
 

Važený pane starosto! 
Možná se budete i Vy ohlížet za prvním rokem Vašeho působení na Obecním 
úřadě v Záměli. I my jsme se zájmem sledovaly s jakým elánem a nasazením 
jste se pustil do práce, která byla pro Vás nová a jistě nelehká. Všechny 
problémy jste řešil rychle a z našeho pohledu i fundovaně. Vážíme si Vaší 
práce, za kterou bychom Vám chtěly touto cestou poděkovat a popřát Vám do 
dalšího roku hodně úspěchů, zdraví, žádné žlučníkové kameny, žaludeční 
vředy, ani jiné neduhy. Jen zdravý starosta je pro obec nejprospěšnější.  
Šťastný rok 2012 přejí 

 V. Klívarová a I. Toužimská 
 
 
 
 

 
Nový rok za dveřmi čeká, 

 

ať váš život jako řeka 
 

spokojeně plyne každý den 
 

a noc vám vždy splní velký sen. 
 
 

Krásný rok 2012 přeje 
 

Obec Záměl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj obce Záměl  
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Šéfredaktor: Josef Novotný 
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Místní zpravodaj vydává obce Záměl ve spolupráci s místními občany a 
pracovníky obecního úřadu. Tímto Vám všem děkujeme za projevenou přízeň, 
bez které by tento zpravodaj nebyl tím, čím je. Chcete-li se stát součástí našeho 
zpravodaje, podílejte se svými náměty a články, které byste rádi uveřejnili v 
tisku. 
 

 

Z veřejného zasedání  
Zastupitelstva Obce Záměl  

 
 

Usnesení č. 7/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 04. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Jaroslavu Pišlovou a Jana Stašáka, zapisovatelkou 
určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu Krupičkovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
12.  Zástupce občanského sdružení „Má vlast – můj domov“ seznámil 
zastupitelstvo obce a její občany s podmínkami na vybudování projektu 
„Planetární stezka“, který byl schválen minulým zastupitelstvem. Obec se bude 
finančně podílet na výstavbě dvou planet z projektu „Planetární stezka“. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č. 7/2011 
5.  Záměr pronájmu pozemků parc.č. 162/3, 163/2 a 514/1. Záměr byl vyvěšen 
na úřední desce (sejmuto 18. 4. 2011). Cena  za 1m2 je 1,-Kč na jeden rok. 
6.  Přijetí dotace z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 
2011 na opravu střechy budovy ZŠ a tělocvičny čp. 126 ve výši 600 000,-Kč. 
Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním do celkové částky předpokládaných 
nákladů 1 745 670,-Kč. 
7.  Smlouvu o výpůjčce S Tělovýchovnou jednotou SK Záměl. Na základě této 
smlouvy si Tělovýchovná jednota SK Záměl půjčuje tělocvičnu pro aktivity 
svých členů. Záměr pronájmu tělocvičny byl vyvěšen na úřední desce od 22. 3. 
2011 do 15. 4. 2011. 
8.  Smlouvu o výpůjčce s Tělovýchovnou jednotou SK Záměl. Na základě této 
smlouvy se Tělovýchovná jednota SK Záměl zavazuje, že obci Záměl umožní 
používání svých kurtů a také za poplatek určený ve stanovách Tělovýchovné 
jednoty SK Záměl i místním občanům a organizacím se sídlem v Záměli. 
9.  Žádost dobrovolných hasičů o poskytnutí obecních prostředků ve výši 15 
000,-Kč na opravu hasičského vozu značky Avia. 
10. Žádost občanského sdružení MAS Vyhlídka a poskytne finanční příspěvek  
ve výši 1 500,-Kč na rok 2011. 
11. Žádost občanského sdružení „ Má vlast – můj domov“ a poskytne finanční 
příspěvek ve výši 2 000,-Kč na rok 2011 na zajištění akce Putování ke 
studánkám, 
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 která se koná 1. 5. 2011 a na Otvírání cyklosezony dne 23. 4. 2011, konané na 
žádost pana starosty obce Záměl a DSO Orlice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje 
5. Starostu sepsáním smluv s občany, kteří mají zájem o pronájem pozemků 
parc.č. 162/3, 163/2 a 514/1. 
Usnesení č. 8/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 05. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jaroslavu Pišlovou, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu 
Krupičkovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č. 8/2011 
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 162/5, 
který byl vyvěšen na úřední desce dne 19. 4. 2011 do 16. 5. 2011. Cena 
pronájmu pozemku za 1m2 je 1,-Kč. Starosta obce je pověřen sepsáním smluv 
o pronájmu pozemku parc. č. 162/5, který byl vyvěšen na úřední desce dne 19. 
4. 2011 do 16. 5. 2011. 
6.  Zastupitelstvo obce schvaluje možnost koupit pozemek parc. č. 330 v 
katastru obce Záměl o výměře 678m2  za cenu 25,-Kč za 1m2 . Celková cena je 
16 950,-Kč. 
7.  Zastupitelstvo obce schvaluje koupit nový křovinořez značky STILL FS 460 
C-EM za 25 000,-Kč na místo nefunkčního. 
8.  Zastupitelstvo obce schvaluje koupit obrubníky na úpravu hřiště u Vagónu 
za cenu 10 000,-Kč. Občané si sami obrubníky kolem hřiště osadí. 
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje tyto členy výběrové komise pro účel dotace 
na opravu střechy školy a tělocvičny: Ing. Josef Myšák, Martin Šklíba, Jan 
Stašák, Josef Novotný a Milena Kaplanová. 
Zastupitelstvo obce pověřuje 
5.  Starosta obce je pověřen sepsáním smluv o pronájmu pozemku parc. č. 
162/5, který byl vyvěšen na úřední desce dne 19. 4. 2011 do 16. 5. 2011. 
 

Usnesení č. 9/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 20. 06. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Milenu Krupičkovou, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jana 
Stašáka. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č. 9/2011 

  

 Naším cílem bylo přilákat do Záměle co nejvíc turistů a obec 
zviditelnit a zapsat do podvědomí co nejširší veřejnosti. Vždyť pokud internet 
nelže, tak jsme v republice čtvrtí, kteří tento unikát mají. Škoda, že místní to 
tak necítí a při slavnostním otevření, mám dojem, "že cizí hráli přesilovku"...   
Všechny uvedené akce se konaly za podpory Fondu T-Mobile 

V současné době probíhá na kulturní památce Hostince u Karla IV. 
rekonstrukce střechy. Práce bohužel nemohly být provedeny podle plánu. 
Důvodem byla výrazně krácená dotace z Královéhradeckého kraje a 
Ministerstva  kultury. Náš podíl činil 100.000 Kč a nespočet dobrovolných 
hodin, výdaje pro brigádníky formou občerstvení na brigádách se ani počítat 
nedají. Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem našim dobrovolníkům za 
jejich práci na objektu Hostince.  VŠEM JIM  PATŘÍ VELKÝ DÍK. 
              Přejeme všem spoluobčanům krásné svátky vánoční a v novém roce 
jen to nejlepší. 
              Srdečně zveme na pořádané akce roce 2012, které budou uvedeny na 
www.mavlast.eu a na naší vývěsce před Hostincem u Karla IV. 
 

Přehled plánovaných aktivit v roce 2012: 

leden Tříkrálová sbírka 
duben Otvírání cyklosezony 

Humanitární sbírka - Diakonie Broumov  (letos bude jen 
jedna) 

1. květen 
5. květen 
 
25. květen 

Putování ke studánkám 
Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka -
soutěže pro děti 
Svátek sousedů aneb Zámělské přástky 

červen Výstava 
červenec   Výtvarné dílny, drátkování, pedig, pletky, korálky... 
léto Besedy, přednášky a dílny, Dny otevřených dveří 
25. srpen Dožínky s programem a  kapelou Briliandband 
28. září Svátek Sv. Václava 
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém              
celý rok Záchrana památky - brigády 

Za  o.s.  Červinková Marie 
 

A na závěr ještě pozvánka na naši poslední letošní akci: 
 

