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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  
 

Usnesení č. 9/2015 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 15. 6. 2015 
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 Renatu 
Štefkovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
12.  Rozpočtové opatření č. 3,4 / 2015 / viz příloha.                               
 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č. 9 / 2015 
5. 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. 
6.  Cenově nejvýhodnější nabídku od společnosti AQUA SERVIS a.s. 
Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou za cenu 301 231,92 Kč na 
výstavbu vodovodní přípojky k administrativním budovám v areálu mlýna dle 
projektu AKVO  PRO s.r.o. Vyšehradská 1349/2, Praha 2. 
7.  Dodatek č. 2 ke smlouvě na vícepráce k projektu: „Zateplení obecního 
úřadu a knihovny v obci Záměl“ ve výši 45 301, 16 Kč. 
8.  Předložený dodatek č. 3 a změnový list na zhotovení dešťové kanalizace a 
hromosvodu ke smlouvě na projekt: „Zateplení obecního úřadu a knihovny 
v obci Záměl“ za cenu 50 009,54 Kč. 
9.  Nabídku pana P. Z. na provedení elektroinstalace v administrativních 
budovách v areálu mlýna. Za cenu 66 341,52 Kč. 
11.  Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm b) zákona o obcích účetní závěrku roku 
2014 včetně výsledku hospodaření za rok 2014. 
13.  Podání žádosti o převod majetku z DSO Orlice do majetku obce Záměl. 
Jde o majetek pořízený z dotací, na který skončila doba udržitelnosti projektu. 
Jedná se o tři kolostavy pro tři kola v hodnotě 2 257,52 Kč za kus. 
 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje 
6.  Starostu podpisem smlouvy se společností AQUA SERVIS a.s. Štenberkova 
1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na výstavbu vodovodní přípojky 
k administrativním budovám v areálu mlýna dle projektu AKVO  PRO s.r.o. 
Vyšehradská 1349/2, Praha 2 . 
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7.  Starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě na vícepráce k projektu: 
„Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“ ve výši 45 301, 16 Kč. 
8. Starostu podpisem dodatku č. 3 a změnového listu na zhotovení dešťové 
kanalizace a hromosvodu ke smlouvě na projekt: „Zateplení obecního úřadu a 
knihovny v obci Záměl“ za cenu 50 009,54 Kč. 
9. Starostu podpisem smlouvy s panem P. Z. na provedení elektroinstalace 
v administrativních budovách v areálu mlýna. Za cenu 66 341,52 Kč. 
10.  Pana Josefa Novotného, pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., a pana Ing. 
Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola 
bude provedena dne 22. 6. 2015. 
14. Starostu obce pana Josefa Novotného jako osobu pro jednání a účasti na 
Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Rychnov nad 
Kněžnou, které se zapojilo svým správním územím do záměru Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy ČR. Jedná se o koncepční teoretický dokument 
pro období 2015-22, který vyústí v přehled konkrétních rozvojových záměrů 
jednotlivých škol a ostatních vzdělávacích institucí v obcích a případě jejich 
finanční podporu z dotačních programů EU a ČR.  
 
Usnesení č. 10/2015 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 20. 7. 2015 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
9.  Rozpočtové opatření č. 5,6,7 / 2015 / viz příloha. 
 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje 
2.  Program jednání č. 10 / 2015 
5.  Změnu územního plánu za těchto podmínek: Náklady na změnu územního 
plánu uhradí v plné výši žadatel o změnu územního plánu. Architekt 
zpracovávající územní plán musí mít potřebnou kvalifikaci a zastupitelstvo 
obce Záměl ho musí schválit. Nově zpracovaný územní plán musí schválit 
zastupitelstvo obce Záměl. 
6. Nabídku pana L.N. na vypracování projektové dokumentace včetně 
stavebního povolení na septik s biofiltrem u čp. 227 v areálu mlýna. Cena 
projektu nepřekročí 10 000,-Kč. 
7.  Nabídku pana D.K. na opravu rozvodů vody a odpadů v budově čp. 227 
v areálu mlýna. 
8. Nabídku pana P.Z. na provedení elektroinstalace v kuchyni a jídelně 
v budově školy. Cena elektroinstalace činí 63 000,-Kč. 
 

 . 

30.11.15 do 
1.4.2016  

Sběrný dvůr – provozní doba v zimních měsících každý 
lichý týden v sobotu (dle intervalu popelnic, které jsou také 
vyváženy v lichém týdnu) sobota od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
Svoz BIO popelnic – z domovních kontejnerů se bioodpad 
nevyváží, ale lze je uložit ve sběrném dvoře 

1.1.2016 Novoroční výstup na Velešov  1.1. 2016 sraz je jako tradičně 
ve 13,00 hod. před základní školou v Záměli. 

9.1.2016 Tříkrálová sbírka 
16.1.2016 Dětský karneval. Bližší informace budou upřesněny. 
22.1.2016 Spaní v knihovně - čtení s porozuměním.  
13.2.2016 Sousedský ples. . Bližší informace budou upřesněny. 
březen Velikonoční výstava. Bližší informace budou upřesněny. 
1.4.2016 Noc s Andersenem - spaní v knihovně. 

1.4.2016 do 
30.11.2016 

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
Svoz BIO popelnic – svozový den je každý lichý týden v 
pondělí 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 (dle 
intervalu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu) 
Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod. 

30.4.2016 Pálení Čarodějnic. Bližší informace budou upřesněny. 

1.5.2016 1. května na otevírání studánek 

7. 5.2016 Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – 
soutěže a program  pro děti   na téma  Karel IV. 

28. 5.2016 Svátek sousedů aneb Zámělské přástky   

18.6.2016 Soutěž hasičů na hřišti pod Markem v rámci oslav 660 let 
obce Záměl 

Pálení klestí 
Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách 
odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/  

 
 

V ten kouzelný vánoční čas 
Ať přání se vyplní každému z Vás. 

 

Děti i dospělí v zázraky uvěří, 
Lásku a štěstí naleznou u dveří. 

 

Mnoho lásky, štěstí, něhu, 
v tomto šíleném světa běhu. 

 

Krásné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí do nového roku 2016  

 

přeje Obec Záměl   
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OZNÁMENÍ 

 
 

Po delší době jsme zdárně spustili novou internetovou prezentaci obce 
Záměl. Jedná se o nový design webu obeczamel.cz Jednotlivé spolky si zde 
budou udržovat web stále aktuální a nabídnou Vám srozumitelný a 
přehledný obsah o svojí činnosti. Nově je zde umístěn kalendář akcí, který 
shromažďuje akce od všech spolků do jednoho místa. Ti, kteří chtějí být 
informováni mailem o činnostech obce, mohou si aktuality nechat zasílat v 
elektronické podobě po přihlášení k odběru novinek na úvodní stránce. 
 

