
 

24.12.2013 od 10 do 11 hod. Betlémské světlo a živý betlém    
23. 12. 2013  
do 6.1. 2014 Obecní úřad i knihovna má zavřeno  

29.12.2013 Sportovní klání od 13 hod. v místní tělocvičně 
1.1.2014 3. novoroční výšlap na Velešov. Sraz bude ve 13.00 hod. u 

školy. Tímto bychom chtěli pozvat všechny, kteří mají 
chuť strávit odpoledne na čerstvém vzduchu. 

 Zubní pohotovost – aktuální rozpis služeb za 1. pololetí na 
rok 2014 naleznete ve vývěskách 

leden Tříkrálová sbírka 
25. 1. 2014 / sobota/ Karneval pro děti v tělocvičně školy 
15. 2. 2014 Sousedský ples v Penzionu Orlice 
jaro Divadelní představení v Praze 
jaro Pochod „Doudlebská šlápota“ 
1.4.2014 
do 
30.11.2014 

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  

říjen 2013  
až  
březen 2014 
 

Sportoviště - provozní doba: 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 

 

 

PF 2014 
V našem vánočním přáníčku 
nesmí určitě chybět trošičku 

štěstí, úspěchu, splněných snů, 
ale hlavně hodně zdraví 
a lásky do dalších dnů. 

 
Krásné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí do nového roku  
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otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený 

 .. 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 
 

Usnesení č. 32/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 17. 6. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 
I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Zastupitelstvo obce Záměl určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu 
Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou 
a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10,11 / 
2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 32 / 2013 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu na směnu pozemku s parc č. 
1009/16, který vlastní obec Záměl a pozemku s parc. č. 517/2, který vlastní 
paní N dle geometrického plánu Geodézie Javornice.  
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje závěrečný účet a závěrečnou zprávu a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou, na základě nichž 
přijme územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním 
územně samosprávnému celku škodu. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl přihlédlo k tomu, že v tomto Svazu tělesně 
postižených jsou zaregistrováni i občané naší obce a schválilo jednorázový  
příspěvek na rok 2013 ve výši 2000,-Kč. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana J. P. o pronájem části 
obecního pozemku s parc. č. 163/2. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh smlouvy se společností 
DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 na činnosti k 
zajištění dotace na objekt tělocvičny a spojovacího krčku z programu OPŽP , 
číslo zakázky: 2013-006776-PS. Cena je dle cenové nabídky společnosti 
DEKPROJEKT s.r.o.  
10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s Ing. D. P., Ph.D.,Za 
stadionem 3842, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci na akci: 
Tělocvična u školy v obci Záměl. 
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11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje seznam odeslaných dodavatelů 
zakázky malého rozsahu složena ze dvou dotačních titulů „ Nákup techniky pro 
manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou v obci Záměl 
evidované pod číslem 132PDO2-0007 a projekt SZIF Pořízení lesnické 
techniky pro obec Záměl číslo 12/107/1121a/452/004394/ “ Uvedené firmy 
jsou viz příloha číslo 1. 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na pořízení kamerového 
systému do sběrného dvora od firmy OK-NET servis s.r.o. s možností 
poskytnutí podpory (finančního daru) z fondu ASEKOL  ve výši 25 000,-Kč. 
Celková cena kamerového systému do sběrného dvora činí 51 000,-Kč. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost starosty obce o navýšení 
rozpočtu na vícepráce vzniklé na opravě střechy budovy chléva v areálu 
bývalého mlýna čp. 26 prováděné firmou Střechy Matějka, Rájec 22, Kostelec 
nad Orlicí 517 41. Původní částka rozpočtu se navýší o 15 000,-Kč. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost a souhlasí se zvýšením 
nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny, jejíž činnost vykonává 
právnická osoba Základní škola a Mateřská škola, Záměl, okres Rychnov nad 
Kněžnou, z 25 na 30 s účinností od 1. 9. 2013 v rejstříku škol a školských 
zařízení. 
 
III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na směnu 
pozemku s parc č. 1009/16, který vlastní obec Záměl a pozemku s parc. č. 
517/2, který vlastní paní N dle geometrického plánu Geodézie Javornice.  
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem J P 
na pronájem části obecního pozemku s parc. č. 163/2. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se 
společností DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 na 
činnosti k zajištění dotace na objekt tělocvičny a spojovacího krčku z programu 
OPŽP , číslo zakázky: 2013-006776-PS.  
12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem darovací 
smlouvy č. /1/2013/ 2013096  na poskytnutí podpory ( finančního daru ) ve 
výši 25 000,-Kč se společností ASEKOL na pořízení kamerového systému do 
sběrného dvora od firmy OK-NET servis s.r.o. 
 
 
Usnesení č. 33/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 15. 7. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Zastupitelstvo obce Záměl určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu 
Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou 
a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 

 

  

Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle odborníků je budou země, 
které jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit. 

Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané 
ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo 
yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály se mohou v 
budoucnu nahradit.  

Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné 
době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech 
zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší než poptávka. 
Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem lze očekávat 
naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto surovin.  

Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích: zajištění 
rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře 
udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, 
včetně recyklace. 
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než 
primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny 
vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují, je ho 200 gramů. 
 

 
OZNÁMENÍ 

 
Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00 – 8.30 hod. Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. 
Cena: 12 Kč / litr 
Zakázkové krejčovství Helena Sršňová 
Dává na vědomí své služby: zakázkové krejčovství, úpravy a opravy 
oděvů, společenské šaty, dámské, pánské, dětské oblečení, patchwork, 
karnevalové kostýmy, bytový textil 
Záměl 9, 517 43 Potštejn, e-mail: helenasrsnova@seznam.cz 
 

Hračky dávné i nedávné. Výstavu hraček v Záměli je možné shlédnout 
po předchozí dohodě na tel. 777 571 326 
 
 

Masáže v Záměli lze objednat na tel. 731 862 220 
 

Místní obchod MINIMARKET Oznámení o změně pracovní doby na 
zimní sezónu a nové telefonní číslo Po-Pá  07:00 - 11:30 14:00 - 16:30 
hod.  So-Ne 07:00 - 10:00 hod.  
Změny po určitém čase možné. telefon. 491 611 878 
1.12.2013 
do 
31.3.2014 

Sběrný dvůr – provozní doba v zimních měsících 
V sudé týdny v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy 
v sudém týdnu)  
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Nové směrnice EU 
přinesou 

změny i k nám  
 

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního 
cyklu elektrických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes 
připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny. 

První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k 
ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění 
odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí. 

Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do 
české legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo 
jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou 
podstatně přísnější než dosud. 

Co nás čeká v příštích letech. Během čtyř let musí členské státy EU 
ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti 
výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. 

Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně 
vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích 
třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce 
elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž 
umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými způsoby a zatím není 
jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.  

Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 
procentům množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. 
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného 
elektroodpadu na obyvatele a rok. 

Náskok díky ELEKTROWINu 
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, 

budou muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr 
vázali na nákup nového zařízení. ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad 
prodejců mají v tomto směru náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit 
se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu 
systému dostane, pro spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.     

 

Surovin je stále méně. V evropských domácnostech slouží podle 
statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky 
a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let.  

To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí 
ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak 
nahradit omezené surovinové zdroje. 
 

