc byla prodloužena 
směrem na Potštejn a plynule navazuje na cyklostezku. Investice opravy jeden 
milion korun. Nabídku vyhrála firma KENVIRO z Tutlek, která prováděla 
veškeré související práce.

Opravy největších děr, dopravní značení a příčný kanál k odvádění 
povrchových vod na komunikaci ke hřišti prováděl JAST.

Také se dle plánu těžilo dřevo v obecním lese. Navíc se zde vyskytl 
dvakrát během roku kůrovec a napadlé stromy se tak staly neplánovanou 
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těžbou. Dřevní hmota byla prodána. Aby se předešlo různým řečem, že vše 
není jak má být, jmenovala jsem inventurní komisi pro hospodaření v lese. 
Měla zjistit počty pokácených kusů, průměry kmenů, soulad s těžebním plánem 
a hmotnost. Komise ve složení: místostarosta Novotný, předseda výboru pro 
životní prostředí Kapucián, Nermuť a za Lesy ČR /mají dozor nad 
hospodařením ze zákona/ p. Gruncl. Místní šetření ukázalo a komise 
konstatovala, že k žádnému pochybení ani nežádoucí manipulaci nedošlo. 
Prodané dřevo souhlasí s dřevní hmotou vytěženou dle propočtů.

Zpracována je studie využití obecních ploch při komunikacích. Dvě 
plochy Altán a Vagon jsou v podobě projektu. Jeho realizací bude možno 
čerpat evropské peníze z programu LEADER. Smlouva se podepisovala v 
listopadu. Abychom z dotace mohli čerpat finance na techniku pro údržbu, 
bylo nutné oživit a zkulturnit nějaké pozemky v obecním majetku. U altánu 
vznikne minisad, u vagonu je v projektu mnoho nápadů. Z tohoto důvodu se 
úpravy této lokality budou řešit postupně, jak budou peníze. Část během první 
poloviny roku následujícího.

Aktuální službou je zřízení 
kontaktního místa CZECHPOINtu. Pro 
tento účel byla poskytnuta dotace. Teď 
děvčata absolvují různá školení, aby 
žadatele mohla fundovaně obsloužit. 
        Probíhala další jednání s Povodím 
Labe o manipulovatelném splavu v 
Doudlebách. Studie zpracovaná 
předpokládá manipulovatelnou propusť 

v šíři 10m a hrazení plnícím vakem. Územní řízení příprava během roku 2010 a 
2011 realizace. Celkové náklady cca 4 mil korun.  Tolik závěr jednání ze dne 
7.12.2009.

Obec obdržela bezplatně pro hasiče z nepotřebných zásob HZS starší 
auto AVIA s plným vybavením a vysavač dýmu. 
Až někde uslyšíte, že datové schránky jsou přínosem, efektivní, laciné atd. pro 
státní správu, nevěřte. Dříve stačilo napsat dopis, opatřit jej adresou, nalepit 
známku a vhodit do schránky. Práce na chvilku. Dnes přes datovou schránku je 
nutno se připojit, což pokaždé není jednoduché, dopis konvertovat, opatřit 
časovým razítkem, vytisknout, uložit v písemné i el.. podobě, najít adresáta, 
odeslat... Pro nepřipravenost systému a přetíženost práce někdy na dvě hodiny. 
Na tom jsme se shodli se starosty na zasedání DSO. Problémy mají všichni, ale 
zákon, je zákon, dopisy v písemné podobě nemají dnes právní podklad. Pokud 
vezmeme propagovanou datovou schránku tak 17,- Kč platí za odeslanou 
zásilku stát, my 3,- Kč hradíme dle skutečnosti poště za datové razítko, tisky i 
u příchozích a čas strávený u počítače domluvami a přesvědčováním, ať už 
maká navíc. Každý dopis je zasílán na úložiště, kde dle spisového znaku čeká 
na zákonnou skartaci.  Dle mého soudu opět stát posílil svou moc. Vždyť stačí,

Výsledek, který vyjde po výpočtu z druhé části tabulky, se dále u 
stavebních pozemků vynásobí koeficientem:

Koeficient Počet obyvatel "od" Počet obyvatel "do"

1,0 - 1.000

1,4 1.000 6.000

1,6 6.000 10.000

2,0 10.000 25.000

2,5 25.000 50.000

3,5 50.000 a více

Daň z nemovitostí – stavby
Kromě pozemků se daň z nemovitostí vztahuje i na stavby. Zajímá-li vás, které 
stavby podléhají platbě tohoto druhu daní, přečtěte si následující řádky.