Již tradičně na Štědrý den v sobotu 24. 12. 2011 
od 10 hod. do 11 hod. Vás srdečně zveme na 
Živý betlém v Hostinci u Karla IV. odkud si 

můžete odnést domů Betlémské světlo 
pocházející z Chrámu Narození Páně v Betlémě   
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3. 07. 2011 Dílničky pro šikovné ručičky 
              V naší dílničce si zájemci mohli pod odborným dohledem vyrobit 
náušnice z korálků, zvonečky z pedigu, drátkovat hrneček, stromek štěstí i 
náramek nebo malovat keramiku.  
27. 08. 2011 Staročeské dožínky 
              Tento den jsme uspořádali v Hostinci u Karla IV. v Záměli staročeské 
dožínky. Letos se konaly již potřetí. 
              O program se od sedmnácti hodin  postaral folklórní soubor Dupák s 
muzikou folklórního souboru Kvítek, oba z Hradec Králové s programem "U 
muziky" Krojované páry předvedly lidové tance a muzika jim k tomu zahrála 
písničky z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Z jejich vystoupení vyzařovala 
radost a pohoda, kterou přenášeli i na přítomné návštěvníky. K tanci i poslechu 
následně zahrála skupina Jsemtam band, která se v Záměli předvedla v novém 
složení a s novým názvem Brillandband. Škoda, že nám počasí moc nepřálo a 
po tropických osmi dnech se v sobotu odpoledne prudce ochladilo a hlavně 
pršelo. Dvůr hostince se proto proměnil v pěkné bahniště, ale doufám, že 
náladu to přítomným nezkazilo. Kdyby to šlo, tak by Brillant band hrál až do 
rozbřesku, ale v pozdních nočních hodinách jsme zábavu ukončili, hlavně z 
důvodu rušení nočního klidu ve vsi. 
28. 09. 2011 Slavnostní otevírání planetární stezky 

              Na Svatého Václava nadešel 
den, kdy jsme zúročili naše, více než 
celoroční snažení, a mohli slavnostně 
otevřít Planetární stezku. Její realizaci 
předcházelo mnoho práce jak na 
vymýšlení její podoby,  tak i  na mapách, 
na shánění sponzorů a v neposlední řadě i 
práce fyzické v terénu. Slavnostní otevření 
bylo zahájeno požehnáním stezky. Na 
cestu putujícím po malé sluneční soustavě 
zahrála a pár slov k zamyšlení přidala 
skupina Gemma.  Planetární stezka je 
modelem sluneční soustavy v měřítku 1 
ku miliardě. Tomu odpovídají i 
vzdálenosti jednotlivých planet.  
              Celková délka naučné stezky je 6,5 km. Spolu se slavností se tu 
uskutečnily i závody orientačního běhu hendikepovaných Treil-O, kdy se 
účastníci mohli seznámit se základy geocachingu. Jednalo se o závod s 
mezinárodní účastí.   
              Našimi partnery byla občanská sdružení Villa Nova, Okrašlovací 
spolek Potštejn. Sponzorsky se podílel T - Mobile, Lesy ČR, Obce Potštejn a 
Záměl. Bez jejich přispění a pomoci by nápad zůstal "v šuplíku". Všem, kteří 
jakkoliv přispěli, patří naše poděkování i poděkování potencionálních turistů 
putujících tímto malým vesmírem. 

  

5.  Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole z  24 
na 28 dětí pro školní rok 2011 až 2012. 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti 
bez omezujících podmínek mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a Obcí Záměl. Jedná se o pozemkovou  parcelu č. 465/2 a 465/4, 
cesta ke hřbitovu. 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi RGS-stavební společností, 
s.r.o., a Obcí  Záměl na opravu  střechy budovy ZŠ a tělocvičny čp. 126.   
8. Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici na zajištění preventivní péče s Mudr. 
Ivou Moravcovou, která pro nás tuto preventivní péči bude zajišťovat. Smlouva 
byla uzavřena dne 1. 6. 2011.  
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje Povodňový plán Obce Záměl. 
10.  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření číslo 4. 
11. Zastupitelstvo obce schvaluje, že pan Bohuslav Obst Dis. zajistí technický 
dozor pro veřejnou zakázku, Oprava střechy ZŠ a tělocvičny čp. 126 za cenu  
25 900,- Kč. 
12. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi RGS-stavební společností, 
s.r.o.,a Obcí  Záměl na provedení D+M tepelné izolace střechy budovy 
tělocvičny Záměl čp. 126. 
Zastupitelstvo obce pověřuje 
7. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy mezi RGS-
stavební společností, s.r.o., a Obcí  Záměl na opravu  střechy budovy ZŠ a 
tělocvičny čp. 126. 
11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy mezi Obcí 
Záměl a  panem Bohuslavem Obstem Dis. na zajištění technického dozoru na 
veřejnou zakázku, Oprava střechy ZŠ a tělocvičny čp. 126.  
12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy mezi RGS-
stavební společností, s.r.o., a Obcí  Záměl na provedení D+M tepelné izolace 
střechy budovy tělocvičny Záměl   čp. 126. 
 
 

Usnesení č. 10/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 07. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jana Stašáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu 
Krupičkovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č./2011 
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek v částce 12 000,- Kč na projekt „ 
Planetární stezka“. Projekt byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném 
zasedání dne 9. 8. 2010. 
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6.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o připojení odběrného zařízení k 
distribuční soustavě nízkého napětí ( nn ) č. 4120701142  s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s.  
7.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 5. Příjem dotace do 
rozpočtu obce Záměl v částce 600 000, -Kč na opravu střechy budovy ZŠ a 
tělocvičny čp. 126. 
Zastupitelstvo obce pověřuje 
6.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy o připojení 
odběrného zařízení  k distribuční soustavě nízkého napětí ( nn ) č. 4120701142  
s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
 
Usnesení č. 11/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 19. 09. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
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. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2. Program jednání č.11/2011 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na poskytnutí členského 
příspěvku, který je stanoven ve stejné výši jako členský příspěvek na r. 2011, a 
to:2 592,- Kč na založení EUROFONDU, který by dlouhodobě řešil 
předfinancování vlastních projektů Euroregionu Glacensis. Statut 
EUROFONDU byl schválen Regionálním kongresem sdružení dne 30. 5. 2011, 
čímž se úhrada do EUROFONDU stala povinností řádného člena euroregionu.  
6. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zřízení cenové komise ve společnosti 
AQUA servis a.s, která bude plnit funkci řádného zástupce všech 
provozovaných vlastníků vodohospodářského majetku při vyjednávání o ceně 
vodného a stočného a případně i dalších otázkách spojených s provozem 
infrastruktury. Dále schvaluje složení komise, která byla navržena na 
ustavujícím jednání, které proběhlo dne 18. 7. 2011. Jmenovité složení komise: 
Ing. Jan Skořepa, starosta města Rychnov nad Kněžnou, Bc. Petr Trojan, 
starosta města Dobrušky, Ing. Jaroslav Matička, starosta města Týniště nad 
Orlicí, Ing. Luboš Lerch, místostarosta města Kostelec nad Orlicí, Ing. Jiří 
Mazúch, starosta města Vamberka, zároveň navržen jako zástupce reakcionářů 
a Ing. Josef Petera, starosta obce Přepychy, zároveň navržen jako zástupce 
minoritních akcionářů. 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek ve výši 13 120,- Kč na kurz 
plavání pro školáky a předškoláky, který se koná každý rok na začátku 
školního roku. Neinvestiční provozní náklady na výuku plavání jsou plaveckou  

  