 

4.   Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.   Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
16.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12, 13 / 
2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 33 / 2013 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Stanovy DOBROVOLNÉHO 
SVAZKU OBCÍ „ ORLICE  “ doplněné o nový bod 19, zařazený do části VII 
nazvané „ Práva a povinnosti shromáždění starostů “, následujícího znění: 
Shromáždění starostů Svazku má tato práva a povinnosti:  
19. Schvalovat investiční akce Svazku. V případě investičních akcí Svazku 
převyšujících 1 mil. Kč bez DPH musí být tyto akce předem schváleny 
jednotlivými zastupitelstvy členských obcí Svazku. Souhlas obcí Svazku k 
těmto investičním akcím musí být jednomyslný. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku na odběr zemního plynu pro 
ZŠ a MŠ Záměl s pevnou fixní cenou pro období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. 
Maximální konečná cena celkem včetně přepravy a skladování je 791 Kč za 
1MWh +FIXACE ceny po celé období. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje firmu, která splnila všechna kritéria 
požadovaná na akci: Pořízení lesnické techniky pro obec Záměl a Nákup 
techniky pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou v obci 
Záměl. Jedná se o firmu AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o., Záměl 228, 517 43 
Potštejn s cenovou nabídkou 1 185 679,- Kč včetně DPH. Cena je konečná bez 
možnosti dalšího navýšení. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje financování 
části akce úvěrem od společnosti ČSOB leasing ve výši akontace 50% , to je 
493378,-Kč. Splátky úvěru jsou v délce 3 let ve výši 15 873,-Kč měsíčně, cena 
je včetně pojištění. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost paní Jindry Müllerové, 
ředitelky ZŠ a MŠ Záměl o povolení použití investičního fondu ve výši 50 
789,- Kč na nákup myčky.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje odpisový plán. 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou cenovou nabídku č. 
71/19/Lu/2013 2013 od společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a kanalizace ( přeložky ) 
Záměl. Celková částka za opravu je 27 652,-Kč včetně DPH. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předložený návrh na příspěvek na 
činnost pro o.s. Má vlast – můj domov na r. 2013 do výše 5 000,-Kč, ze 
kterého může být uhrazeno nájemné za pronajatý pozemek s parc. č. 1034/2. 
O.s. Má vlast – můj domov je povinno doložit do 1. 11. 2013 faktury na jejich 
základě jim bude příspěvek proplacen. Faktury budou předloženy v 
originálech. 
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15.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh pana starosty o podání žádosti 
o převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Jedná se o pozemek s parc. č. 170/8 o výměře 99 m2 v katastrálním území 
Záměl a pozemek s parc. č. 1071/24 o výměře 58 m2 oddělen geometrickým 
plánem 413-97/2013 panem M K, Práce geodeticklé a Kartografické, Panská 
1492, Rychnov nad Kněžnou. 
 
III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje návrh řešení úpravy stanov a 
dokumentů OHP s ohledem na potřeby řešení případných ztrát, sankcí a pokut 
souvisejících s realizací projektů. Jednou z úprav je založení rezervního fondu 
určeného k účelům popsaným v návrhu aktualizace stanov dle přílohy. Do 
rezervního fondu bude během 3 let (do 31. 12. 2015) poskytnuto 6,- Kč/ na 
obyvatele za každého člena z řad samospráv. Členovi náleží rozhodnutí, v 
jakém časovém horizontu příspěvek uhradí (najednou , postupně v letech). 
Další úpravou je přistoupení členů k závazkům DSOHP formou podpisu 
smlouvy o přistoupení k závazku dle přílohy. Pokud by rezervní fond nestačil 
na úhradu případných sankcí spojených s realizací projektů, podílely by se 
jednotliví členové na úhradě tohoto závazku poměrem stanoveným v návrhu 
této smlouvy. 
 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku pojištění právní ochrany pro 
samosprávné celky( dále jen „ Obce “ ) od společnosti D.A.S. pojišťovna 
právní ochrany, a.s.., BB Centrum, Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4. 
Stanovení pojistného: podle rozsahu pojištění a souhrnného počtu všech 
zastupitelů a všech zaměstnanců Obce a Sporné částky pro případ pojistných a 
závazkověprávních sporů. 
 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost o.s. Má vlast – můj domov o 
prominutí poplatku na pronájem pozemku parc. č. 1034/2 za r. 2013 z toho 
důvodu, že pronájem pozemku je uzavřen mezi o.s. Má vlast – můj domov a 
obcí Záměl na základě nájemní smlouvy uzavřené dle § 663 - § 684 
Občanského zákoníku tudíž nájemné není poplatkem. Od uzavřené nájemní 
smlouvy jde pouze odstoupit. 
 

14.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku pana M B na uplatnění 
předkupního práva ve prospěch obce Záměl , které je zapsáno na L.V. č. 361 a 
to na pozemkových parcelách č 619/1, 619/4, 619/5, 619/6, 622/20 v 
katastrálním území Záměl. Pan M B touto cestou nabízí tyto pozemkové 
parcely dle příslušných právních norem k prodeji. Nabízená cena za 
pozemkové parcely činí 450 000,-Kč. Zastupitelstvo obce Záměl za tuto 
nabízenou cenu předkupní právo neuplatní. 
 
 

  

Sběrný dvůr 
s kompostárnou 

 
 

Od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 Sběrný dvůr – provozní doba v zimních 
měsících 
V sudé týdny v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v sudém týdnu) 
 

Od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014 Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 
Každou sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
 

Součástí sběrného dvora v Záměli je nová kompostárna, kde se 
zpracovává biologicky rozložitelný odpad, kterým je především posečená 
tráva, listí, piliny, hobliny, odřezky, dřevěné obaly, seno, větve stromů, stromy 
do 20 cm, dřevo z komunální sféry a živností. 

Mícháním, mechanickým překopáváním a sledováním procesu 
rozkladu vzniká kompost. Kompostárna je zařízení, na jehož provoz se 
vztahuje řada předpisů, včetně provozního řádu. Produktem kompostárny je 
průmyslový kompost, který lze použít při údržbě zelených ploch pro obecní 
účely a výsadbě zeleně. 

 

Pro místní občany je možnost odkládání biologicky rozložitelného odpadu 
zdarma. 

  

 

Poplatky pro rok 2014 
UPOZORNĚNÍ 

Poplatky na rok 2014 jsou splatné do 31. 3. 2014. Důvodem je rozdávání 
známek na popelnice při platbě. 
 Informace o výši poplatku získáte v níže uvedené tabulce nebo na 
Obci Záměli čp. 158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: 
obeczamel@orlice.net  
 

Jedná se o poplatky za:  
Poplatek za TDO (odpad): 
- s trvalým pobytem v Záměli 
- rekreační objekt 
- děti do 5 let a důchodci nad 80 let 

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

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

 
100,- Kč 
150,- Kč  

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 
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Další program jsme museli přizpůsobit našim finančním možnostem a 
tak byl bohužel zrušen program v adventu pro děti a koncert pro veřejnost. 
Moc nás to mrzí, ale doufáme, že se nám na příští rok podaří sehnat potřebné 
pro uskutečnění těchto akcí. 

Na obnovu historické pece finančně přispěl fond T-MOBILE,  na 
kamna a udírnu MAS Splav a na střechu finančně přispělo Ministerstvo kultury 
a Královéhradecký kraj. Kulturní akce finančně podpořil Královéhradecký kraj. 
Děkujeme také všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám 
pomáháte věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří 
pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům. 
 

Z kulturních akcí se letos uskuteční na Štědrý den od 
10.00 do 11.00 hod. Živý betlém s rozdáváním 

Betlémského světla. 
Pro správnou atmosféru hledáme co nejvíce Andělů, 
Andílků a Andělíčků, každý takový obdrží odměnu. 

Přijďte s námi oslavit sváteční  hodinku  za zvuků koled 
a vánoční atmosféry do Hostince u Karla IV.  