DÁMSKÉ  A  PÁNSKÉ  KADEŘNICTVÍ  v Záměli 
Od ledna 2016, bude nově zahájen provoz kadeřnictví v Záměli v areálu 
sběrného dvora vedle hasičů. Objednávky na tel. 775 088 554 nebo přímo 
v kadeřnictví. Martina Kostruhová 
 

NOVÁ PROVOZOVNA PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE v 
Záměli 
Od ledna 2016 bude v Záměli nově zahájen provoz  pedikúra, manikúra,    
masáže.  Provozovna se nachází v areálu sběrného dvora vedle hasičů 
(bývalé kanceláře zemědělského družstva). 
Objednávky na tel. č. 731 962 490 nebo osobně v provozovně. 
Těším se na Vaši návštěvu Renáta Toužimská 
 

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: 14 
Kč/l 
 

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, Potštejn, e-mail: 
helenasrsnova@seznam.cz, tel. 737 503 614 
 

Sportoviště „U školy v Záměli“  
je otevřeno 8:00 – 21:00 hod. klíče je možné si rezervovat na tel. 
606 091 513 a k vyzvednutí jsou v Penzionu Orlice u pana Jana Stašáka 
 

Hračky dávné i nedávné výstava historických hraček pro malé i velké 
ze sbírky Aleny Pleslové v Záměli – možná prohlídka po telefonické 
domluvě tel. 777 571 326 
 

Dne 6.12.2015 uplyne jeden rok, kdy nás náhle opustila paní Zdenka 
Zezulková. Stále vzpomínají manžel Ladislav, dcery Zdenka a Ladislava s 
rodinami. 

 

 

 

 III. Zastupitelstvo obce pověřuje 
6.  Starostu podpisem smlouvy s panem L.N.  na vypracování projektové 
dokumentace včetně stavebního povolení na septik. 
7.  Starostu podpisem smlouvy s panem D.K. na opravu rozvodů vody a 
odpadů v budově čp. 227 v areálu mlýna. 
8.  Starostu podpisem smlouvy s panem P.Z.  na provedení elektroinstalace 
v kuchyni a jídelně v budově školy. 
 
Usnesení č. 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 17. 8. 2015 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava 
Rozkota CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů 
určuje Renatu Štefkovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
11.  Rozpočtové opatření č. 8 / 2015 / viz příloha.  
  
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 11 / 2015 
5. Předloženou smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.j. 
UZSVM/HRK/2738/2015 – KRKM mezi Českou republikou- Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, zastoupenou Ing. H. S., ředitelkou Územního pracoviště 
Hradec Králové, na základě Příkazu č. 6/2014, (dále jen ,, převodce“) a obcí 
Záměl se sídlem Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená Josefem Novotným, 
starostou, (dále jen ,,nabyvatel“). Jedná se o pozemek: pozemková parcela číslo 
170/8, druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území, účetní 
hodnota 990,-Kč. Majetek se převádí z důvodu hospodárnosti v souladu s § 22 
odst. 2 zákona ě. 219/2000 Sb. 
6.  Předložený dodatek  č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342 na 
které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a.s., Záměl čp. 226, 517 
43 Potštejn, jako nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 
jako pronajimatel-vlastník. 
7.  Nejlevnější cenovou nabídku č. 3. od pana P.P. ve výši 309 760,-Kč na 
stavební opravy asfaltové komunikace v Záměli. 
8.  Předloženou smlouvu o poskytnutí neúčelového finančního daru z rozpočtu 
obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015  mezi 
poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená starostou 
Josefem Novotným a příjemcem-Svazem tělesně postižených, 517 43 
Vamberk, zastoupená L.S. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru na účet 
příjemce pro rok 2015 ve výši 2000,- Kč. Příjemce se zavazuje použít tento  
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neúčelový finanční dar na zajištění akce: Neinvestiční náklady spojené se 
sportovním využitím tělesně postižených za rok 2015. 
9. Schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí neúčelového finančního daru 
z rozpočtu obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015  
mezi poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená 
starostou Josefem Novotným a příjemcem-Českým svazem včelařů, os 
Základní organizace Záměl, Záměl 16, 517 43 Potštejn, zastoupená M. D.. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí daru na účet příjemce pro rok 2015 ve výši 
2000,-Kč. Příjemce se zavazuje použít tento neúčelový finanční dar na zajištění 
akce: Neinvestiční náklady spojené s léčbou včelstev za rok 2015. 
10.  Předloženou smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci: „ 
Dovybavení Sběrného dvora v obci Záměl “ mezi objednatelem-obcí Záměl, 
Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou Josefem Novotným a 
zhotovitelem-Dotace Snadno spol. s.r.o., Legionářů 72/15,  276 01 Mělník. 
 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.j 
UZSVM/HRK/2738/2015 – KRKM mezi Českou republikou- Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, zastoupenou Ing. H.S., ředitelkou Územního pracoviště Hradec 
Králové, na základě Příkazu č. 6/2014, (dále jen „převodce“) a obcí Záměl se 
sídlem Záměl 158,zastoupená Josefem Novotným, starostou, (dále jen 
„nabyvatel“). 
6. Starostu podpisem dodatku  č. 4 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342 
na které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a.s., Záměl čp. 226, 
517 43 Potštejn, jako nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158, 517 43 
Potštejn, jako pronajimatel-vlastník. 
7. Starostu podpisem smlouvy s panem P. P., Sokolská 1342, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou na stavební opravy asfaltové komunikace v Záměli za cenu 
309 760,-Kč. 
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neúčelového finančního daru 
z rozpočtu obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015  
mezi poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená 
starostou Josefem Novotným a příjemcem-Svazem tělesně postižených, 517 43 
Vamberk, zastoupená L. S.. 
9.  Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neúčelového finančního daru 
z rozpočtu obce Záměl schváleného dne 17. 8. 2015, usnesením č. 11/2015  
mezi poskytovatelem-obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená 
starostou Josefem Novotným a příjemcem-Českým svazem včelařů, os 
Základní organizace Záměl, Záměl 16, 517 43 Potštejn, zastoupená M.D.. 
10. Starostu podpisem smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci: 
„Dovybavení Sběrného dvora v obci Záměl“ mezi objednatelem-obcí Záměl, 
Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou Josefem Novotným a  

  
 

 

Druhá kapitola je věnována řece 
Divoké Orlici. V dalších kapitolách 
jsou popsána jednotlivá místa a části 
osídlení, jejich jména s vysvětlením, 
případně historie. V celkem 48 
kapitolách je zmíněno 98 jmen 
místních a pomístních a vše je 
uzavřeno kapitolou závěrečnou. 