7. 05. 2011 Pochod přes tři hrady 
              Na prvním kontrolním stanovišti pochodu Přes tři hrady v Záměli jsme 
pro zájemce nachystali Floriánkovu stezku, na které děti plnily nejrůznější 
úkoly. U mlynářky vážily mouku na decimálce, u krajánka lovily rybky, u 
Adélky hledaly lízátkový strom, u vodníka Floriánka házely žabce mince a u 
pohádkové babičky odpovídaly na otázky z cesty. Na celé trase probíhala 
výuka geokešingu a orientačního běhu.  
              Na registračním místě v Hostinci u Karla IV. nechyběli místní kati. 
Děti si zde mohly vyzkoušet houpačku i malování. Pro potěchu i zvědavce hrál 
vysloužilý voják na flašinet.  Kontrolním stanovištěm v Hostinci u Karla IV 
prošlo 2600 pochodujících. 
27. 05. 2011 Setkání sousedů, aneb Zámělské přástky 
              Na svátek sousedů jsme pro sousedy zajistili nealkoholické nápoje a 
donesli nějaké mňamky na zobání. Ostatní občerstvení bylo za sousedské ceny. 
Posezení nám zpříjemnilo vystoupení místních umělců na kytaru a basu s 
písničkami různých žánrů. Při projekci starých fotografií jsme zavzpomínali na 
doby minulé. 
18. 06. 2011 Oslavy 100 let školy v Záměli 
              V sobotu 18. června 2011 se část prostorů Hostince u Karla IV. v 
Záměli proměnila ve starou školní třídu s datem 1. února 1911. Nechyběla 
katedra, školní tabule, staré školní lavice, rákoska, ukazovátko - zvané Pepa, 
pera, kalamáře, aktovky, dřevěné penály, inkousty a savé papíry, vycpaná 
zvířata. Raritou byla břidličná tabulka s mořskou houbou, jejíž stáří 
převyšovalo 100 let. A především žáci i sám pan řídící Kaplan, první to řídící 
učitel. Třídu zdobil kříž, obraz císaře Františka Josefa, Rakouskouherské státní 
symboly – hymna, znak a vlajka.  
              Vyučování probíhalo podle, přes sto let, starých učebnic. Návštěvníci 
mohli zasednout do dřevěných lavic a zapojit se do výuky i vyzkoušet psaní 
inkoustem. Vyučování probíhalo dle v té době platných řádů. Vyučování 
začínalo i končilo modlitbou. Vyučovalo se náboženství, počty, čtení, zpěv, 
přírodozpyt i občanská nauka. V prostoru hostince byla k vidění i výstava 
starých učebnic. 
Nejstarší zde byla čítanka z roku 
1887. Úřední dokumenty  -  
vysvědčení a školní zprávy z let 
1897-1911. Dalším zpestřením zde 
probíhajících oslav byla projekce 
starých fotografií se školskou 
tématikou. Nejeden návštěvník toto 
prohlížení starých fotek uvítal. Aby 
toho nebylo málo, byla v Hostinci i 
výstava ručně malovaných pivních 
tácků pana Němečka st. a miniatur 
domečků pana Němečka ml.  
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Tvorba Územního plánu Záměl je „Spolufinancována z prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj“, „Šance pro Váš rozvoj“. 
 

Druh dotace / zdroje spolufinancování: 
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 183.600,00 Kč 
Národní veřejné zdroje 32.400,00 Kč 
z toho dotace ze státního rozpočtu 32.400,00 Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 216.000,00 Kč 
 

 

Má vlast – můj domov o.s.  Záměl 

 

Od vydání posledního zpravodaje v dubnu 2011, kde jsme Vás 
informovali o Betlémském světle s živým betlémem a Tříkrálové sbírce, 
proteklo mnoho vody v Divoké Orlici a také jsme pořádali mnoho akcí nejen v 
Hostinci u Karla IV. Zde jsou stručné informace: 
 

24. 04. 2011 Otevírání cyklosezony 
              Pro účastníky cykloakce jsme nachystali v Hostinci u Karla IV. 
program opět s recesí: Přítomné vítal příslušník VB, který u cyklistů prováděl 
namátkové dechové zkoušky a na základě jejich výsledků hříšníky posílal na 
Záchytku...  Tam už byla v pohotovosti Privátní ordinace Dr. Mudr. Udr. Pudr. 
Chocholouškové PaC., CeS. s asistentem Karpíkem. Pacientům ordinovali 
pitný režim a vystavovali neschopenky na několik měsíců až let. Výjimkou 
nebyla ani neschopenka do konce života. V prostoru Hostince byli k vidění i 
kati, kteří odvážlivcům nabízeli houpání na houpačce.výběr byl hned ze tří. 
 

1. 05. 2011 Putování ke studánkám 
              Setkání chasy a poutníků tradičně začalo pod Vorařskou lípou. Zde 
zazněly lidové písničky minulého století. Chasník vysvětlil, proč se tady 
mládež schází a přivítal poutníky. Průvodem za zpěvu písní všichni 
pokračovali ke studánce Panny Marie Pomocné do obecního lesa. Děvčata za 
zpěvu Mariánských písní studánku vyčistila, aby pramen studánky mohl být 
odemčen klíčem, který cestou nesla družička na slavnostní podušce. Vodník 
Floriánek se svou milou Adélkou naléval přítomným "živou vodu" ze džbánku, 
podávaly se koláče i preclíky, razítkovaly pohlednice. Program zpestřilo 
vystoupení dua Davida a Míly zpěvy a hrou na kytaru. Na zpáteční cestě u 
soukromého rybníčku byla k vidění i slyšení Rusalka se známou árií ze 
stejnojmenné opery. Pouť končila na hřišti u studánky hastrmanky Manky. 
Akci jsme pořádali za technické pomoci SHD Záměl a patří jim za to velký 
dík. 
 

 

  

školou pro školní rok 2010/2011 stanoveny na 410,- Kč na jednoho žáka. Počet 
účastníků kurzu: 1. – 5. ročník 24 žáci, předškoláci 8 dětí, celkem 32 účastníků. 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na celkové navýšení pojistné 
částky za rok ve výši 35 945,- Kč, namísto 27 522,- Kč. Jedná se o navýšení 
pojistné částky u povodně ze 2 mil. Kč na 4 mil. Kč, navýšení úmyslného 
poškození z 50 000,-Kč na 100 000,-Kč a dopojištění altánu a železné lávky. 
9. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na odchod od společnosti 
ČEZ Distribuce a.s., se kterou má obec uzavřenu smlouvu na odběr elektřiny a 
plynu. Navržena je společnost Centriol Energy a.s., která nabízí obci úsporu na 
silové elektřině a plynu. Všechny ostatní platby, jako je distribuce, platby za 
jističe, měřáky, daně, zůstávají z nařízení ERU stejné pro každého dodavatele. 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na odkoupení pozemku, na kterém má 
obec kanalizaci. Jedná se o pozemek s parc. č. 170/9 v katastrálním území 
Záměl, který je v podílovém spoluvlastnictví pana Kováře a paní Kovářové. 
Paní Kovářová nabízí obci odkup své ideální poloviny pozemku za cenu 40,- 
Kč za 1m2. Celková cena pozemku je 2 680,- Kč. 
12. Zastupitelstvu obce schvaluje předložený návrh na odkoupení pozemku, na 
kterém má obec cestu k autobusovým zastávkám. Jedná se o pozemek s parc. č. 
197/4 v katastrálním území Záměl, který je v podílovém spoluvlastnictví pana 
Kováře a paní Kovářové. Paní Kovářová nabízí obci odkup své ideální 
poloviny pozemku za cenu 25,- Kč za 1m2. Celková cena pozemku je 2 500,- Kč. 
13. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh na vypracování projektu a 
vyřízení stavebního povolení na čistírnu odpadních vod pro budovu školy a 
tělocvičny čp. 126. 
14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 6.  
15. Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku víceprací od RGS-stavební 
společnosti, s.r.o. na opravu střechy budovy ZŠ a tělocvičny čp. 126 ve výši 53 
607,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že celková cena je navýšena o 
69 992,- Kč, dle schválené nabídky od RGS-stavební společnosti, s.r.o. na 
rozšíření římsy tělocvičny. Bylo projednáno na mimořádné schůzce 
zastupitelstva obce konané  dne   8. 9. 2011 v 17 00 hod. 
 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
11. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na odkoupení pozemku, na kterém 
má obec kanalizaci. Jedná se o pozemek s parc. č. 170/9 v katastrálním území 
Záměl, který je v podílovém spoluvlastnictví pana Kováře a paní Kovářové. 
Pan Kovář nabízí obci odkup své ideální poloviny pozemku za cenu 100,- Kč 
za 1m2. Celková cena pozemku je 6 700,- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje 
16. Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu, aby na příštím zasedání 
obecního zastupitelstva předložil závaznou cenovou nabídku na koupi areálu 
mlýna čp. 26 od majitelů Krahulcových a způsob, jakým bude obec koupi 
financovat. 
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Usnesení č. 12/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 19. 10. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
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. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č.12/2011 
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi mlýna čp. 26 a 
přilehlého areálu od majitelů Václava Krahulce a Karla Krahulce za částku 1 
545 000,- Kč. 
6.  Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pan Ing. Jan Tollar vypracoval 
projektovou dokumentaci na ČOV a kanalizaci pro ZŠ čp. 126. 
7.  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč na činnost pro 
Sportovní klub Záměl. 
8.  Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za vedení školy paní ředitelce Jindře 
Müllerové. 
9.  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci z programu 
Rozvoje venkova na traktor s čelním nakladačem a vlekem. Zastupitelstvo 
obce schvaluje podmínky financování dotace. 
10.  Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na výstavbu cesty v novém Územním 
plánu mezi lokalitou „ z 12 “ a areálem bývalého tábora. 
11.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo č. SZIF L 
22/2011 se společností Agrotec a.s. na vypracování žádosti o dotaci (projekt) - 
dle závazného vzoru vyhlášeném Státním zemědělským invenčním fondem. 
12.  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření číslo 7, 8. 
13.  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou Asekol s.r.o. ,číslo IČO/E- 
DOMEK/2010V3a o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení. 
 