 
Přehled plánovaných akcí v roce 2014 

24.12.13 od 10 do 11 hod. Betlémské světlo a živý betlém    
leden Tříkrálová sbírka 
duben Mezinárodní den památek 
1.5.14 Putování ke studánkám 
10.5.14 Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – 

soutěže a program  pro děti   na téma „železnice“ 
31.5.14 Svátek sousedů aneb Zámělské přástky  + sousedské 

klání 
1.6.14 Dětský den s Floriánkem   
červenec Výtvarné dílny drátkování, pedig, pletky, korálky... 
léto Besedy, přednášky a dílny 
průběžně Dny otevřených dveří 
26.a 27.7.14 Výstava a vzpomínková akce k vypuknutí 1. světové 

války - Legionáři 
23.8.14 Staročeské dožínky s programem a  živou hudbou 
28.9.14 Svátek Sv. Václava - program 
28.10.14 Státní svátek 
prosinec Adventní program Čert a Mikuláš, koncert, výstava 
24.12.14 Betlémské světlo a živý betlém           
celý rok Záchrana památky - brigády           

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 
 

  

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s 
firmou AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn s cenovou 
nabídkou 1 185 679,- Kč včetně DPH. 
 
 
Usnesení č. 34/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 9. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou 
 

4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
 

3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
14,15,16,17,18,19 / 2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 34 / 2013 
 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na nákup včelích matek pro 
Český svaz včelařů o.s. v Záměli na r.2013. Finanční příspěvek bude použit na 
nákup včelích matek dle žádosti. Proplacení proběhne při doložení faktury za 
nákup včelích matek. 
 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana M H na pronájem části 
obecního pozemku s parc.č. 212/1 a pozemku sparc.č. 212/2 za cenu 1,-Kč za 
1m2 za 1rok.     
 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje směnu pozemků s parc. č. 1039/7 za 
pozemek s parc.č. 1039/6. Parcela 1039/7 je oddělena z pozemkové parcely 
1039/1 geometrickým plánem č. 421-327/2013, který vypracoval pan Ing. M 
K, Práce geodetické a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou. 
Pozemek s parc.č. 1039/7 přejde do vlastnictví manželům S a pozemek s 
parc.č. 1039/6 přejde do vlastnictví obce Záměl. 
 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje vypracování projektu na výstavbu 
chodníku podél silnice první třídy od benzínové pumpy Fama c.s. do Potštejna. 
Projektová dokumentace bude vypracována pro podání dotace na výstavbu 
chodníku podél silnice první třídy. 
 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl vybírá a schvaluje tyto členy výběrové komise 
na akci ČOV u školy v obci Záměl „ sadové úpravy “ :  Josef Novotný, Milena 
Kaplanová, Jaroslava Pišlová, Ing. Milena Krupičková a Jan Stašák. 
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III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 7.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku od společnosti Mediatel  na 
prezentaci obce Záměl na internetu ve Zlatých stránkách se základní cenou na 
celý rok  2 199-Kč bez DPH. 
 

9. Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje žádost paní M K o příspěvek na 
pobyt v domě s pečovatelskou službou. Současná situace v rozpočtu obce 
neumožňuje žádosti vyhovět. 
 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s panem M 
H, bytem Záměl čp.193 na pronájem části obecního pozemku s parc.č. 212/1 a 
pozemku s parc.č. 212/2. 
 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s manžely S 
na směnu pozemků s parc. č. 1039/7 za pozemek s parc.č. 1039/6. 
 
Usnesení č. 35/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 21. 10. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou 
 

4.  Zprávu o činnosti obce. 
 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
 

11.  Rozpočtové opatření č. 20,21 / 2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 35 / 2013 
 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh záměru směny pozemků mezi 
obcí Záměl a paní P N na pozemky s parc. č. 149/2, 112, 756/2 dle 
geometrického plánu číslo 429-137/2013 za pozemky s parc. č.983/3 a 
768/1.Pozemek s parc.č. 983/3 a 768/1 přejde do vlastnictví paní P N a 
pozemek s parc.č. 149/2,112 a 756/2 přejde do vlastnictví obce Záměl. 
 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku s parc. č. 758/1 od 
pana P H. Pozemek má výměru 1098 m2. Kupní cena je dohodnuta na 25,- Kč 
za 1 m2. Celková cena činí 27 450,-Kč. 

   

 

Má vlast – můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 
Od posledního vydání naší zprávy jsme pořádali. 

 

Červenec 2013: 
• Dílničky pro šikovné ručičky.  Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé 
techniky a předvést své schopnosti ve výrobě šperků nejen z korálků, zvonečků 
z pedigu, předmětů z drátků, malování, výrobu z hlíny i mnoho dalšího. 
• Cestopisná beseda o Izraeli. Místní cestovatel Pepa Hlaváček nám 
ochotně povyprávěl o svých cestách z těchto končin světa. Své zážitky zpestřil 
projekcí krásných fotografií. Děkujeme za zajímavou besedu. 
Srpen 2013: 
• Staročeské dožínky.  Počasí nám letos, po několika předešlých 
propršených ročnících, konečně přálo. Na vystoupení jsme pozvali dětský 
folklorní sbor Červánek z Hradce Králové, který předvedl lidové tance z 
Podkrkonoší i Orlických hor, tak jak se kdysi tančívávaly. K poslechu i tanci 
nám večer zahrála skupina SONG. Pro mnohé / nejen návštěvníky, ale i 
účinkující/ byla velkým překvapením noční módní přehlídka. Doufáme, že se 
naše kulturní osvěta o módě z minulého století, pojatá s recesí, nikoho nedotkla 
a všichni přítomní se dobře pobavili. 
• Brigády. Na objektu kulturní památky se finišovalo s obnovou části 
střechy, komínu, kachlových kamen s udírnou a pece. Pro práce využíváme 
pracovníky na VPP. Velkou zásluhu na obnově topidel má i mistr kamnářský 
pan Bek z Merklovic. 
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a především těm, kteří tak činili ve 
svém volném čase  a  bez náhrady na finanční odměnu.  
Září 2013:  
• Slavnosti chleba.  Na Svatého Václava se snažíme veřejnosti předvést 
nějaký projekt, který se nám daný rok podařilo zrealizovat. Letos to bylo 
představení čerstvě obnovené chlebové pece v hlavní místnosti za finanční 
podpory Fondu T-MOBILE a kachlových kamen s udírnou za finanční pomoci 
MAS Splav. Všude voněl čerstvě napečený domácí chléb. K ochutnání bylo 
několik druhů a nechyběla ani domácí škvarková pomazánka a čerstvě vyuzené 
maso. Pro zájemce byl k mání i kvásek.  
Doprovodná výstava na téma chleba, byla už jen doplněním svátečního dne. 
Pan farář pronesl žehnání v duchu chleba vezdejšího. 
Naším patronem byl spolek Pecen ze Sopotnice. Mají již letité zkušenosti s 
pečením chleba.  
Nejednou jsme byli v Sopotnici na radách a místní vřele, s panem starostou,  
nám vždy ochotně vše vysvětlili a předvedli. Ale jak říkají odborníci, každá 
pec je jiná a trvá poměrně dlouho, než se dílo podaří, tak jak má. 
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vzhledově pěknější a děti se nemusely za svoje výrobky stydět. Naopak byly 
pyšné, co ukazují svým rodičům, kteří nedostatky přehlíží. Zřejmě to chce čas, 
aby si děti s vystřihováním poradily samostatně.  
V blížícím se období Mikuláše děti mnohem více zaváděly diskuze nad 
existenci čertů a kde žijí a proč přicházejí, když je venku tma. Zda se před 
čertem nechá schovat pod postelí a nebo pod stolem. V předvánočním čase 
jsme se věnovali tvorbě čertů, Mikulášů a andělů, kteří se usadili i na okně 
v knihovně. Stihli jsme napsat Ježíškovi a toužebně očekáváme odpověď. 
Čekají nás výrobky s vánoční tematikou v podobě vánočních ozdob.   
 Od 7. 10. 2013 jsme zavedli pravidelná společná čtení. Některé děti 
zůstávají na čtení Ferdy Mravence, které probíhá v půlhodince po vyrábění. 
Někdy se stane, že ti pomalejší při čtení dodělávají svoje výrobky. V tomto 
případě se už dvakrát čtení ujali dorostenci Kuba s Janou a střídavě pročítali 
další kapitoly mladším dětem, abychom se dověděli, co sympatický mravenec 
prožije.   
 Od pondělí 30. 9. do pátku 6. 10. 2013  se konal 17. ročník celostátní 
akce na podporu četby nebo-li Týden knihoven.  Do knihovny v Záměli dne   
2. 10. 2013 přišel pozvaný pan Josef Lukášek. Sešli jsme se s menší účastí, 
protože některé připravené židle zůstaly neobsazené. Přesto vyprávění bylo 
komorní a jako vždy poutavé.  Pan Lukášek byl přemluven dětmi ke čtení 
některých pohádek. Líbil se mi výrok jednoho chlapce, který přesvědčoval ke 
čtení  pohádek:  „Pane Lukášek, Vy to čtete tak poutavě, že pohádky ve Vašem 
podání úplně ožívají“.  
 Stále častěji se setkáváme s dotazy na elektronické knihy v 
knihovnách. Tuto e-knihovnu vytváří od roku 2009 Městská knihovna v Praze. 
Všechny elektronické knihy jsou nabízeny zdarma ke stažení a to v několika 
různých formátech vhodných pro čtení v počítači, ve čtečce nebo v některých 
typech mobilních telefonu (označení chytré mobilní telefony). V digitální 
podobě jsou vystaveny regionální knihy vydané před rokem 1900. Jsou to tzv. 
volná díla, na která se již nevztahují autorská práva.  
 Cizojazyčné knihy můžete vyhledávat v databázi EBSCOhost - e-
Book Collection. Dají se číst online nebo si je můžete stáhnout na svá mobilní 
zařízení. Předem si založte bezplatný účet v My EBSCOhost.  