Do základu daně se započítává výměra půdorysu nadzemní části 
stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je 
výměra podlahové plochy bytu v m2 nebo výměra podlahové plochy 
samostatného nebytového prostoru v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího 
období, vynásobená koeficientem 1,20.

Sazba daně - Stavba, zastavěná plocha určená pro  2009 2010
obytný dům - zastavěné plochy 1 Kč/m2 2 Kč/ m2

stavby pro individuální rekreaci a rodinné domy -
zastavěné plochy

3 Kč / m2 6 Kč / m2

garáže vystavěné odděleně od obytných domů a u 
samostatných nebytových prostorů užívaných jako 
garáže - zastavěné plochy nebo upravené podlahové 
plochy

4 Kč / m2 8 Kč / m2

stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a 
vodní hospodářství - zastavěné plochy nebo upravené 
podlahové plochy

1 Kč / m2 2 Kč / m2

stavby sloužící pro průmysl, stavebnictví, dopravu, 
energetiku a ostatní zemědělskou výrobu - zastavěné 
plochy nebo upravené podlahové plochy

5 Kč / m2 10 Kč/ m2

stavby pro ostatní podnikatelskou činnost  - zastavěné 
plochy nebo upravené podlahové plochy

10 Kč/ m2 10 Kč/ m2

ostatní stavby 3 Kč / m2 6 Kč / m2

byty a ostatní samostatné nebytové prostory -upravené 
podlahové plochy 

1 Kč / m2 2 Kč / m2

U staveb kromě bytů a ostatních samostatných nebytových prostor se 
sazba daně u jednotlivých podlaží zvyšuje o 0,75Kč za každý 1 m2 za každé 
další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží 
přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se 
základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další 
nadzemní podlaží.

4 OBEC ZÁMĚL –  2009 2009 - OBEC ZÁMĚL 17



potřeby obnovy našich tradic, národních zvyklostí, z potřeby naučit děti 
přemýšlet o kořenech společnosti, ve které žijí. Ve všech aktivitách tohoto 
projektu, tedy v soutěžních rodinných hrách Česko kreslí Ježíška, Česko 
vypráví a zpívá o Ježíškovi i v letošní České Vánoce s Ježíškem, je zvláštní 
důraz kladen právě na upevňování vztahu dětí k přírodě, ke všemu živému i k 
sobě navzájem. Možná i proto je mezi dětmi  o tyto soutěže tak velký zájem a 
odezva desítek tisíc dětí a jejich uměleckých prací překonává očekávání. Také 
při přípravě této akce s vypouštěním balónků jsme samozřejmě na jednom z 
prvních míst pátrali po tom, zda tato akce nezatíží přírodu odpadem. 

Tak tedy: balónky, které budou na této akci vypouštěny, jsou 
vyrobeny z přírodního kaučuku a mají tu vlastnost, že jejich přirozený rozklad 
začíná již při jejich nafukování. Po vypuštění se sice balónky rozletí do 
širokého okolí, což je však spíše výhodou, neboť nezůstanou někde v jednom 
chumlu. Jejich rozklad na ekologicky zcela neškodné prvky pak pokračuje 
velmi rychle, takže balónek se v krátké době zcela rozloží. Pravda, je zde ještě 
provázek a papír, tedy přáníčko, obojí ovšem z přírodních materiálů.

     

Koeficienty ovlivňují

výši daně z nemovitostí

Také dani z nemovitostí se nevyhnul balík reforem. Největší změnu 
zaznamenají především vlastníci nemovitostí v malých obcích. Čeho se změna 
týká a jak se projeví na výši daně, vám ukáže následující článek.

Základ daně - u pozemků, na kterých se rozkládá orná půda, 
chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, je základem daně 
cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku (údaj musí být v 
celých m2) průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce .

Jedná-li se o hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým 
chovem ryb, pak se zjistí cena pozemku vynásobením skutečné výměry 
pozemku v m2 částkou 3,80 Kč. Cena pozemku se také může zjistit dle 
platných cenových předpisů uvedených k 1.1. zdaňovacího období.

U pozemků, které nebyly uvedeny, se základem daně stává skutečná 
výměra pozemku uvedená v m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období.