Usnesení č. 13/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 21. 11. 2011 v 18:00 hodin v penzionu Orlice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rozkota CSc., a Ing. Josefa 
Myšáka, zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č.13/2011 
5.  Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012, která bude použita na výměnu 
oken ve škole čp. 126. 

   

 

Oprava střechy budovy čp. 126 
(základní škola a tělocvična) 

V Záměli o prázdninách vyvrcholila rozsáhlá rekonstrukce střechy 
základní školy a tělocvičny. Před prázdninami škola oslavila 100 let a necelý 
měsíc na to získá novou střechu. Od začátku prázdnin škola patří pouze 
řemeslníkům. Všechno musí být na sklonku srpna hotové, aby v září mohlo 
opět začít vyučování. 

 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém usnesením 
ZK/19/1346/2011 ze dne 24. 3. 2011 schválilo Program obnovy venkova 
dotační titul 1, Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 
uzavřená v souladu s ustanovením § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., 
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na příslušná 
ustanovení zákona č. 40/164 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů číslo smlouvy POV2011/113RK/NEINV. Poskytnutá dotace je z 
rozpočtu Královehradeckého kraje na realizaci akce nazvané Oprava střechy 
budovy čp. 126 (základní škola a tělocvična). 

 

Zadavatel Obec Záměl 
Kraj Královehradecký Kraj 
Předpokládaná hodnota zakázky 1 571 234 Kč 
Termín realizace červenec, srpen, září 2011 
Poskytovatel dotace Královehradecký kraj 
Výše dotace 600 000 Kč 
 
 

  

 

NOVÝ Uzemní plán obce Záměl  
platný od 1. 1. 2012 

Oznámení veřejnou vyhláškou o vydání územního plánu Záměl dne 13.12.2011 
 

Název projektu: Územní plán Záměl 
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/08.07410 
Evidenční číslo v IS ISPROFIN: 117D11K000458 
Určení prioritní osy IOP: Prioritní osa 5 – Národní Podpora územního rozvoje 
 

Finanční rámec projektu: 
Celkové výdaje projektu: 240.000,00 Kč 
Celkové nezpůsobivé výdaje projektu: 24.000,00 Kč 
Celkové způsobilé výdaje: 216.000,00 Kč 
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zaměřeno na kaštanová zvířátka. V říjnu jsme dělali z listí ježky, oříškové 
myši. Zkoušeli jsme vyrábět z listí růže, ale nakonec jsme použili krepový 
papír, který se lépe držel před uvázáním na špejli. Z kukuřičného šustí jsme si 
zkusili panenku a z šišek sovu a panáčka. Na začátku listopadu jsme z papíru 
vytvořili dýňový strom. 21. 11. jsme si napsali Ježíškovi a namalovali do 
soutěže obrázky na téma, kde bydlí Ježíšek a kam schovává dárky. Na konci 
listopadu jsme se pokoušeli o šití pytlíku na sladkosti k 
sněhulákovému adventnímu kalendáři. V prosinci jsme dvakrát vyrábění 
vynechali díky nemoci.  

Od ledna se budeme věnovat dalším dovednostem. Sami děti se hlásí o 
činnosti, které by rády zkusily. Zatím si nemohu zvyknout na zpomalené tempo 
při vyrábění, některé děti nestihají své výrobky za hodinu a půl dokončit a 
berou si domů na dodělání. Určitě v roce 2012, když už budeme o rok starší, 
budeme i šikovnější. 

  
Stačí 20 minut denně. Každý den. Posláním obecně prospěšné 

společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat 
pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro 
rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, 
učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Pravidelné 
čtení dítěti vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podílí se na emočním 
rozvoji dítěte, učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově, rozvíjí jazyk, 
paměť a představivost, učí myšlení, formuje čtecí návyky a podporuje 
získávání vědomostí po celý život, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, 
usnadňuje učení, je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 

Na stránkách www.proskoly.cz najdete spoustu testů, které pomohou 
všem věkovým skupinám rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti. Najdete zde 
testy dětských schopností, jež se zaměřují na typy inteligence (verbální, 
numerická, logická atd.). Pravidelným opakováním testu je možné jednotlivé 
typy inteligence rozvíjet a prohlubovat. Stránka nabízí ucelenou řadu testů 
rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, 
koncentrace atd.) . 
            Přeji pěkné a v klidu prožité vánoční svátky a hodně zdraví do příštího 
roku. 

Za knihovnu Pavlína Pleslová 

   

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2011 o stanovení systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Záměl. Částka na poplatníka a za rekreační objekt zůstává pro rok 
2011 stejná, a to ve výši  480,- Kč.   
7. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace. Obec Záměl bude zajišťovat službu na sekání trávy, úklid 
sněhu a ošetření povrchu ploch posypovým materiálem na železniční zastávce 
Záměl. 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 9,10. 
9. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje na základě předběžného auditu 
rozpočtová opatření č. 1-4. 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě předběžného auditu  závěrečný  
účet obce, který měl být schválen dne 21. 3. 2011 na 6. zasedání zastupitelstva 
spolu se zprávou o výsledku hospodaření, která je jeho součástí. Zastupitelstvo 
obce schvaluje závěrečný účet obce v souladu s výhradami, na základě nichž 
přijme územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým 
jednáním územnímu samosprávnému celku škodu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
8. Zastupitelstvo obce pověřuje Milenu Kaplanovou a Ing. Josefa Myšáka 
kontrolou ubytovacích kapacit v penzionu Orlice. 
7. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podepsáním smluv se Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace. 
Zastupitelstvo obce souhlasí: 
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s dofinancováním dotace z programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2012, které bude použito na výměnu 
oken ve škole čp. 126. 
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Milí spoluobčané Záměle. 
Krátkým článkem chci shrnout uplynulý rok. Byl to můj první rok ve 

funkci starosty. Mnoho věcí je pro mě nových a spoustu věcí jsem neznal a asi 
i do budoucna znát nebudu. Ale jak ve své práci zjišťuji, není důležité všechno 
znát, ale mít možnost se na konkrétní lidi obrátit. Vím, že úředníci mezi lidmi 
nemají úplně tu nejlepší pověst, ale já osobně děkuji úředníkům z Rychnova 
nad Kněžnou, Hradce králové, Vamberka i Kostelce nad Orlicí, na které se 
mohu obracet se svými žádostmi. Musím říci, že nemám s nikým problém. 
Všichni jsou vstřícní. Bez jejich pomoci bych nemohl fungovat, protože jak 
psát rozhodnutí, co dodat ke stavebnímu povolení a jak vyplňovat různá hlášení 
a celkovou rozbujelou administrativu, bych nezvládal.  

18. 6. 2011 jsme oslavili krásných 100 let naší školy. Akce se 
vydařila. Účastnili se jí bývalí i součastní učitelé a žáci. Také nás navštívil pan 
senátor JUDr. Miroslav Antl. Myslím, že oslava se vydařila a mé poděkování 
patří všem zaměstnancům školy za přípravu oslav. Škola se také účastnila 
cvičení  Povodeň, které vyhlásil Královehradecký kraj. Většina z Vás si asi 
všimla vrtulníku, který evakuoval ze střechy tělocvičny figuranta. Za účast na 
tomto cvičení děkuji všem hasičům ze zásahové jednotky, kteří si brali 
dovolenou, a celý den cvičili. Na předvádění praktických ukázek se přijel 
podívat pan hejtman Bohumír Franc. My na obci jsme opět papírově 
spolupracovali, museli jsme vytvořit nový povodňový plán a musel jsem se 
naučit pracovat v internetové povodňové knize. 