Pokud nemáte vlastní elektronickou čtečku knih lze si ji vypůjčit ve 
studijní vědecké knihovně v Hradci Králové. Čtečky jsou půjčovány 
registrovaným čtenářům domů s výpůjční lhůtou 1 měsíc. Při vypůjčení čtečky 
je nutno složit kauci (jistinu) ve výši 1000,- Kč. Při vrácení čtečky je jistina 
vydána zpět. V případě poškození čtečky nebo nevrácení jejího příslušenství 
bude jistina započtena proti vzniklé škodě. Při půjčování čtečky je s každým 
uživatelem uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které jsou stanoveny veškeré 
podmínky.  
Přeji pěkné a v klidu prožité vánoční svátky a hodně zdraví do příštího roku.  

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
 

  

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana J T na zajištění  a 
seřízení spínání veřejného osvětlení, které bude nastaveno pomocí 
zakoupených astronomických spínacích hodin na všechna čtyři odběrná místa. 
Celková cena nepřesáhne 16 000,-Kč včetně DPH. 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana J S, K Marečku X, 
Potštejn 517 43 na provedení zahradnických prací na výsadbě zeleně na 
zahradě ZŠ a MŠ po výstavbě ČOV u školy v obci Záměl. Cena prací 
nepřekročí 60 000,- Kč bez DPH. 
 
III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., paní 
Milenu Kaplanovou a paní Marii Trejtnarovou kontrolou příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Záměl. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním s paní P N o záměru 
směny pozemků s parc. č. 149/2, 112, 756/2 za pozemek s parc.č.983/3 a 
768/1. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zajištěním a podáním žádosti o 
dotaci z Operačního programu životního prostředí na zkvalitnění nakládání s 
odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi 
pozemku s parc. č. 758/1 od pana P H za cenu 27 450,-Kč. 
 
 
Usnesení č. 36/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 11. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zpracování energetického 
auditu společností DEKPROJEKT s. r. o., Tovární 915/40, Olomouc-Hodolany 
772 00. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Dodatek č. 12 smlouvy o dílo 
na služby spojené s tříděním odpadu se společností EKOLA České Libchavy s. 
r. o., České Libchavy 172, 561 14. Tento dodatek č. 12 mění Přílohu č. 1 
smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu ve specifikaci stanovišť 
sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů. 
18.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22, 23, 
24 / 2013 / viz příloha. 
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II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

2.  Program jednání č. 36 / 2013 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku s parc. č. 761/4 od 
pana P H. Pozemek má výměru 122 m2. Kupní cena je dohodnuta na  2 950,-
Kč. Zastupitelstvo obce Záměl na svém minulém zasedání schválilo koupi 
pozemku s parc. č. 758/1 od pana P H. Pozemek má výměru 1098 m2. Kupní 
cena je dohodnuta na  26 550,-Kč. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na projekt „ Dovybavení 
dopravního hřiště v Rychnově nad Kněžnou “ ve výši 2 000,-Kč. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
místního rozvoje na dětské hřiště u ZŠ Záměl. Celkové náklady nepřesáhnou 
630 000,-Kč. Výše dotace je 70%. a maximální výše dotace je 400 000,-Kč. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku od společnosti Farma 
Tichý a spol. a. s., Záměl 226  s parc. č. 758/2 o výměře 135 m2 a pozemku s 
parc. č. 771/6 o výměře 113 m2 oddělené geometrickým plánem 428-136/2013. 
Cena je stanovena na 25 Kč,- za 1 m2. Celková částka je 6 200 Kč,-. 
9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci na fond OPŽP 
na techniku pro sběrné dvory a kompostárny. Maximální výše dotace činí  90% 
uznatelných nákladů. 
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
OPŽP na snížení spotřeby energie v budově obecního úřadu v Záměli. 
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nájemní smlouvu č. 3/2013 se 
společností DIMATEX CZ, spol. s.r.o. se sídlem Stará 24, Stráž nad Nisou 463 
03. Pronajimatel obec Záměl přenechá do nájmu nájemci DIMATEX CZ, spol. 
s.r.o. pozemek s parc. č. 1091/2 za účelem umístění 1 ks kontejnerů na textil. 
Plocha 1 kontejneru činí ca1 m2. Nájemné je stanoveno  na částku 1 500 Kč + 
DPH ročně za každé stanoviště.  
12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o pronájem pozemků od 
společnosti Farma Tichý a spol., s. r. o., Záměl 226, které slouží pro 
zemědělskou činnost. Jedná se o pozemky s parc. č. 483, 485, 487, 1012, 25/1, 
982, 793/2, 100/2, 966/6, 791/6, 966/4, 68/12, 69/11, 100/38, 100/18. 
14. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje přijetí účelové dotace z 
Královéhradeckého kraje na vybavení jednotek SDH. Dotace je ve výši 53 000,-Kč. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2014 na výměnu oken ZŠ 
a tělocvičny, Záměl čp. 126. Celková investice činí 1 316 999,-Kč. Maximální 
výše dotace je 600 000,-Kč. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 
dofinancování z vlastních zdrojů v částce 716 999,-Kč. 
16.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o dílo s panem Ing. L N na 
vypracování dokumentace skutečného provedení ( pasport ) kanalizace na 
pozemcích s parc. č. 576/27, 576/21, 1009/24, 598  v části obce Záměl. Cena 
díla je stanovena ve výši 10 000,-Kč. 
  

  

  

Český svaz včelařů, 
občanské sdružení 

 
Zbytek roku 2013 je pro naše včelaře víceméně pracovní. Pozdní nástup do 
snůškové sezony bylo znát na množství medu, který včelaři vytočili. Ale 
většina z nás měla v plástech melicitozu. To znamená, že tento med je velmi 
hustý a nejde z plástu vytočit. Takže i s tímto se musíme smířit. Příroda nám 
ukazuje, kdo je tady pánem. Podzim je pro včelaře ve znamení léčení včeliček 
proti roztoči Varroa destruktor s cílem maximálně účinné likvidace tohoto 
parazita našich včelstev. 
Společenské a odborné akce. 