Provedení: formát A5, 
barevná obálka na hladkém a lesklém 
papíře, uvnitř obálky barevné 
fotografie. Historické fotografie 
černobílé. Uprostřed publikace 
formou dvoustrany barevná mapa 
obce s čísly jednotlivých kapitol 
(zastavení). Titulní stranu publikace 
tvoří fotografie Orlice u soutoku se 
Zdobicí. Zdejší mělčina je jediným 
místem, které charakterizuje jméno  

.obce. Fotografii zhotovil Miroslav Martinec ze Sopotnice. 
Druhá publikace od autora Milana Sedláčka se 
bude jmenovat OSUDY PADLÝCH OBČANŮ 
Z OBCE ZÁMĚL V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY 1914 – 1918. 

První kapitola popisuje vznik 1. sv. 
války, a situaci, kdy přišly do obce mobilizační 
vyhlášky. Následné vyhlášení války postupně 
přecházelo do Evropy i zámoří. Jsou zde 
stručně zaznamenány odvody zámělských 
mužů v jednotlivých letech.  

V dalších několika seznamech lze 
dohledat na kolik mužů z obce Záměl se   

vztahovala branná moc a u kolika z nich se podařilo zjistit jejich účast v bojích 
1. sv. války.U jednotlivých mužů je zaznamenán datum narození, čp. domu, 
z kterého rukoval a případně jeho zaměstnání.       
                Z války se nevrátilo 26 zámělských občanů, jejich jednotlivě 
zpracované medailonky popisují z jaké rodiny a čp. odcházeli na určená bojiště 
a na jakém bojišti skončil jejich mladý život. Vše je doplněno dobovými 
fotografiemi a úmrtními kartičkami z registru padlých a zemřelých 
z Vojenského ústředního archivu v Praze. 

.                                                 Karel Novák, Milan Sedláček 
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Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako 
exponát do sbírek Národního technického muzea v Praze nebo 
Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci zářijových 
Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako 
poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty 
nejzajímavější, které budou postupně vystaveny. Celkem se do akce zapojilo 
12 regionálních muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii například 
přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při recyklačních 
workshopech. 

 
Hasiči pomáhají sousedům i sobě 

Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název 
Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes 1000 sborů dobrovolných hasičů 
z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku. 
Hasiči pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, 
kde je na nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a 
těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo 
kůlně, ve sklepě či na půdě.  
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují 
sběrové dny, během nichž občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé 
mohou svůj elektroodpad přinést. 

Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční 
odměny, které jim pomáhají například získat chybějící části vybavení. 
 

 

Dvě publikace  
Záměl, jména místní a pomístní  

a  
Osudy padlých občanů z obce Záměl  

v době první světové války 1914 - 1918 

U příležitosti výročí 660 let od nejstarší písemné zmínky o vsi Záměl 
bude možné na výstavách v příštím roce zakoupit dvě připravované publikace. 
První, s názvem ZÁMĚL, JMÉNA MÍSTNÍ A POMÍSTNÍ, bude od autorů 
Milana Sedláčka a Karla Nováka. Její náplní je zmapování a vysvětlení 
jednotlivých pojmenování krajinných partií a částí osídlení na území obce a 
přiléhajících částech. V úvodu je vysvětleno téma publikace a definice 
místních a pomístních jmen. Publikace je zpracována formou místopisu. 

Čtenář podniká okružní vycházku kolem Záměle. Začíná v Potštejně, 
kráčí střídavě sem a tam po Velké straně, na Dolním konci překračuje řeku a 
stejným způsobem kráčí po levém břehu nahoru. Zakončení je v centru obce.             

V první kapitole je vysvětleno jméno obce a jeho vývoj, nejstarší 
písemné informace, zpracována nejstarší historie v návaznosti na historii 
panství Potštejn, pečeť, znak, zmíněno nejstarší osídlení – Doudleby nad 
Orlicí,  Mnichovství a Mníšek.  

  

zhotovitelem . Dotace Snadno spol. s.r.o., Legionářů 72/15, 276 01 Mělník. 
 
Usnesení č. 12/2014 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 21. 9. 2015 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
10.  Rozpočtové opatření č. 9 / 2015 / viz příloha.  
  
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 12 / 2015 
5.  Předloženou žádost paní R. T. o pronájem jedné místnosti se sociálním 
zařízením  v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem 
podnikání. 
6.  Předloženou žádost paní M. K. o pronájem jedné místnosti se sociálním 
zařízením v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za účelem 
provozovny kadeřnictví. 
7. Předloženou nabídku pana Z. A. na položení dlažby v administrativní 
budově v areálu mlýna čp. 227. Cena nivelace  za 1m2 je 150,-Kč a položení 
dlažby za 1m2 je 450,-Kč. Předpokládaná cena za obojí je 35 000,-Kč. Cena 
bude upřesněna dle skutečných m2 za nivelaci a za pokládku dlažby. 
8. Starostou předloženou žádost na navýšení dofinancování dotace 
z Královéhradeckého kraje na projekt: „Čistička v obci Záměl“. Celková výše 
projektu činí 980 100,-Kč. Původní žádost byla ve výši 85%, z čehož vyplývá 
spoluúčast obce ve výši 147 015,-Kč. Po jednání s poskytovatelem dotace, 
Královéhradeckým krajem byla odsouhlasena dotace na projekt: „Čistička 
v obci Záměl“ ve výši 650 000,-Kč a tím se navýšila částka dofinancování obce 
z vlastních zdrojů na částku 330 100,-Kč. 
9. Návrh starosty na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového 
úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem k zastavění stavbou 
pro bydlení. Jedná se o tyto pozemky: pč. 100/8- orná půda, pč. 100/21- orná 
půda, pč. 100/22- orná půda, pč. 100/30- 100/32- trvalé travní porosty. Jde o 
opětovné podání původní žádosti schválené dne 17. 2. 2012 na veřejném 
zasedání zastupitelstva č. 26/2012. Žádost byla podána na pozemkový fond čj. 
19. 12. 2012. 
11.  Starostou předloženou žádost na zajištění stavebního dozoru na stavbu 
„ČOV v obci Záměl“ a navrženého pana Ing. L. N., který stavební dozor 
zajistí. 
12. Předložený návrh na schválení určeného člena zastupitelstva-tj. „určeným 
zastupitelem“ pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování 
územního plánu v uplynulém období pana Josefa Novotného. 
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III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
6. Žádost paní P. N. o příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní činnost 
Jezdeckého klubu-ČAGAN o.s. 
 