Nyní několik informací o akcích, které jsme dělali během roku 2011. 
1) Rekonstrukce střechy školy. V loňském roce jsme žádali o dotaci na 
opravu střechy školy a tělocvičny. K tomuto kroku nás nutil havarijní stav 
střechy tělocvičny. Do tělocvičny totiž celou zimu zatékalo a zaměstnanci 
museli po každém chumelení shazovat sníh, aby nedošlo k poškození oken a 
podlahy. Ty byly  

  
rekonstruovány v roce 2010. Díky dotaci z Královehradeckého kraje ve výši 
600 000 Kč byla provedena oprava střechy školy a tělocvičny. Při rekonstrukci 
školy obec provedla také zateplení střechy tělocvičny. Celková částka 
rekonstrukce činila 1 962 814 Kč. Tedy obec uhradila ze svého rozpočtu částku 
1 362 814 Kč. V této žádosti mi hodně pomáhal pan Miloš Trejtnar, který 
zpracoval všechny rozpočty, které jsou 

  
 

  
Ve dnech 12. 8-14. 8. 2011 vyrazila posádka s PTS-10  na 2. ročník 

plavby military techniky na Rozkoš. Obec ani SDH to nic nestálo. Náklady s 
pojené s tímto výjezdem byly uhrazeny ze sponzorských darů. Všem 
sponzorům děkujeme. 
               Další zajímavou akcí především pro děti navštěvující školu v Záměli 
bylo cvičení pod názvem Povodně 2011 na řece Divoké Orlici. Cvičení dne 21. 
6. 2011 proběhlo i v dalších obcích na toku Divoké Orlice. Cvičení se 
zúčastnila Policie ČR, Letecká záchranná služba Hradec Králové (DSA) a 
Jednotka požární ochrany v Záměli. K nácviku patřila evakuace místní školy a 
záchrana figuranta ze střechy tělocvičny.   
               Máte-li zájem se dočíst více, úplný článek si budete moci přečíst na 
internetových stránkách SDH Záměl a na vývěsce sboru koncem ledna 2012. 
 
 
 

~ ~  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. 

 

Při příležitosti 100 let školy měla naše knihovna otevřeno pro 
veřejnost i v sobotu. O letních prázdninách zaměstnanci vymalovali knihovnu 
žlutou barvou. Brigádníci pomohli s přenosem knih a omýváním regálů. V září 
některé děti pochválily projasněné místnosti a zaznamenaly změny kulatého 
stolu za čtvercový. Nyní se kolem rozkládacích stolů vejde max. 12 dětí.  Dne 
13. 10. 2011 jsme nakoupili 78 nových knih, které byly obaleny a elektronicky 
zpracovány zařazením do knihovního fondu. Dne 17. 10. 2011 jsme vypůjčili 
dalších 100 knižních novinek výměnným souborem z Kostelce nad Orlicí. Od 
září jsme zaznamenali hodně nových mladých čtenářů.  

Od 19. 9. 2011 probíhá vyrábění v knihovně. Výroba je opět v pondělí 
ve stejném čase. Vyrábíme od 15.00 hod do 16.30 hod. Nový školní rok jsme 
začínali kukuřičným řetězem papírové kosí rodinky. Druhé vyrábění bylo  
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Společenská kronika 
Září 75 let Vodehnalová  Hed. Květen 75 let 

80 let 
75 let 

Střílková Žofie 
Junek Oldřich 
Fajfrová Blažena 

Říjen 75 let 
70 let 

Naugebauerová Iva 
Hlaváčková Bohus. 

Listopad 75 let 
85 let 

Zahradníková Vlasta 
Lochman Miroslav 

Červen 70 let 
85 let 
70 let 
90 let 

Dolková Alena 
Lochmanová Lib 
Kholová Marie 
Langrová Libuše 

Červenec 70 let Novotná Emilie 
Září 75 let 

80 let 
Dolek Miroslav 
Karásková Zd. 

Prosinec 80 let 
95 let 
75 let 
92 let 

John Stanislav 
Málková Viktorie 
Janovcová Marie 
Pecková Jarmila 

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně elánu do dalších let.     
Za sociální a kulturní výbor zapsala Jaroslava Pišlová 

 

 

Zpráva SDH a JPO Záměl 

Zpráva SDH Záměl se bude oproti předchozím rokům lišit, a to v tom, 
že zpráva je stručná a dočtete se v ní to nejzajímavější z činnosti sboru. 

Vzpomenete-li si na Čarodějnice, musím pochválit všechny, kteří 
připravili soutěže pro děti od těch nejmenší pro dorost. Pro připomenutí, každý 
kdo chtěl, si mohl vyzkoušet složit puzzle, házet do plechovek nebo si hodit 
granátem či zastřílet ze vzduchovky. Velkou atrakcí se stalo svezení hasičským 
autem. Zájemci o techniku si přišli na své prohlídkou vybavení hasičského 
vozu.    

Letošním největším úspěchem sboru bylo vítězství děvčat v soutěži v 
Požárním útoku v Záměli, kde obsadila první místo. Za to jim patří gratulace. 
Sice se ho zúčastnila pouze tři ženská družstva, přesto děvčata zvítězila s 
přehledem, protože dvě družstva nebyla schopna nasát vodu z řeky. 

O dětech se toho moc nedočtete, protože nemáme dostatečný počet 
dětí, aby se mohly účastnit soutěží. Stále platí, jestli máte zájem se stát mladým 
hasičem či hasičkou, vaši rodiče mohou kontaktovat L. Kapuciána 724754993 
nebo J. Hlaváčka 605950437. 

Z událostí, kterých se účastnilo JPO stojí za zmínku čtyři akce.  
Ve dnech 7. 1. - 8. 1. 2011 PTS-10 a jeho posádka byla povolána do vesnice 
Tepličky u Karlových Varů s cílem rozrušit ledové celiny. Díky výjezdu obec 
Záměl získala dotaci na dovybavení JPO jednotka požární ochrany.  
             Nepříjemnou událostí byla nehoda osobního automobilu, která se stala 
v zatáčce pod Černou skálou dne 13. 1. 2011.  Jednotka obce pomáhala 
odtahové službě vytáhnout osobní automobil z lesního porostu. 

  

nutné pro žádost o dotaci a firma Vaspo, která zpracovala posudek o 
havarijním stavu. Dotace byla přidělena a rekonstrukce mohla začít. Opravu 
prováděla firma RGS Lukavice od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011. Došlo k výměně 
krytiny, plechování, výměně latí, odbourání komínů, výměně poškozených 
krovů z důvodu zatékání, na tělocvičně a propojovacím vestibulu i kotelně 
došlo k zateplení výměně plechování, a všude je nová folie. Na všech 
budovách jsou nové hromosvody s revizemi. Firma RGS pracovala dobře a 
termíny plnila. 
2) Zpracovávali jsme několik stavebních povolení 
Stavební povolení chodník kolem hospody, stavební povolení nabylo právní 
moci a v lednu bude zažádáno o dotaci. 
Stavební povolení osvětlení nová zástavba územní souhlas začíná stavební 
povolení 
Čistírna škola v lednu na stavební úřad máme všechna vyjádření. 
3) Žádosti o dotace na zemědělskou techniku na SIZF podána  

                                      na školní hřiště bude podána v lednu 
                                      na chodník bude podána v lednu 
                                      na okna školy z POV Kralovéhradeckého kraje 

4) Koupě pozemků a nemovitostí: 
- Největší koupí roku je určitě areál mlýna za 1 545 000Kč. Zaplacen při koupi 
byl 1 000 000 Kč a 545 000Kč bude doplaceno v květnu. 
- koupě budovy od ZMD v areálu mlýna administrativní budova, kovárna a 
naftárna za 400 000 Kč Zaplaceno je 100 000 Kč. Doplácet se bude každý rok 
100 000 Kč. 
- koupě pozemkové parcely 330 pozemek za horní zastávkou za 16 950 Kč 
- koupě pozemkové parcely 163/2 a 1058/2 pozemek kde stojí čističky ve 
středu obce a přilehlá komunikace za 69 795 Kč. 
- koupě a prodej pozemků u Suchomelových kde byly vyřešeny hranice 
pozemků a plotu koupě 57/1  370Kč a prodej 61/2 180Kč. 
- koupě podílu na pozemky 170/9 a 197/4 kanalizace k prostředním čistírnám a 
cestička k autobusovým zastávkám na nadjezdu  5 180Kč. 
- od úřadu ve věcech zastupování státu byly na obec bezplatně převedeny 
pozemky 465/2 a 465/4 cesta ke hřbitovu a 54/2 . 
- byly také převedeny pozemky zapsané v katastru na MNV na obec Záměl 
5) V prosinci jsme od společnosti Asekol dostali E domek, který je již ve 
mlýně postaven a od společnosti Ekonom máme přislíbeno 21 kontejnerů. 
Dostali jsme jich už 14 na plasty. 