Sazba daně podle druhu pozemku (v %) 2009
orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady

0,75

trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky 
s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 

0,25

Sazba daně u ostatních pozemků činí (v Kč) 2009 2010
zastavěné plochy a nádvoří 0,10 / m2 0,20 / m2
stavební pozemky 1,00 / m2 2,00 / m2
ostatní plochy, pokud jsou předmětem daně 0,10 / m2 0,20 / m2

tak málo aby „šikovní“ v rámci nějaké potřeby pro svoji ideu nahlíželi do 
obecních databází. Vždyť vše potřebné tak mají na kupičce. Tady mám pocit, 
že Bachův absolutismus byl úplný břídil. Doba pokročila, fízlů a špehů netřeba. 
Jednoduché řešení nabízí  kliknutí ….. Možná vidím věci tuze černě, ale 
životní zkušenosti mne nabádají k opatrnosti a růžové brýle jaksi nejsou v 
dosahu. Také se dá polemizovat o laciném systému. Vždyť 17,- Kč plus 3,- Kč 
dá celkem Kč 20,- obyčejná známka přijde na polovinu. A to se začíná mluvit o 
tom, že stát oněch zmiňovaných 17,- Kč v rámci Janotových balíčků postoupí 
obcím…

Od 1.1.2010 se mění celé účtování obcí. Stále nové a nové věci, na 
které se musí absolvovat různá školení a ta jsou časově i finančně náročná.

 Po roce  veřejně prospěšných prací odchází paní Mončeková. Škoda, 
že kritéria jsou neúprosná, příspěvek z úřadu práce platí pouze na rok. Když se 
lidé zaběhnou, tak po roce odchází opět na úřad práce. Bezesporu jí patří 
poděkování za službu, vždyť na vzhledu a úklidu obce měla nesporný podíl. 
Děkuji všem zaměstnancům, kteří odvedli řádnou a poctivou práci ve prospěch 
nás všech. Zastupitelům i kolegyním za inspirující nápady a tvořivý přístup k 
pracovním povinnostem. 

Nakonec přeji krásné Vánoce prožité v klidu a pohodě s „Českým 
Ježíškem“ i jeho 2000 let starým poselstvím. Jako zářící kometa ukázala cestu 
k místu Zrození, tak ať zářící hvězdou na cestách roku 2010 je Láska ve všech 
podobách.

Marie Trejtnarová, starostka

Zprávičky z naší školičky

Letní prázdniny jsou dávno pryč a v naší mateřské škole se děti 
pomalu chystají na vánoční svátky.
    Po celou tu dobu všichni pracovali jako pilné včeličky. 

V září jsme společně přivítali nové kamarády a každý se opravdu 
snažil, aby se nově příchozí cítili ve školce dobře a nikomu se nestýskalo. 
Předškolní děti již tradičně zahájily nový školní rok plaveckým výcvikem v 
Dobrušce.

9. října naši školu navštívilo loutkové divadlo s oblíbenými 
pohádkami Budka v poli, Budulínek a Máša a medvěd. Představení se všem 
velice líbilo a děti se s malými maňásky nemohly  rozloučit.

V listopadu nás rámcově vzdělávací program zavedl do lesa. Ve 
školce se děti seznamovaly s lesními živočichy i rostlinami a také se vypravily 
na celodenní vycházku do lesa. Celé  téma o lese uzavřela beseda s myslivci, 
kteří si pro děti připravili bohatý program plný her a zajímavých ukázek.
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24. listopadu jela naše školka do Vamberka na  divadelní pohádku O 
perníkové chaloupce. Ten, kdo očekával zlou ježibabu, se ale velice mýlil. 
Netradiční a veselé pojetí známé pohádky děti nejen poučilo, ale především 
pobavilo. V listopadu také proběhlo fotografování dětí . Vánočně laděné fotky 
malých kluků a holčiček budou určitě krásným vánočním dárkem.

4. prosince byl ve školce i škole opravdu veliký rozruch. Navštívil nás 
Mikuláš s čerty a andělem. Přestože bylo mezi dětmi i několik statečných, kteří 
se s čertem i rádi vyfotili, pro většinu dětí byl pohled na pekelníka spíše důvod 
k pláči.
Každý ale  slíbil Mikulášovi, že v 
příštím roce něco zlepší a všechny 
děti mu společně na závěr řekly 
pěknou básničku.

8. prosince se konala 
vánoční besídka a vánoční tvoření s 
rodiči. Děti svým blízkým 
předvedly něco z toho, co se ve 
školce naučily a potom se všichni 
společně dali do vyrábění drobných 
vánočních ozdob.