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Starostu podpisem smlouvy s paní R. T. o pronájem jedné místnosti se 
sociálním zařízením v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227. 
6.  Starostu podpisem smlouvy s paní M. K. o pronájem jedné místnosti se 
sociálním zařízením v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227 za 
účelem provozovny kadeřnictví. 
7.  Starostu podpisem smlouvy s panem Z. A. na položení dlažby 
v administrativní budově v areálu mlýna čp. 227. 
8.  Účetní  paní Š.S., aby provedla rozpočtové opatření, které se bude týkat 
dotace na projekt: „Čistička v obci Záměl“. Starostu podpisem smlouvy 
s Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem dotace na projekt: „Čistička 
v obci Záměl“. 
9.  Starostu, aby opětovně podal návrh na bezúplatný převod pozemků od 
Státního pozemkového úřadu. Pozemky jsou určeny vydaným územním 
plánem k zastavění stavbou pro bydlení. 
11.  Starostu podpisem smlouvy s panem Ing. L. N. na zajištění stavebního 
dozoru na stavbu „Čistička v obci Záměl“. 
 

Usnesení č. 13/2014 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 19. 10. 2015 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota 
CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Renatu Štefkovou. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení.  

  
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 13 / 2015. 
5. Dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2015 se společností Vaspo 
Vamberk na akci: „ Čistička v obci Záměl “. 
6. Předložené poskytnutí dotace ič. 117D815003582 z Ministerstva pro místní 
rozvoj na akci: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
7. Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj domov“ o finanční příspěvek 
na režii a provoz ve výši 10 000,-Kč. 
 

III. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Starostu podpisem dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené dne 25. 3. 2015 se 
společností Vaspo Vamberk na akci: „Čistička v obci Záměl“. 
6. Účetní  paní Š.S., aby provedla rozpočtové opatření, které se bude týkat 
dotace na akci: „Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl“. Starostu podpisem smlouvy 
s Ministerstvem pro místní rozvoj jako poskytovatelem dotace na akci: 

   

Projekty ELEKTROWINu pomáhají 
vysbírat více spotřebičů 

 

Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, 
ELEKTROWIN, funguje už desátým rokem. Za tu dobu předal k recyklaci přes 
13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přes 230 000 tun, což představuje 
váhu 176 245 automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala zhruba 4,5 
roku. 
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších 
projektů, které informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na 
význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.  
 
Začátek u dětí a mládeže 

ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku 
vstoupil v září 2014 projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který 
organizuje společně s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní 
děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve 
firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade 
za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně. 
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu 
Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné 
vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně odložit.  
 
Zdarma a ještě s odměnou 

ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů 
k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více 
než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje.  
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na 
dalších místech, ji doplňují také možnosti odevzdávat spotřebiče při 
vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno také s odměnou. 

Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně s největšími 
zoologickými zahradami pod společným názvem S vysloužilci do ZOO. 
Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený 
spotřebič získat slevu na vstupném. 

Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem Vlak do stanice 
Recyklace, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem. Recyklační vlak 
jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných spojích 
denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů 
odložit nepotřebný spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných 
stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon s 
možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt pokračoval v Kraji 
Vysočina a Libereckém, Středočeském i Karlovarském kraji. 
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Jak si pořídit popelnici? 
Obec Záměl pořídila popelnice na bioodpad pro 
občany  Záměle, na jedno čp. jedna popelnice.  
Popelnice bude obec bezplatně pronajímat po dobu 5 
let a poté budou bezplatně přenechány občanům.  

Případní zájemci, ať se dostaví na obec k vyzvednutí 
popelnice v pondělí a středu  
od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.  

 
 

 

Poplatky pro rok 2016 
UPOZORNĚNÍ 

 

Poplatky na rok 2016 jsou splatné od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016. Důvodem je 
rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční 
platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude 
popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné mít 
uhrazeny poplatky do konce března. 
 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, obeczamel@obeczamel.cz  

 
Jedná se o poplatky 

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

 
500,- Kč rok/osoba  
500,- Kč rok/rekreační objekt 
250,- Kč rok/osoba 

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

 
100,- Kč 
150,- Kč  

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 
 

V roce 2016 končí platnost nájemních smluv na pronájem pozemků. Tento 
rok se budou uzavírat nové smlouvy na období 10 let. Prosím občany, kteří 
chtějí prodloužit svůj nájem pozemků, aby se dostavili na obec k sepsání nové 
nájemní smlouvy v úřední hodiny Po a St 8:00 – 12:00 13:00-17:00 hod. 
během ledna 2016. 

  

 „Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl“. 
 
Usnesení č. 14/2015 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 16. 11. 2015 
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
12. Rozpočtové opatření č. 13, 14 / 2015 / viz příloha.  
  
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 14 / 2015 
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
8. Smlouvu č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace ve výši 2 400,- Kč na financování výdajů jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce ( dále jen „JSDH obce“) vynaložených v roce 2015. 
9. Předloženou žádost Českého svazu včelařů,z.s., základní organizace o 
umístění sídla v budově obecního úřadu. Bude sjednána smlouva o výpůjčce 
jedné místnosti v budově obecního úřadu na dobu 10 let. Smlouva bude 
schválena na příštím veřejném zasedání. 
10. Předloženou žádost Tělovýchovné jednoty SK Záměl o umístění sídla 
v budově obecního úřadu. Bude sjednána smlouva o výpůjčce jedné místnosti 
v budově obecního úřadu na dobu 10 let. Smlouva bude schválena na příštím 
veřejném zasedání . 
11. Zprávu o uplatňování Územního plánu Záměl za období 12/2011 – 
10/2015, která tvoří přílohu tohoto usnesení. 
 
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
7. Předloženou žádost pana Miroslava Příhody na odkoupení pozemku parc. č. 
54/2 v majetku obce Záměl. Pozemek se ponechá ve stávajícím pronájmu. 
 
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., pana Josefa Novotného, a pana Ing. 
Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola 
bude provedena dne 18. 11. 2015. 
8. Starostu podpisem smlouvy č. 15JPO03-0192 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje.  
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Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
Přiblížil se nám čas vánoční a já bych rád opět krátce zhodnotil již 

uplynulý rok. 
Letošní rok byl zatím nejnáročnějším rokem za mé funkční období. 