Včelařské odpoledne u rybníka u Zavadlých proběhlo velmi zdařile. 
Učitel včelařství pan Hrabáček z Lanškrouna nám přednesl jak se starat o 
včelstva během roku. Další naše akce, byl kurs pečení a zdobení perníčků, 
který proběhl 19. a 20. října 2013 v restauraci Pod Lipami. A následoval stejný 
kurs 16. a 17 .listopadu. První adventní sobotu a neděli jsme uskutečnili 
výstavu prací společně se zahrádkáři na zámku v Potštejně. 
Výbor ZO ČSV přeje spokojeným zbytek roku 2013. A rok následující, aby byl 
pohodový, šťastný a bezproblémový.           

Výbor ZO ČSV Marie Dalecká  
 

 

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

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 
8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 
13.00 – 17.00 hod. 
13.00 – 17.00 hod. 

 O prázdninách proběhl nákup nových knih, kde byl upřednostněn i 
nákup dětských knih z projektu čtení pomáhá. Do tohoto projektu se zapojily i 
školy z našeho okolí a tituly z tohoto webu doporučují učitelé svým žákům. 
 V polovině prázdnin byly vráceny knihy do Kostelce a opět zapůjčeno 
dalších 50 ks knih. Na podzim došlo k výpůjčce dalších 100 knih. Celkem za 
celý rok bylo vypůjčeno 250ks knih. Pokud máte zájem o čtení, navštivte 
knihovnu a určitě budete spokojeni.  
 Na pondělní vyrábění chodí maximalní počet dětí, protože v knihovně 
jsme omezeni prostorem kolem stolu, kam se vejde max. 10 židlí. První 
proběhlo po prázdninách 16. 9. 2013, kde jsme lepili zvířátka z listí. 
Přírodninám jsme se věnovali i v následujícím měsíci: zmenšenou zahrádkou, 
kaštanová zvířátka, kukuřičné panenky, zkoušeli jsme papírového draka. Dva 
žáci zkusili létacího s vyvážením, ale většině stačil dekorační. Při výrobě 
masky na Halloween a taštičky na dobroty jsme zjistili, že stříhání a ohýbání 
papíru podle předlohy je pro prvňáčky obtížné. Další tvorba byla o základních 
dovednostech ve stříhání papíru - jemná motorika, aby naše výrobky byly  
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Nákup techniky 

Královehradeckého kraje 
 

Nákup techniky - traktor s čelním 
nakladačem a paketovacími vidlemi 
určený pro manipulaci s odpady ve 
sběrném dvoře s kompostárnou v obci 
Záměl.  Celková cena projektu 986 755 
Kč vč. DPH. Výše dotace je 350 000 
Kč. Vlastní podíl je 636 755 Kč. 
Zařízení pro zkvalitnění systému 
nakládání s odpady na území obce 
Záměl bylo poskytnuto za podpory 
Královehradeckého kraje 

 
Čistička u školy v obci Záměl 

Čistička vznikla díky dotaci SZIF a MAS Sdružení splav. Celé dílo se 
podařilo během 2 měsíců. Stavební povolení Záměl získala na výstavbu ČOV, 
následně v lednu 2013 podala žádost o dotaci a 12. 8. 2013 byla podepsána 
dotace na SZIF. V červnu 2013 začala samotná výstavba firmou  Vaspo 
Vamberk s.r.o.  
Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly  2 227 813 Kč cena je 
včetně DPH. Skutečné uznatelné náklady jsou vyčísleny na 2 227 813 Kč. 
Dotace činila 500 000 Kč z uznatelných nákladů. 

   
 

  

. 

  

17.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana P H o pronájem části 
pozemku s parc. č. 821/1 a kupní smlouvu o smlouvě budoucí na část tohoto 
pozemku. 
 
III/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi 
pozemků s parc. č. 761/4 a 758/1 od pana P H  za celkovou cenu 29 500,-Kč. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi 
pozemku od společnosti Farma Tichý a spol. a. s., Záměl 226  s parc. č. 758/2 o 
výměře 135 m2 a pozemku s parc. č. 771/6 o výměře 113 m2 oddělené 
geometrickým plánem 428-136/2013. Celková částka je 6 200 Kč,-. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy  s Ing. D P, 
Ph.D., Za stadionem 3842, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci na 
techniku pro sběrné dvory a kompostárny. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy  s Ing. D 
P, Ph.D., Za stadionem 3842, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci z 
programu OPŽP na snížení spotřeby energie v budově obecního úřadu v 
Záměli. 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se 
společností Farma Tichý a spol. s. r. o., Záměl 226 na pronájem pozemků s 
parc. č. 483, 485, 487, 1012, 25/1, 982, 793/2, 100/2, 966/6, 791/6, 966/4, 
68/12, 69/11, 100/38, 100/18. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s 
Královéhradeckým krajem na účelovou dotaci na vybavení jednotek SDH. 
16.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s 
panem Ing. L N na vypracování dokumentace skutečného provedení ( pasport ) 
kanalizace na pozemcích s parc. č. 576/27, 576/21, 1009/24, 598  v části obce 
Záměl. 
 

 

Vážení spoluobčané, milí záměláci, 

             blíží se nám čas vánoční  a já bych chtěl krátce zhodnotit rok 2013. 
Během tohoto jsme se věnovali výstavbě, opravám a údržbě obce. Díky 
dotačnímu titulu z MAS (Místní akční skupina) jsme mohli vystavět novou 
čistírnu pro školu a tělocvičnu. Projekt provedla firma Vaspo Vamberk a já 
chci poděkovat touto cestou za spolupráci s jejími zaměstnanci, protože stavba 
to nebyla jednoduchá. Vysoká spodní voda, havarijní stav vnitřních kanalizací 
nám přinášely problémy během výstavby. Vše bylo vyřešeno a stavba byla 
dokončena v řádném 
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termínu a školka mohla zahájit svůj provoz 19. srpna 2013. Cena 
projektu činila 2 227 813 Kč. 

Dalšími drobnějšími stavbami byla fasáda na hasičské zbrojnici, půda 
nad hasičskou zbrojnicí, a oprava střechy a fasády budovy chléva v areálu 
mlýna. Fasádu hasičské zbrojnice provedla firma Petra Červinky perfektně a 
bez sebemenších problémů. Cena projektu činila 70 785 Kč. Střechu na budově 
chléva provedla firma pana Matějky z Rájce  také bez problémů. Cena projektu 
činila za střechu 124 181 Kč. Bourací práce a poté zednické prováděli 
zaměstnanci obce společně s panem Jindřichem Střílkou a Milanem Kušnýrem. 

Na veřejně prospěšné práce byli od úřadu práce přiděleni pan 
Alexandr Duna a pan Petr Krauzer. Všichni pracovali svědomitě a za jejich 
odvedenou práci jim chci poděkovat. 

Díky kombinaci dotací Královehradeckého kraje a SZIF se nám 
podařilo zakoupit do obce traktor s čelním nakladačem, radlicí, paketovacími 
vidlemi a vlekem. Celková výše projektu činila 1 185 679 Kč. Obci se také 
podařilo získat dotaci od Královehradeckého kraje na vybavení hasičů ve výši 
53 000 Kč, dotaci od fondu Asekol ve výši 25 000 Kč na kamerový systém ve 
sběrném dvoře a příspěvek od Mikroregionu Rychnovsko ve výši 11 000 Kč na 
nákup křovinořezu. 

Také v letošním roce obec investovala do výkupu pozemků pod 
čističkami, místními chodníky, cyklostezkou a komunikacemi. Jedná se o 
investice v řádu cca  250  000 Kč. V této částce jsou zahrnuty peníze za koupě, 
ale také geometrické plány, vklady na katastrální úřad. Musím říci, že tato část 
mojí práce postoupila, ale stále ještě jsou v obci nedořešená místa. 

 
Nyní plány na příští rok.  