Nyní se už děti nemohou dočkat, až do školky přijde Ježíšek. A proto 
všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Na závěr bych ještě ráda poděkovala paní Andršové za krásné hračky, 
které věnovala dětem ve školce, a paní Kapuciánové za bohatou zásobu 
kreslících papírů.

Zapsala Jitka Juštová

Zpráva o činnosti školy 

ZŠ a MŠ Záměl

Letošní podzim ve škole probíhal podobně jako v jiných letech. 
Společně s dětmi z mateřské školy jsme zhlédli loutkovou pohádku. V září 
jsme zahájili plavecký výcvik v Dobrušce, který byl ukončen v listopadu. 
Každý absolvent obdržel „mokré vysvědčení“, na kterém se často objevily 
samé jedničky.

Ve čtvrtek 12. listopadu nás navštívili zaměstnanci Lesů České 
republiky. Připravili pro nás pestrý program skoro na celé dopoledne. Děti si 
mohly sáhnout na různé růžky i parůžky, kančí zuby i kožešinu lišky. V jiné 
skupince se dozvídaly zajímavosti o stromech a rostlinách, které najdeme v 
lese. V tělocvičně jsme si zahráli různé hry, které byly motivovány životem 
zvířat. Nechybělo ani kreslení a vybarvování. Celé dopoledne vládla příjemná 
atmosféra, že se nikomu nechtělo ani na oběd.

přání Ježíškovi.
Jsme rádi, že na výrobu začaly chodit mladší děti, a že se zapojují do 

rukodělných dílen již od útlého věku. Nejmladší tvořivá holčička je 1,5 roku 
Katka, která chodí vyrábět se svým bráškou Štěpánkem. 
Přeji pěkné a v klidu prožité vánoční svátky a hodně elánu do příštího roku.

Za knihovnu Pavlína Pleslová

Vypuštění balónků 

s přáníčkem Ježíškovi  

Dne 10.12.2009 jsme se sešli na školní zahradě v 15.00 hod. v hojném 
počtu, aby byli vypuštěny balónky s přáníčkem na oblohu Ježíškovi. Bohužel 
nám počasí moc nepřálo a o půl čtvrté začalo drobně zato vydatně pršet. 
Většina účastníků se před deštěm schovávala v altánku. Porotci ze sociální 
komise pečlivě balónky spočítali. Po příchodu každý dostal minimálně jeden 
již připravený nafouknutý balónek heliem s uvázaným přáníčkem. Samotné 
vypuštění se uskutečnilo na pokyn z rádia, který zazněl ze stanice Frekvence 1.
Všichni najednou balónky vypustili na oblohu. Byl to úžasný pohled a velká 
sláva. Očekáváme výsledky, zda se nám rekord povedl po nahlášení počtů 
agentuře Je5 s.r.o., která akci vyhlásila ve spolupráci s agenturou Dobrý den a
snaží se překonat dosavadní rekord.

Přání na baloncích byla dodaná od pořadatele. Každé dítě si ale stejně 
napsalo, co by si od Ježíška přálo. Svá přání pak děti vhodily do krabičky.

Ježíškovské setkání trvalo přibližně hodinu. Všem zúčastněným moc 
děkujeme, že jste přišli podpořit tradici českých Vánoc a vypustit k nebi přání 
krásných a spokojených vánočních svátků a pomohli tím překonat dosavadní 
rekord z minulého roku. V Záměli vzlétlo k obloze 157 oranžových balónků.
Děkujeme za sponzorský dar Pavlu Štefkovi za dodané helium. 
              Něco málo o agentuře, která se podílí na pokusu o vytvoření rekordu 
ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, neboť je organizátorem celého 
dlouhodobého projektu Český Ježíšek. Tento celonárodní projekt vznikl z 
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Dne 26.10.09 proběhl křest nové knihy Josefa Lukáška Rampušák vypravuje 
aneb příběhy mužů a hor. Kniha byla vydána při příležitosti 60. výročí vzniku 
Horské služby v Orlických horách. Návštěva pana Lukáška se již stala tradicí 
každého podzimu, protože u nás již křtil dva díly „pohádek z Orlických hor“.
Pěkný večer nás všechny obohatil o znalosti jak se chovat v horách a jak 
zodpovědně přistupovat ke svému životu, když se člověk dostane do nesnází. 
Díky publikaci jsme se mohli podívat, jakým způsobem funguje horská služba. 
              První pondělí v říjnu 
jsme začali s vyráběním 
v knihovně v tradičním čase od 
14.00 hod. Pro začátek jsme zvolili 
podzimní suroviny, z kterých 
jsme udělali podzimní dekoraci 
nejen na okně v knihovně, ale i do 
svých pokojíčků. Následující 
týden jsme vyráběli látkového 
draka z pytloviny a kukuřičného 

šustí, také jsme se věnovali výrobě oveček z nabobtnalé kukuřice a vystřihli si 
3D zvířátka andulku a draka. 