 

Pár slov o tom, co plánujeme na příští rok.  
Nejdůležitější pro příští rok bude rekonstrukce školy, havarijní stav 

oken, septiků, elektriky a kanalizace nás bude nutit největší investice směřovat 
do školy. Plánujeme výstavbu chodníku, stavbu dětského hřiště na školní 
zahradě, opravu obecního úřadu, protože zatéká okny, v areálu mlýna bude 
uveden do provozu sběrný dvůr, a postupně tam začneme budovat zázemí obce. 
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Všem děkuji za spolupráci v roce 2011 
 Na jaře firma Vaspo provedla opravu komunikací pomocí rézinku. 

Opraveny byly cesty do Dolů, za školou a od horní lávky k hřišti. Tyto opravy 
se osvědčily a v příštím roce v nich budeme pokračovat. Pan Drobný provedl 
nátěry na hasičské zbrojnici, škole, obecním úřadu a natřel kontejnery. Další 
nátěry v obci prováděli v létě brigádníci. Pan Krčmarik  opravil autobusovou 
zastávku, kterou nám poškodili vandalové a prováděl drobné klempířské 
opravy. Pan Trejtnar opravoval elektřinu a veřejné osvětlení. I do dalších let 
nás zde čekají nemalé investice. Firma pana Sršně Tekam darovala škole 
pamětní pískovcovou desku a pomáhal obci svojí technikou. Pan František 
Kotyza prováděl drobné zámečnické opravy. Penzion Orlice pořádal tradiční 
rozsvícení stromku a umožňuje nám pravidelně třetí pondělí v měsíci veřejná 
zasedání. Farma Tichý pro obec v zimě zajišťovala prohrnování sněhu a v 
letních měsících sekání mulčovačem. Agroservis Daňsa pro obec provádí 
opravy naší techniky. Pan Jedlinský provádí pro obec drobné truhlářské práce. 
Orlická lesní společnost Oldřicha Nermutě se stará o náš obecní les. Chci 
poděkovat občanům, kteří pomohli. Nemohu jmenovat všechny proto aspoň 
některé.  Paní Hlaváčková (růže u školy), pan Řehák (prořezávka větví a 
oprava obecní frézy), pan Fulín (beton v E domku), Milan Klívar (prořezávka 
stromů), Marian Příhoda, Martin Princ, Jirka Král a další obyvatelé dolniček, 
kteří pracovali na vylepšení hřiště. Děkuji sociální komisi, SDH Záměl, 
Občanskému sdružení Má vlast můj domov a všem, kteří se podíleli na akcích 
v obci Záměl ( Sto let školy, závody hasičů, čarodějnice, Vagón cup, posezení 
důchodců, karneval, Mikuláš a čerti ve škole, Tříkrálová sbírka a další). Mé 
poděkování chci také směřovat SDH, kteří pomáhají při většině akcí, 
zahrádkářům a včelařům za výzdobu na oslavách sto let školy a všem dalším, 
kteří se účastnili přípravy oslav. Pár slov díky ještě pro zaměstnance a 
zastupitele obce, všem děkuji za odvedenou práci. A mohu říci, že spolupráce 
se všemi je více než dobrá. 

 Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních a do příštího roku 
hodně štěstí a zdraví. 

Josef Novotný, starosta 
 

Třídění odpadů v obci 
Chci Vás touto formou požádat o zvýšení intenzity třídění odpadů. Je 

důležité, aby se z komunálního odpadu vytřídilo co největší množství a 
v popelnicích jsme odevzdávali jen to nutné.  Jak jste si asi všimli, během 
letošního roku po obci výrazně přibyly kontejnery. 

Kontejnery jsou rozděleny na tříděné komodity dle barvy. Žlutá barva:  
plast (pet lahve kelímky od jogurtu a další plasty, také polystyren), větší kusy 
jako plastové židle bazény a podobně po dohodě na obci se budou vozit do 
budoucího sběrného dvora v areálu mlýna, kde je na plasty zvláštní kontejner. 
Bílá barva: do 

  

Sbírka pro Diakonii Broumov 
Podzimní sbírka ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov 

proběhla ve dnech 21. a 22. října 2011 opět ve spolupráci s o.s. Má vlast-můj 
domov na dvoře Hostince u Karla IV. 
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.    
 

Zájezd do divadla 
Nejdříve bylo třeba vybrat to správné představen. Na naší pracovní 

schůzce jsme se jednohlasně shodli na muzikálu My Fair Lady, divadlo v 
Pardubicích. Míla Kaplanová zajistila vstupenky hned na první možný termín v 
neděli 6 .listopadu 2011. Už jsme se mohli začít těšit na jeden z nejlepších 
muzikálů minulého století, jemuž byla předlohou úspěšná komedie na světě – 
Pygmalion G.B. Shawa. Ve známém příběhu chudé květinářky Elizy 
Doolittleové, kterou režíroval Petr Novotný jsme zhlédli v hlavních rolích: 
Henri Higgins-Jiří Kalužný, plukovník Pickering-Petr  Dohnal,  Líza 
Doolittleová – Petra Janečková.  

V den naší návštěvy divadla to byla již 63. repríza, což svědčí o tom, 
že muzikál, který vyhrál diváckou anketu o nejoblíbenější inscenaci roku 2007, 
určitě právem. Věřím, že nikdo ze zúčastněných nelitoval a všichni byli 
spokojeni s kulturním zážitkem. 

 

Předvánoční posezení 
Připravili jsme pro své starší spoluobčany předvánoční posezení na 

sobotu 10. prosince 2011. Přes nevlídné počasí sobotního odpoledne jsme se 
sešli v příjemně vyhřáté a nazdobené restauraci penzionu Orlice. Po přivítání a 
proslovu pana starosty o dění v obci začal pan Jan Hartman hrát a zpívat a 
vytvořil tu správnou atmosféru pro příchod Mikuláše se svou družinou-čertem 
a andělem. Ti odvážnější i básničku zarecitovali, ale dáreček dostali všichni. 
Mikuláš slíbil, že za rok přijde zase a my bychom byli rádi, kdyby mezi nás 
zavítali i „mladší“ důchodci, vždyť tato akce je připravována i pro ně. 

Po dobré večeři a kávě zábava pokračovala při tanci, povídání a 
vyprávění vtipů do pozdních večerních hodin. Každý účastník dostal kytičku 
jmelí za dobrovolný příspěvek, který bude věnován Mateřské škole v Záměli a 
bude použit na nákup hraček.  
              Na závěr je mou povinností poděkovat panu Kroupovi z Tercie za 
ovoce, paní Ivaně Kotyzové s dětmi ze školní družiny za vyrobení přáníček, 
paní Marii Hlaváčkové za napečené preclíky, paní Fialové za vánoční výzdobu 
stolů, personálu penzionu za dobrou večeři a skvělou obsluhu a děvčatům ze 
sociálního a kulturního výboru za přípravu a napečení slaného i sladkého 
občerstvení. 
 
Navždy nás opustili:  paní  Emilie Čermáková, pan Jindřich Král, pan Augustin 
Hejčl, pan Jan Kašpar.  
Čest jejich památce! 
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 Oslavy založení 100 let školy 
Dne 18. června 2011 při příležitosti oslav založení 100 let školy 

probíhal na obou zahradách školy dětský den. S členkami sociálního a 
kulturního výboru jsme sestavily program pro děti včetně varianty pro deštivé 
počasí. Po zahájení a vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ byly připraveny tyto 
disciplíny: Ze sportovní oblasti házení na koš pod vedením Katky Jiskrové a 
Jakuba Kaplana, Hod na rozesmátého klauna usměrňovala Anička Teplá. Při 
malování na sádru, kdy sádrové odlitky různých tvarů připravila předem Míla 
Kaplanová, dohlížela a pomáhala při dokončení dětské fantazie Zuzka Jiskrová, 
Markéta Drobná a Andrea Matějusová. 
Malování na krabice a jejich následné skládání sledovala Jana Kaplanová. Za 
své výkony děti dostaly malou sladkou odměnu. Ovšem největší úspěch a řadu 
čekajících zájemců měla kresba na obličej. Tam byl výsledek okamžitě vidět a 
kolem školy rázem pobíhalo mnoho pohádkových postaviček, kočiček, 
pavouků, atd. Na obličej malovala Pavla Novotná, Lenka a Roman Fulínovi. 
Jim patří náš dík, že se o svoje umění podělili s těmi nejmenšími. 

Poděkování patří úplně všem, kteří se na zdárném průběhu odpoledne 
podíleli. Škoda jen, že vítr rozfoukával pomalované krabice a možná i trochu 
rozháněl rodiče s dětmi domů do tepla. 