V příštím roce se plány budou odvíjet dle přidělení dotací naší obci. V 
tomto období jsme požádali o největší množství dotací v tomto volebním 
období. Jedná se o tyto dotace: tři dotační tituly jsou z OPŽP  (operační 
program životního prostředí) zateplení vestibulu a tělocvičny. Výměna oken na 
těchto budovách. Rekonstrukce obecního úřadu s výměnou oken, zateplením a 
výměna topení. Třetí dotací je pořízení nákladního automobilu s kontejnerovou 
nástavbou na svoz bioodpadu a tříděného odpadu z naší obce. Z 
Královehradeckého kraje je podána žádost na výměnu chybějících oken na 
budově školy. Další dotací, o kterou žádáme, je na dětské hřiště u školy. Tento 
projekt je spolufinancován z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj). Tuto 
dotaci jsme již žádali 2x neúspěšně. Budeme také pracovat na projektování a 
stavebním povolení k chodníku směr Doudleby. Tento projekt se trochu 
zkomplikoval, ale věřím, že se podaří dotáhnout do stavebního povolení. Čeká 
nás také řešení špatného stavu dožívajících čistíren odpadních vod a 
poruchového vodovodu. 
Nyní chci poděkovat hasičům za spolupráci a pomoc v obci. V tomto roce 
oslavili 130 let od vzniku hasičské jednotky v Záměli a dodnes jsou důležitou 

  

 
 

Účelová neinvestiční dotace MV-GŘ 
HZS ČR na výdaje jednotek SDH obcí 

Účelová neinvestiční dotace MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek 
SDH obcí. Byla poskytnuta ve výši 53 000 Kč obci Záměl. V této hodnotě 
bylo pořízeno vybavení pro naši zásahovou jednotku. 4ks neoprenové prsačky, 
1 ks savice, 3ks svítilny, 1ks proudnice, 10ks přilb, 1ks teleskopicky žebřík, 
1ks plovoucí sací koš, 1ks polohovací pás. 
 
 

Pořízení lesnické techniky pro obec Záměl 
Pořízení lesnické techniky pro obec Záměl. Registrační číslo projektu 
12/017/1121a/452/004334 Díky dotaci SZIF byl pořízen návěs třístranný 
sklápěcí a nesená čelní radlice.  

 

 

  
 

 
 

Kamerový systém sběrného 
dvora v obci Záměl byl v roce 2013 
podpořen z finančních prostředků Fondu 

ASEKOL  
 
 

 

Podpora rozvoje členských obcí 
Mikroregionu Rychnovsko  

 
Podpora rozvoje členských obcí 
Mikroregionu Rychnovsko. Celkové 
náklady projektu 24 630 Kč. Výše dotace 
11 000 Kč. Dotace byla použita na nákup 
zádového křovinořezu označení Stihl. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

 
Vážení spoluobčané, přiblížil se konec roku a tak bychom vás rádi 

seznámili s naší činností v druhé polovině letošního roku. 8. června jsme se 
zúčastnili okrskové soutěže v Potštejně. Družstva mužů se umístila na 4. a 6. 
místě. Družstvo žen skončilo na pěkném 2. místě. 15. června jsme pořádali již 
11. ročník soutěže v požárním útoku na hřišti pod Markem. Družstva mužů 
skončila na 3. a 6. místě a ženy soutěž vyhrály.  

10. srpna jsme oslavili 130 let vzniku našeho SDH Záměl. Program 
začal vysvěcením naší nové hasičské zbrojnice. Po přesunutí průvodu 
pokračoval bohatý program doplněný o pěkné ukázky na hřišti pod Markem. 
Touto cestou chceme poděkovat našim sponzorům a obci Záměl za vydatnou 
pomoc při oslavách.  

15. až 18. srpna byly plavby na Rozkoši, kde jsme mohli vyzkoušet 
zámělský transportér PTS10. Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli na 
možnost se plaveb zúčastnit.  

7. září proběhla soutěž v Kosteleckých Horkách. Družstvo mužů se 
umístilo na 6. místě.  

14. září byla soutěž v Albrechticích nad Orlicí, kde družstvo mužů 
skončilo na 4. místě.  

V listopadu jsme obdrželi dotaci na dovybavení našeho výjezdového 
družstva od Krajského úřadu v Hradci Králové. Chceme poděkovat našim 
členům SDH Záměl za skvěle zvládnuté oslavy 130 let a celkovou činnost v 
roce 2013. Do Nového roku přejeme občanům Záměle hodně zdraví, štěstí a 
pohody.    

Doprodej limitované série vydaných 
odznaků k příležitosti 130 let SDH Záměl jsou 
k prodeji na obci v Záměli a v místním 
obchodě za 60 Kč. 

 
Výbor SDH Záměl 

 

Sportovní klání dolní konec vs. Horní konec 
dne 29.12.2013 od 13:00 hod. 

v tělocvičně MŠ a ZŠ Záměl věkově neomezené 
Soutěže ve volejbale, nohejbale, hodu na koš a jiných sportovně-zábavných 
disciplínách (překvapení)  
S sebou –sportovní obuv, přerůvky, dobrou náladu. 
Občerstvení zajištěno. Předpokládaný závěr je v 17:00 hod.  

www.obeczamel/sokol/ 
                 

 

  

     složkou v naší obci. Rád bych uvedl nedávný příklad. V pátek       
6. 12. 2013 v celé obci nešel elektrický proud. Hasiči napojili centrálu na školu 
a díky jejich pomoci mohla škola topit a svítit. Jsem přesvědčen, že takovýchto 
výpadků elektřiny a rozmarů počasí bude v budoucnu přibývat. V tomto roce 
jsme si podobných situací užili hodně. A jak ukázal tento den, budeme se umět 
o sebe postarat i sami.  

Děkuji zahrádkářům a včelařům za jejich činnost. V tomto roce včelaři 
pořádali akce v podobě pečení a zdobení perníků v podobě dvoudenních kurzů.  
Děkuji také občanskému sdružení Má vlast  za snahu udržet tradice a zvyky a 
velké úsilí na opravě budovy. Sociální komisi a pořadatelům kulturních a 
společenských akcí za organizování karnevalu, plesu, předvánoční posezení, 
vítání občánků, pořádání zájezdu do divadla a další práce, které sociální komise 
vykonává. Penzionu Orlice za vánoční rozsvícení vánočního stromku a 
pořádání dalších akcí. Všem pořadatelům vagonkapu za práci na pořádání již 
vyhlášeného turnaje. Členům sokola, kteří se podílejí na vedení volejbalu, 
pinpongu, cvičení žen, florbalu, atd. Za vedení pátečního kroužku s dětmi 
hlavně „tahounce“ cvičení paní Haně Myšákové. Maminkám na mateřské 
dovolené, že využívají místní mateřské centrum, které pravidelně ožívá 
nejmenšími dětmi v letních měsících. Místní knihovně, která se věnuje nejen 
půjčování knih, ale pořádá vyrábění v těchto prostorách, které obec finančně 
podporuje. Děkuji místním podnikatelům za vstřícnost a pomoc při řešení 
problémů v obci. Moc chci také poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu 
naší školy a jsem velmi rád za výbornou spolupráci. Děkuji zastupitelům za 
pomoc při řízení obce, zaměstnancům za dobře odváděnou práci. Těším se, že 
každé třetí pondělí v měsíci se budeme scházet v Penziónu Orlice na veřejných 
zasedáních. 

Vám všem přeji krásné a klidné vánoce hodně zdraví  v roce 2014. 
Josef Novotný, starostka 

 

 

Zpráva o činnosti školy 
 ZŠ a MŠ Záměl 

Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září.  Přivítali jsme nové 
prvňáčky: Michala Jurinu, Jakuba Stančíka, Šimona Zachaře, Petru Havlovou, 
Vendulu Kapuciánovou, Adélu Langrovou, Simonu Markovou, Annu 
Michalkovou, Terezu Motlovou, Kateřinu Novotnou, Karolínu Reslovou a 
Barboru Sršňovou. Po úvodních slovech paní místostarostky Mileny 
Kaplanové a paní Jaroslavy Pišlové ze sociální komise Obce Záměl rodiče 
zapsali svého prvňáčka do školní kroniky na památku na tento významný den. 
Celou školu jsme si prohlédli a seznámili jsme se se školním řádem. 
Ve středu 4. září jsme spolu s potštejnskou základní školou navštívili divadlo 
Drak v Hradci Králové. Zhlédli jsme krátké představení, které nás poučilo o 
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všem, co se v divadle děje, než vznikne dílo, které se představí 
divákům. Zajímavou formou jsme se dozvěděli, kdo je režisér, scénárista, 
výtvarník a dramaturg. Pak nás čekala exkurze po celé budově divadla. Mohli 
jsme si vyzkoušet mixování hudby, stavění kulis a vedení  loutek. 