V listopadu jsme se stali pošťáky. Pro začátek jsme si vyrobili 
poštovní schránku. Následující týden jsme zhotovili svoje vlastní razítko 
z barev na sklo a na samolepky jsme si namalovali vlastní známky. 16.11.2009 
jsme napsali svoje přání Ježíškovi zhotovili vlastní obálku. Celý dopis plný 
očekávání jsme odeslali Ježíškovi a diskutovali, zda nám odepíše a zda naše 
vepsané přání se nám vyplní. 

23.11.09 jsme si vyrobili z papíru pošťáckou čepici s nápisem pošta a vyrobili 
jsme si velkou pošťáckou hru, která se stala oblíbenou hrou. 30.11.09 jsme 
zhotovili čertovskou masku a postrašili na obci paní starostku. Poté jsme se 
věnovali výrobě mikulášské masky. Odpoledne  od 15.30 hod mělo proběhnout 
čtení knížky v projektu České děti čtou s Ježíškem, bohužel děti doma 
neoznámily že by v knihovně byly delší dobu a musely běžet domů, aby je 
rodiče nečekali. Na základě tohoto projektu jsme se dne 10.12.09 zapojily do 
celostátní akce o zápis do Guinessovy knihy rekordů v hromadném poslání 

Během podzimu se sešla školská rada, konaly se třídní schůzky a 
vyučující se vzdělávaly v nabízených kurzech. 

V listopadu také proběhlo fotografování s vánoční tematikou. 
Děti ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Ivany 

Kotyzové připravily dárečky pro důchodce, kteří měli své tradiční setkání na 
začátku prosince. Tou dobou nás také navštívila známá skupina Mikuláš, anděl 
a dva čerti. A protože máme ve škole jen samé hodné děti, nikoho si s sebou do 
pekla neodnesli a ještě dětem přinesli nadílku.

V úterý 8. prosince se ve škole konaly již tradiční vánoční dílny. Po 
krátkém pásmu koled a básniček následovalo vyrábění svícnů, zvonečků a 
jiných malých drobností. Celé odpoledne proběhlo v příjemné vánoční náladě. 

návštěva Mikuláše s čerty a andělem vánoční dílny -  program koled
              V prosinci se těšíme na koncert sboru Carmina, který vystoupí ve 
Vamberku. A pak už na adventním věnci zapálíme poslední svíčku, která bude 
znamením, že se blíží vánoční prázdniny. Přeji všem dětem pohádkové Vánoce 
a dospělým mnoho štěstí do Nového roku.

V závěru bych ráda poděkovala paní Hynkové za velkou zásobu 
kreslících papírů, paní Kotyzové za sladkosti pro děti k příležitosti vánočních 
dílen a všem, kteří letos přispěli zakoupením drobností finanční částkou pro 
Fond Sidus, který předává peníze do dětských oddělení nemocnic v Motole a 
Olomouci.

Jindra Mullerová

  

Sport v Záměli

Mládež je skvělou reklamou

pekelského nohejbalu

Marián Příhoda, Jan Krejčík a Martin Rychtařík byli tři želízka v 
ohni, která byla vyslána na nohejbalová soustředění pořádaná extraligovými 
Modřicemi, které jsou nejúspěšnějším nohejbalovým oddílem v České 
Republice. Na akce, které jsou vedeny pod záštitou ČNS se sjeli elitní junioři z 
klubů TJ Sokol SDS Modřice,
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SKP Unitop Žďár nad Sázavou, NC Hapon Horažďovice, TJ Sokol Stratov, 
Sokol I Prostějov, TJ KAC Košice a nováček mezi zvučnými jmény TJ Peklo 
nad Zdobnicí. Mládež z Rychnovska tak dostala velmi obtížný úkol: Měřit své 
síly zhruba s dvacítkou nejlepších hráčů, mezi kterými nechyběl například ani 
Vlastislav Dočekal – (MČR žáků v singlech 2005, Juniorský mistr světa ve 
trojicích).