Patřil určitě k nejúspěšnějším rokům na získávání dotací pro naši obec. Kromě 
jedné žádosti jsme byli ve všech dotacích úspěšní.  

Hned na počátku roku jsme provedli výměnu chybějících oken a dveří 
v budově školy. Tento projekt byl podpořen Královehradeckým krajem. 
Dalším projektem byl nákup nákladního automobilu značky IVECO s 
kontejnerovým nosičem a součástí projektu byl i nákup popelnic na bioodpad. 
Svoz bioodpadu začal fungovat v dubnu a skončil v listopadu. Od března 
příštího roku budeme svážet znovu. Rozděleno mezi občany Záměle je do 
dnešního dne 160 popelnic na bioodpad. Svezené množství za tento rok je asi 
120 tun. Dalším realizovaným projektem z dotací byla rekonstrukce obecního 
úřadu. Tento projekt byl nejnáročnější i z důvodu nepřerušení provozu 
obecního úřadu. Podařilo se nám díky dotaci ze SFŽP vyměnit okna a dveře, 
zateplit úřad, vybudovat nové topení. V podkroví vznikla krásná místnost, 
která bude sloužit občanům Záměle. Další úspěšnou žádostí o dotaci je 
výstavba čistírny odpadních vod, tento projekt nyní realizujeme a byl také 
podpořen Královehradeckým krajem. A posledním úspěchem v získávání 
dotací je dovybavení dětského hřiště na školní zahradě. Tento projekt 
podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Také jsme z vlastních zdrojů pořídili rekuperaci pro tělocvičnu, 
zrekonstruovali kuchyň ve škole, opravili kanceláře bývalého ZMD číslo 
popisné 227, které pronajmeme kadeřnici a pedikérce a velikou investicí z 
našich zdrojů byla oprava komunikací.  
 

Financovaná akce                                       cena projektu                          výše dotace 
 

Výměna oken a dveří škola                         588 352 Kč      294 176 Kč 
Nákup nákladního auta a popelnic           3 100 000 Kč                           2 790 000 Kč 
Rekonstrukce obecního úřadu                  2 700 000 Kč                           1 999 303 Kč 
Výstavba čističky                                        980 100 Kč                              700 000 Kč 
Dětské hřiště u školy                                   604 190 Kč                              400 000 Kč 
Vodovod do areálu mlýna                           360 000 Kč  
Kuchyň škola                                              200 000 Kč 

 
 

Rekuperace tělocvična                                300 000 Kč  
Oprava komunikace                                    600 000 Kč  
Rekonstrukce kancelář č.p. 227                  150 000 Kč  

Toto je výčet největších investic v letošním roce. Ceny projektů jsou 
zaokrouhlovány. 
 

  

Sběrný dvůr 
s kompostárnou 

 
 

V zimních měsících od 1. 12.  do 31. 3. aktuálního roku 
Provozní doba - v lichém týdnu v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu) 
 
Období letní od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku 
každý týden v sobotu 
sobota: 10:00 hod do 11:00 hod. 
Bude-li vycházet sobota na státem uznávaný svátek, sběrný dvůr nebude v 
provozu. V případě naléhavé potřeby dle telefonické dohody 494 546 211 
pondělí – pátek. 
 

 

 
Svoz BIO odpadu 

svoz popelnic a 
kontejnerů 

 
Svoz popelnic 2016: svozový den  
Pátek: 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51  
Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod. 
  
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2016: svozový den 
Pondělí: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 
Úterý: 1,3,5,7,9,11,13,41,43,45,47,49,51 
  
Svoz skla (bílé a barevné) 2016: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41 
 
V zimních měsících od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku 
se z domovních kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je uložit ve sběrném 
dvoře. 
 
V letních měsících od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku Svoz BIO popelnic 
2016: svozový den Pondělí: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 
Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod. 
 
Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme 
hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu 0,24m3.  
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I letos jsme pokračovali v obnově kulturní památky Hostince u Karla IV. 
Střecha je již kompletně pokryta doškami. Natírali jsme část objektu hašeným 
vápnem. Na obnovu finančně přispělo Ministerstvo kultury a Královéhradecký 
kraj. Kulturní akce finančně podpořil Královéhradecký kraj. Děkujeme. 
 

Děkujeme také všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám 
pomáháte věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří 
zastupitelům obce Záměl za finanční podporu v letošním roce a pochopitelně 
všem dalším sponzorům a brigádníkům. Všem přejeme pohodu a příjemné 
prožití svátků vánočních, pevné zdraví a štěstí, aby Vám osud jenom přál a  
Nový rok 2016 za to stál. 

  
Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV.  uskuteční: 
24. prosince 2015  -  Štědrý den od 10 do 11 hodin   
Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla. Výstava betlémů a pohlednic. 
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 2016 

9. ledna Tříkrálová sbírka 
březen Velikonoční výstava   
1.  květen   Putování ke studánkám 
7.  květen Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – 

soutěže a program  pro děti   na téma  Karel IV. 
28. května Svátek sousedů aneb Zámělské přástky   
prázdniny Promenáda v kloboucích 
 Dílničky pro šikovné ručičky 
20. srpna Staročeské dožínky- Oslavy 660 let obce s programem, 

výstavou, divadelním představením a  živou hudbou 
28. září Svátek Sv. Václava + pečení chleba 
27. listopad Lampiónový průvod 
prosinec Čertovské rojení 
prosinec Vánoční koncert  + pečení a vánoční dílny 
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém + Výstava betlémů a 

pohlednic           
celý rok Záchrana památky - brigády           

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 

  

Plánované akce na příští rok. 
Podali jsme žádost o dotaci na dovybavení sběrného dvora. Podáme žádost na 
ministerstvo pro místní rozvoj na opravu komunikací a pokusíme se podat 
žádost o dotaci na částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení. Zahájíme 
projekční činnost na rekonstrukci další čistírny, za zateplení hasičské zbrojnice. 

Nyní bych chtěl poděkovat všem za pomoc a spolupráci při správě 
naší obce. Velký dík patří zaměstnancům školy, kteří za provozu zvládli 
výměnu oken a rekuperaci v tělocvičně. Zaměstnankyním obce Štěpánce 
Slezákové a Janě Trejtnarové za provoz v bojových podmínkách při kompletní 
rekonstrukci obecního úřadu. Knihovnici Pavlíně Pleslové za vystěhování a 
nastěhování knihovny, která se stala základnou zedníků po dobu stavby. 
Zaměstnanci Renata Štefková, Bohuslav Hlaváček, Josef Hlaváček a Josef 
Tichý, prováděli stěhování, malby a úklid na obci ve škole  i v kancelářích č.p. 
227. Bez všech by tyto práce nebylo vůbec možné provádět.  