V pátek 6. září jsme využili pozvání potštejnské školy na Pohádkové 
kreslení s malířem Dudkem. Děti spolupracovaly s panem malířem při vzniku 
obrázku. 

Začátek roku nám tradičně zpříjemnilo maňáskové divadélko manželů 
Mokrošových s pohádkami Hrnečku, vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Po 
vystoupení si děti mohly s maňásky pohrát a vyzkoušet si své „herecké“ umění.  

Hned z počátku září byl zahájen plavecký výcvik v Rychnově nad 
Kněžnou. Za 10 lekcí se starší žáci zdokonalili v různých plaveckých stylech. 
Mladší děti ztratily ostych z vody a v závěrečných hodinách plavání už téměř 
všichni řádili jako malí vodníčci. Z posledního plavání si každý odnesl „mokré 
vysvědčení“, kde byly zaznamenány všechny dosažené výkony.  

  
Ve čtvrtek 7. listopadu jsme se vydali již tradičně do Agroservisu 

Záměl na výstavu zemědělských strojů. Hlavně hoši nepřestávali obdivovat 
velikánské stroje, které usnadňují práci zemědělcům. 

Během podzimu se ve škole vystřídalo několik praktikantek v 
mateřské škole. Nejdelší – souvislou pedagogickou praxi zde vykonávala 
Kristýna Krčmářová z Potštejna.  

Ve čtvrtek 5. prosince 
navštívil naši školu Mikuláš spolu 
se dvěma čerty a hodným 
andělem. Přečetl z „Knihy hříchů“ 
vzkazy dětem a rozdal dárečky. 
              V pátek 6. prosince nás 
překvapila vypnutá elektřina v 
celé vesnici. Od rána školu 
zdobily svíčky, které ukazovaly 
cestu do    

  

Potom už následovala večeře a zábava se rozjela na plné obrátky a někteří 
vydrželi do pozdních nočních hodin.  Účast byla dobrá, ale postrádali jsme 
některé věrné příznivce, možná nemohli ze zdravotních nebo jiných důvodů. 

Poděkování patří především všem členkám sociálního a kulturního 
výboru za obětování svého volného času  na přípravu a bezchybný průběh celé 
akce, napečení sladkého pohoštění a přípravu chlebíčků, dětem místní školy za 
vánoční svícny, panu Kroupovi z Tercie za ovoce, paní Marii Hlaváčkové za 
napečení preclíků, paní Fialové za výzdobu stolů, personálu penzionu Orlice za 
dobré jídlo a ochotnou obsluhu. 

Rozsvícení vánočního stromu. 
Tato  akce penzionu Orlice konaná hned další den, na kterou jsme 

připravili jmelí pro rodiče a příbuzné účinkujících  dětí, měla také kladný 
ohlas. Zde patří poděkování Zuzce Jiskrové a jejímu příteli za  organizaci 
prodeje jmelí, jehož výtěžek byl poskytnut mateřské škole a školní družině na 
nákup hraček. Část jmelí bylo obcí věnováno občanskému sdružení Má vlast – 
můj domov. 

Společenská kronika 
Srpen 75 let Khol Bohuslav 

70 let Kosová Libuše 
Listopad 70 let   Morong Ondrej 

80 let   Zahradník Rudolf 
Září 85 let Myšáková  Gertruda   
Říjen 80 let   Kašparová Hana 

70 let   Suchánková Anna 
75 let   Janebová Hedvika 

Prosinec 97 let   Málková Viktorie 
94 let   Pecková  Jarmila 
70 let   Langr Petr 
75 let   Kotyza František 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně elánu do dalších let. 
 

Navždy nás opustili: 
Paní Květoslava Novotná, Růžena Šplíchalová, Zdenka Pavlíčková, Ludmila 
Dvořáková, pan Stanislav John. Čest jejich památce! 
 

Na Nový rok 1. ledna 2014 připravujeme  3. novoroční výšlap na 
Velešov.  Sraz bude ve 13.00 hod. u školy. Tímto bychom chtěli pozvat 
všechny, kteří mají chuť strávit odpoledne na čerstvém vzduchu. 

 

Plán práce na  rok  2014 
1. 1. 2014   Novoroční výstup na Velešov. Sraz ve 13.00 hod. u školy. 
25. 1. 2014 / sobota/ Karneval pro děti v tělocvičně školy 
15. 2. 2014 Sousedský ples v Penzionu Orlice 
 Divadelní představení v Praze 
 Pochod „Doudlebská šlápota“  
 Loučení s žáky 5.ročníku 
Na závěr bych chtěla popřát Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody 

mezi svými nejmilejšími a v novém roce hodně zdraví.   
 

Za sociální a kulturní výbor zapsala  Jaroslava Pišlová 
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Činnost sociálního a kulturního výboru 

V minulém čísle jsme končili akcí loučení se žáky 5. třídy naší školy a 
prázdniny rychle ubíhaly.  

V pondělí 2. září jsem byla za sociální a kulturní výbor společně s 
místostarostkou Milenou Kaplanovou  přivítat děti do první třídy. Pan starosta 
tentokrát byl v řadách rodičů doprovázejících prvňáčka. Letos jich máme 
dvanáct. Dětem jsem předala za sociální a kulturní výbor soupravu školních 
pomůcek a popřála jim i rodičům do začátku hodně úspěchů a trpělivosti. 

Zájezd do divadla 
Na pracovní schůzce s ostatními členkami sociálního a kulturního 

výboru jsme dlouho vybíraly divadelní představení z nabídky Pražských 
divadel. Po  několika neúspěšných pokusech se podařilo v odpovídajícím 
termínu 2. listopadu 2013 zajistit vstupenky  na komedii Marca  Camolettiho 
Miláček Anna. Podle ohlasů hned po skončení  byla volba  světově proslulé 
komedie správná. Herecké výkony  Vandy Hybnerové, Saši Rašilova, Lindy 
Rybové, Davida Prachaře a Martiny Hudečkové byly vynikající . 

Představení se hrálo v divadle Palace na Václavském náměstí v Praze 
od 19 hodin. Ze Záměle jsme odjížděli luxusním autobusem v 10 hodin a volný 
čas v Praze si každý užil podle svého. Ještě jeden zájezd do divadla do Prahy 
plánujeme na jaro. 

Vítání občánků 
V sobotu 16. listopadu se uskutečnilo již druhé vítání občánků v tomto 

roce, konalo se v mateřském centru základní školy. 
Po úvodním proslovu následoval kulturní program, ve kterém se 

představily současné i bývalé žákyně naší školy: Pavlínka Šklíbová, Janička 
Trejtnarová, Vendulka Příhodová, Eliška Myšáková a Natálka Králová. 

Děvčata předala maminkám kytičku, dětem fotoalbum a po následném 
fotografování u kolébky, slavnostním přípitku a občerstvení se pomalu všichni 
rozcházeli domů. 

Byly vítány tyto děti:  Valentina Hýblová, Valentýna Havlová, Jiří 
Blahovec, Jakub Kovář a Šimon Rázek. 

Za sociální s kulturní výbor obce Záměl přeji všem dětem spokojený 
život plný lásky, hodně zdraví a šťastné vykročení do života, který na ně čeká.       