      Na desetidenní dorostenecký 
kemp v Biskupcích u Třebíče jel 
Jan Krejčík (roč. 92) a Martin 
Rychtařík (roč. 91). Týdenního 
žákovského kempu v Pršticích u
Brna se zúčastnil Marian 
Příhoda (roč. 98). Naděje 
pekelského týmu tak byly 

svěřeny do rukou nejlepších mládežnických trenérů z republiky, kteří kluky při 
trénincích vedli a bodově hodnotili.

Konkurence hráčů vychovávaných v extraligových oddílech se 
nezalekl Jan Krejčík, který dokázal zvládnout fyzicky náročný tréninkový 
program. Díky své houževnatosti dokázal držet krok s mladíky povětšinou 
hrajícími mužské ligové soutěže a umístil se na obstojném šestém místě z 
devítičlenné tréninkové skupiny. Výsledek Jana Krejčíka je o to přijatelnější, 
že patřil svým věkem mezi nejmladší účastníky, tudíž bude moci své umístění 
v příštích dvou letech ještě zlepšit. Martin Rychtařík bohužel musel akci 
předčasně ukončit. Poranění kotníku naštěstí není příliš vážné a tak mladý 
nahrávač začíná opět plně trénovat. Nejlepším dorostencem se stal Karel Hron 
z klubu SKP Žďár nad Sázavou.

               
           Bravurního úspěchu za 
pekelské barvy dosáhl Marian 
Příhoda (ze Záměle), který vypálil 
rybník všem ostatním klukům. Stal 
se nejlepším mladším žákem, když 
nasbíral v této kategorii nejvyšší 
počet bodů. 

Zasloužil se tím o skvělou reklamu pekelskému nohejbalu, na kterou jsou hráči 
od Zdobnice patřičně pyšní.

               Příhoda tak svým brilantním výkonem předběhl kluky hrající 
od útlých let pod vedením nejkvalitnějších trenérů v klubech s bohatou historií. 
V Kategorii starších žáků byl nejlépe hodnocen Michal Bertko (TJ KAC 
Košice), který je synem mistra světa a jednoho z nejlepších hráčů slovenské 
historie v jedné osobě. 

.

co jste se do Záměle přiženil. Vaší 
zásluhou – obětavostí a 
houževnatostí – bylo dosaženo toho, 
že zarostlá, neudržovaná cesta k 
Marečku, opět prokoukla a doznala 
kultivované podoby. Mezi sušením 
sena jsme často – opřeni o hrábě –
vedli diskuze o všem možném. S 
pokorou jsem ale raději naslouchala 
vašim nevšedním životním 
příběhům,“ zavzpomínala starostka 
Záměle“.

Vy i vaše paní, jak vás znám, jste snad nikdy nikoho nezarmoutili, a 
vždy i u vás doma bylo milo. V našem Klubu důchodců s vaším odchodem 
zmizelo i cosi nehmatatelného – génius loci – vašich obou osobností,“ svěřila 
se Marie Trejtnarová, která na závěr gratulace zazvonila zámělským zvonkem 
– pro štěstí do dalších let.

Viktorie a Bohumil vstoupili do stavu manželského až v důchodu. 
„Když jsem poznala Bohumila, bylo mi devatenáct let. Známe se tedy od 
mládí,“ řekla nám Viktorie Málková s tím, že svatbu uspořádali až po 40 
letech, kdy je osud opět svedl dohromady.

V českoskalickém domově důchodců (DD) se letos slavilo 100 let již 
podruhé (naposledy v únoru letošního roku). Celkem zdejší DD zažil tři oslavy 
svých stoletých obyvatelů od roku 2001.

Novinový článek
~ ~  TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 14.00 do 15.30 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.

Naše knihovna se přihlásila k
projektu kniha mého srdce, kde 
jsme odeslali knižního šotka z naší 
knihovny. Tento projekt byl 
vnímán jako dobrý způsob jak 
spojit zábavu s masovou podporou 
četby a její propagací knih a 
knihoven. K projektu se přihlásilo 
více než 700 knihoven a celkem 
hlasovalo 322 846 čtenářů.

Celonárodní anketa byla ukončena 17.10.2009 v přímém přenosu v české 
televizi, kde nejoblíbenější knihou českého čtenáře se stal Saturnin Zdeňka 
Jirotky s počtem  38 430 hlasů.
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Na příští rok jsme naplánovaly akcí méně s ohledem na to, že se 
setkáváme se stále menším zájmem z vaší strany. Mrzí nás to, ale zdá se nám, 
že je to plýtvání našeho času a energie.Třeba již zmíněný výlet do muzea 
Merkuru. Hradily jsme jak cestu tak i vstupné do muzea  pro všechny 
zúčastněné. Od zájemců jsme požadovaly pouze doprovod svých dětí. Bohužel 
málo kdo byl ochotný věnovat půl dne svého času.