U příležitosti výročí 660 let od nejstarší písemné zmínky o vsi Záměl 
bude možné na výstavách 18. 6. 2016 zakoupit dvě publikace od Milana 
Sedláčka. Bude den otevřených dveří na obci v Záměli a proběhnou akce pod 
Markem. 

Přeji Vám všem krásné a klidné prožití svátků Vánočních a v roce 
2016 hodně štěstí a zdraví. 

 Josef Novotný, starosta 
 

 
Dětské hřiště u školy 

Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj došlo k výstavbě dětského hřiště u 
školy. Celková hodnota kompletní dodávky byla 604 190 Kč včetně DPH. 
Výše dotace byla 400 000 Kč. Dodávku provedla fi Hřiště.cz s.r.o., Příkop 
838/6, 60200 Brno.  Posouzení nabídek proběhlo 4.5.2015.  

 

 
ČOV Záměl 

Proběhne demolice čistíren ČOV1 a ČOV2 u Šponarů. V místě ČOV2 bude 
vystavěna čerpací jímka a odtud budou čerpány odpadní vody do nové ČOV 
typu Cleanny 50 a z ČOV bude vybudován nová výpust. 
Jedná se o dotaci z Královehradeckého kraje z dotačního titulu Rozvoj 
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odváděním odpadních 
vod v sekci životní prostředí a zemědělství. Celé dílo se podařilo během 3 
měsíců.  
Posouzení nabídek proběhlo 16. 3. 2015. Celková hodnota díla je 980 100 
Kč Výše dotace je 700 000 Kč. Stavbu provádí fi Vaspo Vamberk s.r.o., 
Smetanovo náb. 180, 517 43 Vamberk.   

20 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL - 9 



 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 
      Už v létě se v naší školce udály drobné změny. Když přišly děti v 
září do třídy, našly zde nově vytvořené pracovní koutečky, přestěhované 
stolečky a hračky na jiných místech, ale lépe dostupné. A dětem se tato změna 
velice líbila. Hned vyzkoušely vaření v kuchyňském koutku i výrobu z 
odpadních materiálů v nové dílničce.  
      Na počátku září jsme přivítali nové kamarády, pro které vstup do 
školky nebývá právě lehký. Ale společnými silami jsme všechno dobře zvládli 
a vše se obešlo bez velkého smutku a slziček. Také jsme u nás přivítali novou 
paní učitelku Evu Klecandrovou, kterou si děti velmi rychle oblíbily.       
Hned po nástupu do školky začali, již tradičně, jezdit budoucí školáci na 
plavecký výcvik do Rychnova nad Kněžnou. Nyní jsou z nich už zdatní plavci, 
kteří se nemusejí vody bát. Také místo odpoledního spánku pravidelně plní 
mnoho připravených úkolů, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti a 
rozšiřují jejich znalosti. Postupně se tak připravují na zápis do 1. třídy, který je 
čeká. 

Hned ve středu 16. 9. naši školku navštívil pan Andrš s představením 
„ Rytmy sběrného dvora“. Jednalo se o velice netradiční událost. Děti byly 
seznámeny se zvláštními hudebními nástroji – bubny z plastových sudů a 
barelů, chrastítky z plechových krabiček, paličkami z tenisových míčků. Pod 
odborným vedením se pak všichni dali do muzicírování.  A byl to opravdu 
rachot. Děti byly nadšené. 

     Jak přicházel podzim, děti se 
pustily do výzdoby školky s 
podzimní tématikou.  Protože 
houby v lese právě nerostly, 
vyrobili jsme si vlastní alespoň na 
obrázcích. A postupně přibývali 
draci, ježečci, lesní skřítci a tak 
dále.  S každým výrobkem děti 
zároveň procházely některým 
tematickým celkem uvedeným v 
rámcově vzdělávacím programu. 

6. října jsme se jeli podívat na divadelní představení ve Vamberku 
„Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky“. Příběh kachničky Matyldy 
některé děti znaly z kresleného večerníčku. Veselá pohádka pobavila děti i 
dospělé. Protože letos byl podzim velice slunný a vydařený, mnoho času jsme 
trávili na naší školní zahradě. Děti hojně využívaly zrenovované pískoviště a 
všechny ostatní atrakce – prolézačky, skluzavku, houpadlo i kamenné   

  

 

Má vlast – můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 
 

Od posledního vydání se konaly tyto akce: 
Červenec 2015  
• Promenáda v kloboucích.  
Již tradiční akci pořádali majitelé zámků Potštejn a Doudleby nad Orlicí. 
Průvod, který procházel  Zámělí, se zastavil v naší kulturní památce, kde byl 
nachystán malý program.  Překvapením bylo přivítání večerníkových postav 
Boba a Bobka v klobouku. Nechyběla výstava klobouků a soutěžit se mohlo i v 
hodu klobouku na věšák. V průvodu bylo opravdu hodně zajímavých  
pokrývek hlav a  originalitou se to tu jen hemžilo. Vystoupila i taneční skupina 
Flory team. Vyhlášení vítězů proběhlo na zámku v Potštejně. 
• 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. Konalo se za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje. 
• Po stopách hraběnky Terezie Eleonory z Ugarte 
Naše účast na pochodu, který se se konal ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem z Potštejna a bývalou farou na Sudslavě.  U této příležitosti byl 
vysazen na místě bývalého Horálova dubu dub nový. 
Srpen 2015 • Staročeské dožínky.  
Letošní program byl věnován slámě a senu – slámobraní. Pod odborným 
dohledem si zájemci mohli vytvořit a odnést vlastní výrobky. K poslechu i 
tanci nám večer zahrála skupina Brillant band. Konalo se za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje. 
Září 2015 • Svátek Svatého Václava. 
Svátek byl ve znamení pečení a ochutnávky čerstvě napečených dobrot z 
obnovené pece. 
Říjen 2015 • Lampiónový průvod. 
V předvečer svátku 28. října jsme uspořádali lampiónový průvod. Konal se 
poprvé a mile nás překvapila velká účast. Končilo se u pomníku padlých a děti 
dostaly odměnu. Ručně vyrobené lampiónky byly také ohodnoceny dárkem. 
Příští rok si akci určitě zopakujeme a třeba i po jiné trase.   
Prosinec 2015 • Čertovské rojení. 
Náš dvůr v Hostinci u Karla IV. se v podvečer 5. prosince proměnil v 
čertovskou školu. Čertíci a čertice byli zapsáni do třídní knihy a na vyučování 
se dostavil i sám pekelný pán. Nachystané úkoly všichni zvládli bravurně a 
mohli dostat čertovské vysvědčení. Připravili jsme pro děti i Mikulášskou 
nadílku. Potěšila nás hojná účast čertíků a čertic. Měli jsme pro ně nachystané 
odměny. Balíčky se sladkostmi a ovocem zajistilo naše o.s. a Tercie. 
Poděkování patří nejen Tercii, ale i panu Buriánovi a dalším účinkujícím. 
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V listopadu jsme vyráběli panáčky ze šišek, myšky z chemlonu, sluníčka z 
modelitu, vánoční ozdoby z ořechů, papírový řetěz s Mikulášem a masky čertů. 
V prosinci si uděláme vánoční koule, korálkové ozdoby a přáníčka. Děti 
knihovnu ozdobily papírovými ozdobičkami.  