Sociální a kulturní výbor zajistil květiny pro bývalé ředitele a učitele, 
kytičku předávala současná paní ředitelka Jindra Müllerová. Sociální a kulturní 
výbor také finančně zajistil nákup občerstvení, které bylo podáváno ve školní 
jídelně. 

 

Loučení s žáky 5.ročníku 
A najednou byl konec června a poslední den školy. Rozloučila jsem se 

s žáky 5. ročníku. Předala jsem jim knihu a pamětní list. Tři z nich – Daniel 
Trejtnar, Ladislav Novotný a Maruška Sedláčková budou pokračovat v 
Základní škole v Doudlebách nad Orlicí a David Plesl na Gymnáziu F.M.Pelcla 
v Rychnově nad Kněžnou. Věřím, že se jim na nových školách při získávání 
nových vědomostí a kamarádů bude líbit a na svoji první školu budou vždy 
rádi vzpomínat. 

 

Přivítání prvňáčků 
Prázdniny rychle uběhly a opět ve čtvrte  tentokrát 1. září jsem byla za 

sociální a kulturní výbor přivítat společně s panem starostou děti do první třídy 
naší školy. Předala jsem jim malé dárky - školní pomůcky - a popřála jim 
mnoho úspěchů  a rodičům hodně trpělivosti . 

 

Otvírání planetární stezky 
Dne 28. září ve sváteční den proběhlo slavnostní otevření Planetární 

stezky, kterého jsme se v hojném počtu zúčastnili. Každý podle svých 
možností, od putování pěšky s dětmi, nebo prozkoumání planetární stezky na 
kolách se závěrečným posezením na chatě Vyhlídka. 
Díky krásnému počasí si odpoledne každý užil podle svých představ. 

  

těchto kontejnerů patří bílé sklo( sklenice od kečupu, tatarky a bílé lahve) 
tabulové sklo, které se nevejde do kontejneru, budete moci odevzdávat ve 
sběrném dvoře po dohodě na obci. Zelená barva: do těchto nádob patří barevné 
sklo (lahve od vína piva). Modrá barva: do těchto nádob dávejte papír (letáky, 
noviny i kartónový). Papír bude též možno odevzdávat ve sběrném dvoře. 
Papír sebraný ve sběrném dvoře bude předáván do sběrny a výtěžek z prodeje 
bude předán škole. Železo bude také možno odevzdávat průběžně celý rok ve 
sběrném dvoře, výtěžek z prodeje železa bude na podporu dobrovolných 
hasičů. Nyní chci ještě apelovat na Vás všechny, abyste přestali do popelnic 
dávat bioodpad (listí, trávu, další odpad ze zahrad a kuchyně). Prosím, 
abychom všichni začali tento odpad kompostovat na svých pozemcích. Obec 
postupně v areálu mlýna vybuduje komunitní  kompostárnu, ale nemohu slíbit  
přesný termín. Ve sběrném dvoře je nově postaven takzvaný E- domek, do 
kterého je možné  odevzdávat vyřazené elektrospotřebiče. Jedná se o všechny 
spotřebiče, které fungují na elektriku (dětské hračky na tužkové baterie, 
mobilní telefony, vrtačky, elektrické sekačky na trávu, pračky sporáky, 
ledničky, mrazáky, televize ale také zářivky a úsporné žárovky). Za třídění 
plastů, skla a papíru dostáváme část peněz od Ekonomu. Další peníze budeme 
dostávat za sběr elektra a zářivek od společností,  které se tímto sběrem 
zabývají.  

Důvodem, proč třídit, je stále se zvyšující cena odvozu komunálního 
odpadu  (komunální odpad je odpad z popelnic). Tento rok bylo vybráno od 
občanů obce Záměl  280 000 Kč a náklady za rok 2011 budou činit 320 000 
Kč. Jak je patrno z těchto číslech, musí každoročně obec ze svého rozpočtu za 
odpady doplácet. Na listopadovém zastupitelstvu obce byla odsouhlasena 
vyhláška, kde se částka za odpady pro příští rok nenavyšuje a zůstává 480 Kč 
na osobu a rok. V zastupitelstvu jsme se dohodli, že částku necháme pro příští 
rok stejnou a nyní bude záležet pouze na nás všech, jak se k třídění odpadů 
postavíme. Myslím, že nikdo ze Záměle nemůže tvrdit, že nemá možnost třídit. 
Kontejnery má každý občan v dostupné vzdálenosti a obec se nebrání 
vytvoření dalších sběrných míst. Nyní je po naší obci osm sběrných míst. A to, 
že je třídění možné, mě utvrzuje sousední obec Doudleby. Doudleby byli loni 
nejlepší obcí ve třídění na obyvatele. Za výhru inkasovali do obecní kasy 
150 000 Kč. V příštím roce chceme vylepšovat a zdokonalovat fungování 
sběrného dvora a tím umožnit všem odpad řešit. Na lednovém zastupitelstvu 
bude projednávaná otevírací doba a provozní řád sběrného dvora. 
Z tohoto důvodu při potřebě již umístit větší plasty popřípadě 
elektrospotřebiče je nutné nahlásit se na obci a s mým doprovodem odpad 
umístíme na příslušné stanoviště.  Jestliže nepřistoupí všichni občané ke 
třídění odpadů zodpovědně, bude nutné zvyšovat poplatek na osobu v dalších 
letech. Proto není chybou nenaplnit popelnici každý svoz, ale naopak velikou 
úsporou. Proto prosím třiďte, kompostujte. Je to jediná možnost, jak udržet 
cenu za komunální odpad ve stávající výši. Děkuji za pomoc a snahu.                  

Josef Novotný, starosta 
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V Záměli nově třídí bílé sklo, přibudou i kontejnery na papír 
Možnost třídit odděleně do kontejnerů bílé a barevné sklo mají nyní 

obyvatelé Záměle. Do konce roku zde také přibudou nové kontejnery na třídění 
papíru.  Obec tak dále zefektivňuje systém svého odpadového hospodářství. Na 
jeho vylepšení spolupracovala se společností EKO-KOM, a.s., která v České 
republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití odpadových obalů. 

„Obyvatelé obce budou mít nyní možnost třídit kromě plastů, skla a 
nápojových kartónů i papír. Věříme, že je rozšíření sběrných kontejnerů bude 
motivovat k tomu, aby třídili lépe a více než dosud. Každý, kdo odpad třídí, 
pomáhá ke zlepšování prostředí, ve kterém žije. Usnadňuje tím také obci práci 
v nakládání s odpady,“ řekl starosta obce Josef Novotný. 

Záměl do konce letošního roku dostane pět nových kontejnerů na 
třídění papíru a obdržet by měla i dva půlené kontejnery na oddělený sběr 
bílého a barevného skla. Již nyní v obci stojí sedm kontejnerů, do kterých 
mohou lidé vhazovat pouze bílé sklo. V Záměli se třídí odpad již více než deset 
let, obec má k dispozici sedm sběrných míst. 

Na papír jsou určené modré kontejnery, recyklovat nejde uhlový, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Sklo se vhazuje do zeleného nebo 
bílého kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Do těchto nádob 
naopak nepatří keramika a porcelán, dále autoskla, zrcadla, drátované sklo či 
zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo se má vracet zpět do 
obchodů. 

„Tříděním odpadu se zpět do oběhu dostávají důležité suroviny. 
Papírových obalů je v České republice ročně recyklováno a využito 94 procent 
a téměř všechny noviny se již vydávají na recyklovaném papíře. Skleněných 
obalů je ročně v celé republice recyklováno a využito na 73 procent,“ řekl 
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. 

Informace k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován 
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových 
stránkách www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu může pomoci web 
www.jaktridit.cz.                                     Jiří Hošna, odbor kanceláře hejtmana 
 

 
Poplatky 

 
 
Poplatky dle platných vyhlášek na rok 2012 jsou: 

Poplatek za TDO (odpad): 
- s trvalým pobytem v Záměli 
- rekreační objekt 

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

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

 
100,- Kč 
150,- Kč    

  

Děkujeme všem, kteří si zakoupili jmelí a tím přispěli dětem z mateřské školy a 
školní družiny na hračky. Celkem bylo vybráno 5000 Kč. Velmi si toho 
ceníme.  
Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se koná ve čtvrtek 19. ledna 
2012 od 14:00 do 17:00 hod. S sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti 
zákonného zástupce.  
  