Členkám kulturního a sociálního výboru Viktorii Klívarové, Marii 
Červinkové, Marii Jahodové a Janě Kaplanové děkuji za ochotu věnovat svůj 
čas této práci. Jsme už natolik sehrané, že mi to někdy přijde jako 
samozřejmost, ale je to jen jejich dobrá vůle věnovat se této činnosti. Ještě 
jednou děkuji, protože díků není nikdy dost.

Všem přeji šťastné vánoční svátky mezi svými nejbližšími a do 
Nového roku hodně zdraví a úspěchů jak v práci tak i v osobním životě.

Více o připravovaném sledujte ve vývěskách a na internetové stránce 
Sociálního a kulturního výboru- http://www.zamel.estranky.cz/

Za kulturní a sociální výbor zapsala M. Kaplanová

Bohuslav Málek oslavil krásných 100 let

Nejkulatějšího životního výročí – 100 let – se podaří dosáhnout jen 
málokomu. Panu Bohumilu Málkovi se to povedlo. Narodil se 13. října 1909, a 
velkou oslavu svých kulatin mu přichystali rodina a personál Domova 
důchodců na Třešňovce, kde v současnosti spolu s manželkou Viktorií žije.

Poblahopřát stoletému Bohumilu 
Málkovi přijela velká spousta gratulantů z 
řad rodinných příslušníků, přátel, známých, 
personálu domova důchodců, zástupců 
Královéhradeckého kraje a mnohých 
dalších. Každý s dárkem, blahopřáním, 
květinou a dobrým slovem popřál 
jubilantovi především pevné zdraví.

Nechyběla ani Marie Trejtnarová, 
starostka obce Záměl na Rychnovsku, kde 
pan Bohumil Málek dlouhá léta žil – spolu s 
manželkou Viktorií – ještě předtím, než 
přišli do domova důchodců. „Je mi ctí vám 
pogratulovat při příležitosti krásného, 

nevšedního jubilea. Vím o vás, že jste žil, a prožil doteď, život smysluplný, byť 
často nelehký. 100 let – to není pouze trojmístná číslice. Lidský život 
vymezený 100 lety zahrnuje čtyři generace,“ nesla se slova starostky Záměle 
místností plnou usměvavých lidí přímo k tomu nejstaršímu. „Ráda vzpomínám 
na naše setkání poté,

Nohejbalový oddíl z Pekla si tudíž může na svůj štít připsat další 
cenný úspěch. Radost klubu je o to větší, že s tak výborným výsledkem své 
mládeže trochu skromně nepočítal. V neposlední řadě jsou pekelští hrdí také na 
vzorné chování a kázeň svých svěřenců po celou dobu soustředění.

O mládež v Pekle se stará kvalifikovaný trenér Michal Hostinský a 
Pavel Prachař. První jmenovaný se věnuje starším žákům a dorostu. 
Nohejbalovou přípravku, do které patří žáčci nejmenší, svědomitě připravuje 
pan Prachař. Svými výsledky nohejbalový oddíl z Pekla nad Zdobnicí vzbuzuje 
stále větší zájem, nicméně pár dalších mladých hráčů by oddíl do svých řad 
vřele uvítal. Případní zájemci ve věku od 8 do 13 let se mohou hlásit na tel 739 
234 224.     

Článek dodal trenér Michal Hostinský

Sociální a kulturní komise bilancuje

Opět jsme se ocitli na konci roku a je mou milou povinností trochu vás 
seznámit s prací kulturního a sociálního výboru.

30.června jsem se byla v 
ZŠ rozloučit se žáky pátého 
ročníku Denisou Královou,  
Marianem Příhodou a Pavlem 
Haferou, kteří naši školu opustili.

1.září jsem byla v ZŠ 
přivítat nové prvňáčky Tomáše 
Martince Adélu Dittrichovou,
Elišku Myšákovou, Pavlínu 
Šklíbovou a Janu Trejtnarovou.