  
 

Děti mě přemlouvají k čertovskému spaní v knihovně. Jsme 
domluveni, že si užijeme společnou noc až v lednu a to  22. 1. 
2016 a nebude se jednat o akční noc, ale o klidné lednové 
čtení na polštáři. Kniha je klíč, který otvírá zámky k našim  

snům. Propojíme čtení s pochopením děje a divadelním předvedením události, 
kde se však fantazii meze nekladou. Poslouží nám k tomu kniha Verunka a 
kokosový dědek od Pavla Šruta. Bude se jednat o čtení s porozuměním. O čem 
byla ta knížka? Co jsi se dočetl v tom článku? Takové a podobné otázky jste 
jistě položili i museli zodpovědět nesčetněkrát v životě. Jak srozumitelně 
zachytit a vyjádřit to nejdůležitější tak, aby nám porozuměli naši přátelé, 
rodina a vlastně všichni lidé, se kterými v běžném životě přijdeme do styku. A 
jak se od prostého shrnutí dostat k vystižení toho podstatného, co činí naši 
odpověď skutečně zajímavou.  

 

Další ročník Noci s Andersenem proběhne v pátek 1. 4. 
2016 a tématem  16. ročníku pohádkové Noci s Andersenem 
bude 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla. A jak 
se to tak hezky spojuje, 40. výročí oslaví také filmová verze  

pohádky Karla Kachyni s Miroslavou Šafránkovou v hlavní roli. Samozřejmě 
jako vždy budeme připomínat během pohádkového nocování i další jubilanty, 
mezi které patří Jan Vodňanský, Zdeněk Svěrák, Miloš Macourek, Jaroslav 
Seifert, Alois Jirásek, Jan Karafiát či velikánské výročí narození Karla IV. 
Možná Vás bude inspirovat i výročí vzniku profesionálního Hasičského sboru 
(1856). Jednalo se o první hasičský sbor nejen v českých zemích, nýbrž v celé 
rakouské monarchii. Leitenbergerova přírucka Das freiwillige Pompiers-Corps 
z roku 1855 (český překlad vyšel v roce 1856 pod názvem Dobrovolný sbor 
hasičů) se stala manuálem k zakládání dalších hasičských sborů v Čechách. 
              Již teď se těším na dvě noci 22. 1 .2016. Noc s porozuměním a na 
Apríla (pátek 1 .dubna 2016) na noc s Andersenem. Krásný stromek, zlaté 
jmelí, za okny ať sníh se bělí. Stálé zdraví, pevný krok ať provází Vás celý rok. 
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Pavlína Pleslová  

  

vyvýšeniny. Při všech těchto aktivitách děti s radostí rozvíjely svou 
pohyblivost, obratnost a zručnost. 

 
Další velice známou pohádkou, kterou jsme měli možnost zhlédnout 

ve vambereckém divadle, bylo představení „ Čtyřlístek v pohádce“. Bobík, 
Fifinka a jejich kamarádi zavedli děti do známých pohádek, ve kterých jsme 
společně s nimi mohli zažít neobvyklá dobrodružství. Známé pohádky měly 
vždycky nějaký háček, který museli naši hrdinové vyřešit. Děti odcházely z 
divadla nejen pobavené, ale i poučené. 

Koncem listopadu přijela do školky paní logopedka Mgr. Kulhavá. 
Krátké logopedické vyšetření může rychle odhalit i skryté vady řeči a děti se 
tak mohou lépe připravovat na vstup do školy.    

V průběhu celého listopadu jsme také začali připravovat předvánoční 
vystoupení. Právě tímto vystoupením jsme 28. listopadu přivítali advent a děti 
všem přítomným zarecitovaly a zazpívaly koledy u vánočního stromu v 
místním penzionu. Za krásné vystoupení děti dostaly velikou a sladkou 
odměnu. Pak přišel prosinec. Krásný a čarovný měsíc plný vůně vánočního 
cukroví, příprav na Vánoce, ale také plný spěchu a shonu. I nás ještě čekala 
spousta práce. Připravit vánoční přání a dárečky, doladit naše vystoupení a 
vyzdobit celou školku. Ale všechno jsme úspěšně zvládli. Nezapomněl na nás 
ani čert s Mikulášem a andělem. Navštívili nás 4. prosince a donesli dětem 
pěknou nadílku. Děti se na čerta velice těšily a i přes počáteční obavy mnohé z 
nich nakonec podrbaly čertíkovi kožich.  

 
10. prosince jsme opět vyrazili do Vamberka. Při představení „Vánoční 
hvězda“ jsme se vánočně naladili a načerpali inspiraci pro vytvoření vánoční  
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 pohody i v naší školce. 
15. prosince se konalo velké vystoupení. Děti se krásně nastrojily a 

provedly své blízké nejdříve malým peklíčkem a později vytvořily nádhernou 
předvánoční atmosféru. Po milém vystoupení si děti se svými rodiči vyráběly 
různé vánoční výrobky v tvořivých dílnách. Všem se celé odpoledne velmi 
líbilo a nikomu nevadilo, že pobyt ve školce se protáhl až do tmy. Alespoň si 
každý při cestě domů mohl prohlédnout zářivá světélka na stromcích i v 
oknech skoro každého domu. 
A my se už jen těšíme, až k nám přijde Ježíšek. Děkujeme paní Josífkové za 
výtvarný materiál.                                                                                                                                                     

Mgr. Jitka Juštová 

 

Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl 

 
S koncem školního roku se s námi rozloučila paní učitelka Vendula 

Kuncová. Její štafetu převzala paní učitelka Eva Klecandrová. Ostatní 
personální obsazení je beze změn. 
Úterý 1. září 2015 byl slavnostním dnem pro nové prvňáčky. Ve škole jsme 
přivítali Emu Dvořákovou, Sofii Hýblovou, Zuzanu Sršňovou, Josefa Peňáze, 
Lukáše Plíhala a Tomáše Resla. Po úvodních slovech pana starosty Josefa 
Novotného a paní Mileny Kaplanové ze sociální komise Obce Záměl rodiče 
zapsali svého prvňáčka do školní kroniky. Prohlédli jsme si celou školu i s 
přilehlou tělocvičnou a školní družinou a seznámili jsme se se školním řádem. 