Předvánoční posezení důchodců 
V pátek 6. prosince od 15 hod v Penzionu Orlice  proběhlo tradiční posezení 
důchodců. K tanci a poslechu hrál a zpíval pan Jan Hartman, kolem 17 hodiny 
si nás s dárečky našel Mikuláš s čertem.  Z vyčtených skutečností z knihy 
hříchů někoho napomenul a  někoho pochválil. Dárečky ale dostali všichni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

šaten a do tříd. Romantické přítmí přerušili hasiči, kteří nám spustili elektřinu z 
náhradního zdroje. Radost měly paní učitelky, které mohly učit podle 
naplánovaných příprav. Stejně tak i paní kuchařky byly s dodávkou elektřiny 
spokojeny, protože mohly uvařit oběd. Radost dětí už tak velká nebyla… 
Nicméně děkuji všem hasičům a panu starostovi za rychlé řešení nenadálé 
situace. Velmi si vážíme výborné spolupráce. 

Pozdní podzim a začátek zimy jsme se snažili připravovat na 
vystoupení k příležitosti rozsvěcení vánočního stromku u Penzionu Orlice. 
Tato tradiční akce proběhla v sobotu 7. prosince za hojné účasti obyvatelů 
Záměle a dalších návštěvníků. Dětem se vystoupení moc povedlo. Děkuji všem 
paním učitelkám i dětem za svědomitou přípravu. 

 
 
Ve čtvrtek 12. prosince jsme prožili příjemné odpoledne při vánočních 

dílnách. Vytvořili jsme si drobné vánoční dekorace, poslechli si koledy a 
popovídali si.  

V posledním prosincovém týdnu nás čeká několik zajímavých akcí. 
Těšíme se na vánoční program pro děti na zámku Potštejn. Poslední pátek 
letošního roku prožijeme u stromečku a vyzkoušíme si tradiční vánoční zvyky 
a zahrajeme si společenské hry. 

Přeji všem krásné a klidné sváteční dny a v celém příštím roce pevné 
zdraví. 

  Jindra Müllerová  ředitelka ZŠ a MŠ Záměl 
Děkujeme všem, kteří svou koupí jmelí pomohli škole k možnosti 

vybavení mateřské školy a školní družiny hračkami. Celkem bylo vybráno 
2 273 Kč. Velmi si toho ceníme.  

V rámci akce Recyklohraní probíhá sběr starých mobilů do 31. ledna 
2014. Za vstupními dveřmi školy je připravena krabice, do které je možné 
mobily odevzdávat. 

I nadále ve škole sbíráme suchou pomerančovou kůru a čistá plastová 
víčka. 

Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se bude konat v úterý 21. 
ledna 2014 od 14:00 do 17:00 hodin. S sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti zákonného zástupce.  
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Zprávičky z naší 
školičky 

 
Když léto předalo své žezlo podzimu, začal nám nový školní rok. I 

letos jsme se rozloučili s novopečenými prvňáčky a přivítali jsme zcela nové 
kamarády v naší mateřské škole. Hned v září nás ve školce navštívilo loutkové 
divadélko se třemi milými pohádkami. Veselé písničky a roztomilí maňásci se 
všem dětem moc líbili. 

Aby nám sychravé podzimní dny lépe ubíhaly, pustili jsme se do 
výroby nejrůznějších obrázků a dekorací. Chodbu naší školky zaplnili 
skřítkové. Nejdříve docela malí lesní mužíčci, kteří nás doprovázeli i na 
procházce po lese a seznamovali nás se životem v něm. Děti si prohlédly 
krmelce a naplnily je kaštany a kukuřicí, aby se lesní zvířátka měla dobře. 
Potom všem lesním skřítkům postavily útulné domečky pro chladné podzimní 
dny. Na konci října lesní osazenstvo vystřídali veselí dýňoví panáčci. Ti se 
usadili na parapetu okna a připomínali nám blížící se helloween.  Když v 
listopadu začal vítr odnášet poslední listí ze stromů, vyzkoušeli jsme jeho sílu  
při pouštění draka. Drak nás sice příliš neposlouchal, ale všichni jsme si 
uvědomili, že podzim pomaličku končí. Nastal čas na přípravu vánočního 
vystoupení. Všechny děti pilně pracovaly a trénovaly, učily se nové básničky a 
písničky a začaly se těšit, jak před vánocemi překvapí své nejbližší. 
Nezapomněli jsme ani na tradiční vánoční focení. Pan fotograf vykouzlil všem 
dětem fotografie se zimní tématikou, které mohou být hezkým vánočním 
dárkem, nebo třeba jen milou vzpomínkou. 

Také jsme navštívili divadlo ve Vamberku. Děti se jely podívat na 
pohádku „O Sindibádovi“, která je zavedla do dalekého Orientu a seznámila je 
s podivuhodnými dobrodružstvími námořníka a mořeplavce Sindibáda.  

 Počátkem prosince přišel za dětmi Mikuláš společně s čerty a 
laskavým andělem. Některé děti zpočátku prolily několik slziček, ale Mikuláš 
všechny ujistil, že si čerty dobře ohlídá. Potom pochválil ty ze všech 
nejhodnější. Při čtení neposedných uličníků se sice trochu  mračil, ale když mu 
všichni slíbili nápravu,  každého odměnil sladkým kalendářem.  

7. prosince se konalo první veřejné vystoupení dětí v místním 
pensionu. Děti předvedly jen malou část toho, co na rodiče čekalo při velké 
vánoční besídce 12. prosince. Po krátkém programu se pak rodiče s dětmi 
pustili do vánočního tvoření a určitě si tak zpříjemnili předvánoční chvíle.  
Děti se už na Ježíška velmi těší. V naší školce jsme si proto vytvořili adventní 
kalendář z malých papírových stromečků. Každý den si na jednom z nich 
rozsvěcíme hvězdičku, abychom věděli, kolik ještě dní zbývá do příchodu 
Ježíška. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten poslední den ho přivítáme vánočními tradicemi a koledami a 
doufáme, že se pod naším vánočním stromkem objeví nějaká vánoční 
překvapení.  Tak zatím všem ŠŤASTNÉ A VESELÉ. 

Juštová Jitka, učitelka MŠ Záměl 
 

Dům dětí a mládeže ve Vamberku 
 

NEJEN   NIKOL   MÁ   DOMOV 
Jsme rády, že v tak 

nádherném čase, jako je advent, se 
najdou lidé, kteří myslí i na ostatní, 
a koupením panenky zachrání život 
dítěti. 

Je začátek prosince, a 
děvčata Eliška Myšáková s 
Pavlínkou Šklíbovou z kroužku 
Panenka, dostala nádherný vánoční 
dárek. Přišel jim dopis, že jejich 
vlastnoručně ušitá panenka Nikol, 
našla „svoji rodinu“ u paní Nikoly z 
Brna. Nikol se zúčastnila soutěže 
„Miss panenka“, kterou už po osmé 
pořádal v červnu 2013 Český 
rozhlas Hradec Králové.   

A to není vše. Do Českého rozhlasu jsme vezly 6 panenek. Mezi nimi 
byl i jeden svlékací klaun, kterého ušila vedoucí DDM paní Štěpánka 
Maříková. Náhodně jsme se dozvěděly, že i tenhle klaun má „svojí rodinu“, a 
to v Základní škole v Česticích. Koupila ho paní Mgr. Helena Horská, ředitelka 
této školy. Škole ho věnovala. Panenky splnily svůj účel – právě zachránily dva 
lidské životy. Děkujeme! 

Panenka NIKOL se umístila na 7 místě s titulem MISS INTERNET 
2013 s počtem 68 hlasů. 

Zapsala Veronika Matiásková, vedoucí kroužku 

  
Znění dopisu: Právě jsem adoptovala Vaši panenku Nikol jmenuje se stejně jako já a 
stejně tak je zasněná. Děkuji, přeji krásné zimní období Eliško a Pavlo Vaše Nikol H 
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