 

 

Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru  
 

V minulém vydání Zpravodaje obce Záměl jsem se s Vámi loučila 
pozvánkou na turistický pochod a den strávený v jarní přírodě. Teď už vládne 
paní Zima a pokusím se ve zkratce přiblížit činnost sociálního a kulturního 
výboru během téměř uplynulého roku. 

 

Pálení čarodějnic 
Jak jsem již zmínila v úvodu jaro, tak k němu neodmyslitelně patří 

pálení čarodějnic. V sobotu 30. 4. 2011 jsem s Mílou Kaplanovou pomáhala při 
soutěžích pro naše nejmenší děti na hřišti. Předváděly své dovednosti ve 
skládání puzzlí, obrázků a chůzi na chůdách. Za své snažení dostaly odměnu. 
Sociální a kulturní výbor zajistil sladké odměny pro všechny soutěžící, jimž se 
věnovali i místní hasiči.  Počasí nám přálo a čas vymezený pro hry rychle 
uběhl. Všichni se těšili na zapálení ohně. Netrvalo dlouho a rozehnal nás déšť – 
někoho domů, někoho pod hasičský stan. I tak se soutěžní odpoledne vydařilo. 

  
 

„Exkurze“ do obecního lesa 
Dne 2. května 2011 se členky sociálního a kulturního výboru 

zúčastnily exkurze v obecním lese pod vedením pana starosty a pana O. 
Nermutě. Zde nám pan Nermuť vysvětlil a odpověděl na dotazy týkající se od 
výsadby, přes těžbu dřeva, ochrany proti škůdcům, rozlohu lesa, plán práce, 
dodržování předpisů a mnoho dalších užitečných informací. Jeho výklad byl 
velmi zajímavý a škoda, že nás tam bylo málo.   
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Prvního září zahájilo školní docházku sedm prvňáčků. V doprovodu svých 
nejbližších přišli Petr Jurina, Matěj Novák, Filip Országh, Martin Šklíba, 
Andrea Držmíšková, Iva Nastoupilová, a Tereza Sršňová. Vyslechli jsme si 
úvodní slovo pana starosty Josefa Novotného a paní Jaroslavy Pišlové ze 
sociální komise. Rodiče zapsali nové žáky do školní kroniky. A pak už nastaly 
každodenní povinnosti. Během září jsme zhlédli divadlo v mateřské škole, 
navštívili výstavu rybiček a zahájili plavecký výcvik v Rychnově nad 
Kněžnou. Při vyučování už plně využíváme interaktivní tabuli, kterou jsme 
mohli zakoupit díky projektu z EU.  
 

  
 

 Listopadové dny patřily přípravě na vystoupení u vánočního stromku, 
který se slavnostně rozsvěcel v sobotu 3. prosince. Hned po víkendu nás 
navštívil Mikuláš se svou družinou. A protože ve škole máme jen samé šikovné 
žáky, nikoho si neodnesl. Každého obdaroval malým balíčkem dobrot a 
odebral se na další cestu. Ve čtvrtek 8. prosince se sešli všichni, kdo mají rádi 
předvánoční adventní atmosféru. Ve škole se konaly vánoční dílny pro 
veřejnost. Společně jsme si vyrobili drobnosti, kterými pak vyzdobíme svoje 
domovy. 
 

  
 

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

Jindra Mullerová, ředitelka ZŠ a MŠ Záměl 
 

  

Nájemné: vypočítané podle m2 dle smlouvy 
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Zprávičky z naší 
školičky 

 
Je advent, tedy také chvíle zavzpomínat, jak to vlastně letos všechno začalo. 

Do naší MŠ v letošním školním roce nastoupilo 28 dětí. Mnohé už 
školku dobře znaly, ale některé děti přišly do školky úplně poprvé. Když jim 
oschly první slzičky, všichni se pustili pilně do práce. Děti vyráběly, malovaly 
a tvořily, aby si školka mohla obléknout nový podzimní  kabátek.  

Také letos všichni předškoláci jezdili od září společně se staršími 
dětmi na plavecký výcvik do Rychnova nad Kněžnou. Ve školce nám pak 
vyprávěli o všem, co v bazénu zažili a co všechno se tam naučili. 

Nezapomněli jsme ani na tradiční výstavu akvarijních rybek. 12. září 
nás odvezl autobus do Rychnova n.K., kde děti s rozzářenýma očima 
pozorovaly ryby všech barev a velikostí. Mnohé také zaujala expozice 
terarijních zvířat. Hadi, ještěrky, želvy, štíři, strašilky – to bylo něco, co někteří 
viděli poprvé v životě. Při odchodu jsme ještě všichni dostali malý dáreček v 
podobě krmení pro rybičky. 

Mysleli jsme také na kulturu. 23. září školku navštívilo maňáskové 
divadélko. Veselé pohádky doplněné známými písničkami se dětem velice 
líbily. 

K podzimu patří nejen padající listí, ale i práce na zahradě.  V tomto 
tématu se děti seznamovaly s plodinami, které se pěstují na našich zahrádkách 
a ochutnávaly nejrůznější ovoce i zeleninu. Také se všichni museli zamyslet 
nad tím, které jídlo našemu tělu prospívá a proč, a které potraviny nám spíše 
škodí. Nyní už všichni vědí, že ovoce plné vitamínů nám pomůže proti 
podzimnímu nachlazení, ale plný stůl sladkostí jen potrápí naše zoubky. Celé 
toto téma jsme uzavřeli pěknou výstavkou ve školní šatně.  

  
Koncem října přijela do školky paní logopedka. Kontrolovala především starší 
děti, které se letos chystají k zápisu. Však už se budoucí školáčci do první 
 

 třídy těší. Každé úterý a čtvrtek se předškoláci schází na předškolní přípravu a 
formou hravých aktivit se pomalu připravují na život školáka. 

V listopadu nás čekal velký úkol. Vánoce byly sice ještě daleko, ale ve 
školce se začalo s přípravou vánočního vystoupení. Všechny děti se s chutí 
zapojily a výsledek se opravdu povedl. První veřejné vystoupení proběhlo 3. 
prosince. Děti  – jako zlaté hvězdičky-  zarecitovaly básničky a zazpívaly 
krásné vánoční koledy nejen svým rodičům, ale všem, kteří se přišli podívat na 
slavnostní rozsvěcení vánočního stromu do místního penzionu. Druhé 
vystoupení proběhlo při vánočních dílnách. 

5. prosince na děti nezapomněl ani Mikuláš s čerty a andělem. I letos 
měl Mikuláš ve své knize zapsané hříšníky, ale když všichni slíbili, že se 
opravdu polepší, čert nám do pekla nikoho neodnesl. Pro jistotu děti 
Mikulášovi ještě zarecitovaly a zazpívaly, aby jim byly smazány i ty nejmenší 
prohřešky. Nakonec anděl nadělil všem balíčky plné dobrot. 

Nyní se už těšíme na Vánoce. Doufáme, že i letos přiletí do naší 
školky Ježíšek a přinese nám pod stromeček nějaké pěkné dárečky. Děti si je 
opravdu zaslouží. 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 
Poděkování na závěr za výtvarný a jiný materiál pro děti. Děkujeme Reslovým, 
Dittrichovým, Kapuciánovým, Kollárovým, Markovým a Kostruhovým a 
Sršňovým. 

Zapsala Jitka Juštová 
 

 

Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl 

 
 V minulém čísle Zpravodaje jsme se loučili pozvánkou na oslavy 100 
let školy, která se konala 18. června 2011. Celá akce byla velmi zdařilá díky 
spolupráci všech složek v obci, jednotlivců a příznivců školy. Ještě jednou 
bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoli na organizaci a 
hladkém průběhu akce podíleli. Po víkendových oslavách nás čekalo cvičení v 
podobě evakuace školy v případě povodně. Za přítomnosti krajských 
kontrolních orgánů jsme ve spolupráci s hasiči předvedli perfektní vyklizení 
budovy v rekordním čase. A pak už nás čekal závěr školního roku s tradičními 
akcemi jako je sběr starého papíru, návštěva vamberecké knihovny i 
dopravního hřiště a sportovní den. Prázdniny utekly jako voda. V přípravném 
týdnu všichni zaměstnanci školy chystali školu na zahájení školního roku. 
Bedlivě jsme pozorovali práci tesařů a pokrývačů, kteří stihli slíbené termíny 
na výměnu střešní krytiny. Všechno klaplo podle plánu. První školní den už 
nebylo u vstupních dveří žádné lešení a všechny přístupové cesty do školy byly 
bezpečné. Některé dodělávky už nijak neovlivnily chod školy.  
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