19. září jsme uspořádaly výlet do Police nad Metují do muzea Merkur. Sešly 
jsme se na vlakové zastávce v 7 hodin  6 dospělých a 4 děti. Vlakem jsme jely 
do Náchoda a odtud jsme pokračovaly autobusem. Prohlídka muzea nás 

Expozice stavebnice Merkur odzkoušení samotné stavby
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všechny nadchla a chvíli jsme se věnovaly i stavbě výrobků ze stavebnice 
Merkur. Našly jsme si i chvilku na prohlídku města a návštěvu cukrárny. Ve 
12.30 hod. jsme opět nasedly na autobus do Náchoda a odtud vlakem zpátky do 
Záměle. Počasí nám přálo a všechny jsme si výlet pěkně užily.Jediné, co nám 
kazilo radost, byl nezájem z řad obyvatel Záměle.

25. a 26. září jsme uspořádaly již tradiční sbírku pro Diakonii 
Broumov. Děkujeme za pochopení a dary pro potřebné.

V sobotu 10. října jsme navštívili divadlo v Pardubicích, kde dávali 
divadelní hru Bláznivé nůžky.Bylo to představení netradiční, diváci byli 
zapojeni do vyšetřování vraždy. Je pravda, že lístky jsme prodaly jen s velkými 
obtížemi, ale troufnu si tvrdit, že kdo jel, nelitoval.

V říjnu nás čekala ještě jedna milá povinnost. Jely jsme v sestavě Míla 
Kaplanová, Marie Trejtnarová, Marie Červinková, paní Bohuška Hlaváčková 
se svou nerozlučnou kamarádkou harmonikou do domova důchodců v České
Skalici, kde žije pan Málek a oslavily jsme s ním jeho 100.  narozeniny. Více 
v novinovém článku.

narozeninový dort Pan Málek se svoji ženou

                14. listopadu jsme přivítaly 8 nových občánků Záměle – Zuzanu 
Sršňovou, Emu Dvořákovou, Sabinu Markovou, Tomáše Resla, Alexe 
Kováříka, Matyáše Kašpera, Josefa Hvězdu a Daniela Novotného. Členky 
sociálního výboru připravily pohoštění. Adéla Jansová krásně zazpívala a 
Denisa a Natálka Královy přednesly básničky. Moc jim děkuji za ochotu, s 

Vítání občánků v mateřském centru
.. . 

jakou s námi spolupracují. Dětem přejeme pohodový život plný lásky a jejich 
rodičům, aby jim děti dělaly samou radost a co nejméně starostí.

5. prosince jsme již tradičně uspořádaly pro naše důchodce 
Mikulášské posezení v Penzionu Orlice. O hudbu a zpěv se opět postaral pan 
Hartman. Občerstvení připravily členky výboru, preclíky upekla paní 
Hlaváčková a ovoce věnovala firma Tercie jako sponzorský dar. Tímto jim 
všem děkuji. Jako pokaždé nás navštívili Mikuláš, Anděl a Čert. Čert byl letos 
opravdu pěkně rozdivočený a chtěl si za každou cenu někoho odnést. Všichni 
slíbili, že se polepší a tak odešel s nepořízenou. Při pěkných písničkách přešlo 
odpoledne  rychle ve večer a byl čas se loučit.Byl to příjemný večírek, škoda 
jen, že byla tak malá účast.

Mikulášské posezení v Penzionu Orlice

10. prosince jsme pomohly s organizací Rekordu ve vypouštění 
balónků. Více v článku níže.

Společenská kronika

červenec Stanislav Vychytil 75 listopad Stanislav Kos 75

září Zdenka Kosová 80 prosinec Viktorie Málková 93
Irena Vašátková 75 Ludvík Peterka 70
Jaromíra Krčmářová 70 Jaroslav Vašátko 75

říjen Emilie Čermáková 97 Jarmila Pecková 90

Bohumil Málek 100

V minulém zpravodaji jsem paní Marii Hýblové ubrala pět let, za což se jí moc 
omlouvám. Všem oslavencům a paní Hýblové dodatečně k 85. narozeninám 
přeji hodně zdraví, duševní pohody a přátel, na které se můžou spolehnout.

Kulturní plán na rok 2010

LEDEN 30. 1. Dětský karneval KVĚTEN Den sousedů

ÚNOR 20.2.  4.Sousedský ples ČERVEN Vítání občánků

BŘEZEN Humanitární sbírka ŘÍJEN Divadlo

KVĚTEN 1.5. Otevírání studánek

Navždy nás opustil pan Zdeněk Žirovnicý a pan Miroslav Němeček. Čest jejich 
památce.
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