  
Hned ve čtvrtek 3. září byl zahájen plavecký výcvik v Rychnově nad 

Kněžnou. Prožili jsme deset příjemných lekcí, ve kterých jsme zdokonalili svá 
plavecká umění. Odměnou nám bylo „mokré vysvědčení“, které obdržel každý 
účastník kurzu. 
Ještě v září nás navštívil pan Andrš se svou „bubenickou dílnou“. Už z 
minulého roku děti věděly, co je čeká. Hrály na různé recyklovatelné předměty. 
Například plastové sudy a staré hrnce jsou úžasný hudební nástroj. Rytmizovali 
jsme a učili se jednoduché popěvky. Hra na tělo měla také velký úspěch. Děti 
si muzicírování užily. 

  

v požárním útoku. 19. září jsme provedli další sběr starého papíru a železa. 2. 
až 4. října jsme byli s naší technikou, transportérem PTS 10  a autem Praga 
V3S na akci "Retroměstečko" v bývalých kasárnách T.G.M. v Pardubicích. 31. 
října jsme měli posezení v naší klubovně pro naše členy. 

 V průběhu roku jsme se zúčastnili těchto soutěží v požárním útoku: 
Okrsková soutěž v Rybné nad Zdobnicí (6. místo z 9 družstev), v Záměli (2. 
místo z 6 družstev), v Kostelecké Lhotě (9. místo), v Kosteleckých Horkách (2. 
místo ze 14 družstev). 
Výjezdová jednotka obce Záměl měla v průběhu roku tyto ostré výjezdy:  
16. března v 18.30 hodin požár komína v Záměli, 7. srpna v 20.57 hodin požár 
lesního porostu v obci Proruby,  8. srpna v 10.47 hodin znovu vznícení lesního 
porostu v obci Proruby,  17. října v 19.54 hodin požár komína v obci Záměl. 

Tolik ve zkratce z činnosti naší činnosti v letošním roce a v roce 2016 
Vás rádi přivítáme na těchto plánovaných akcích:  16. ledna na karnevalu v 
místní tělocvičně, 30. dubna na pálení Čarodejnic, 1. května na otevírání 
studánek, 18. června na soutěži na hřišti pod Markem v rámci oslav 660 let 
obce Záměl. Tímto Vám Zámělští hasiči přeji poklidné prožití svátků 
vánočních a do Nového roku všem přejí  hodně štěstí, zdraví a osobní pohody  

přejí  hasiči Záměl 
 

~ ~  TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 14.00 do 15.30 hod.~ ~ 

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 
8.00 – 11.00 
8.00 – 11.00 

13.00 – 17.00 hod. 
13.00 – 17.00 hod. 

Dne 9. 7. 2015 jsme vrátili knihovní fond ze sběrného dvora zpět do 
knihovny. Nastěhovali jsme regály a knihy z krabic rozdělili do polic dle 
zařazení na původní místa. V menší místnosti je dětská literatura a ve větší 
beletrie a naučná literatura. Od této doby jsme byli schopni půjčovat knihy 
veřejnosti. Týden na to jsme vyklidili kancelář a nezbytné věci nastěhovali  do 
prostor knihovny, aby obecní úřad současně s knihovnou mohl být v provozu. 
Skříně a šanony z kanceláří byly umístěny v zasedací místnosti. V kancelářích 
došlo k rekonstrukci sádrokartonových podhledů, k pokládce podlah a 
vymalování. Dne 3. 8. 2015 jsme opět přenášeli věci zpět a od středy byla 
knihovna otevřena pro veřejnost.  

V pátek 4. 9. 2015 proběhla inventura knihovního fondu, které se 
zúčastnil Ivan Bok z Městské knihovny z Kostelce nad Orlicí.  
Od pondělí 21. 9. 2015 jsme začali vyrábět ve stejném čase jako vloni  od 
15:00 hod. do 16:30 hod. Přihlásilo se 9 žáků. Začali jsme papírovými 
princeznami, bramborovými panáčky, kaštanovými zvířátky, ježky s jablky a 
lampion ve tvaru houby završil podzimní vyrábění v říjnu. V tomto měsíci 
jsme nakoupili nové knihy, které byly vybrány dle potřeb čtenářů na 
doporučení škol. Zároveň jsme vypůjčili 150 knih z Kostelce nad Orlicí.  
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Připravované akce:  Novoroční výstup na Velešov ( 1.1. 2016), Dětský 
karneval  (16. 1. 2016), Sousedský ples 
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Viktorce Klívarové, Jarušce Pišlové a 
Ladě Novotné za jejich vstřícnost a ochotu pomáhat nám v našich aktivitách.  

Za sociální a kulturní výbor zapsala Milena Kaplanová 
 

  

Sportovní klub Záměl  
a jeho aktivity 

 Zprávy začínám poděkováním třem členkám sportovního klubu 
Mileně Krupičkové, Ladě Novotné  a Kláře Hvězdové, které úspěšně ukončily 
školení cvičitelů   a získaly osvědčení  „ Cvičitel III.tř. SPV“ 
 Seminář se uskutečnil v Sezemicích během tří  víkendů, v celkovém 
rozsahu 50 hodin. Obsahoval teoretické a praktické hodiny zdravovědy, cvičení 
na nářadí, záchran při cvičení na nářadí, rekreační sporty a hry. Po velmi 
dlouhé době má sportovní klub nové kvalifikované cvičitele, kteří mohou vést 
cvičení dětí a dospělých. 
 S novým školním rokem začalo  cvičení mladších dětí (4-7 let) vždy 
ve čtvrtek od 14,30 -15,30 hod. pod vedením Hany Myšákové a Kláry 
Hvězdové a starších dětí (7 -12 roků) v pátek od 15,00 – 16,30 hod. pod 
vedením Lady Novotné a Miloslava Dvořáka. Dalším zpestřením pro tyto starší 
děti je možnost si vyzkoušet i jiné druhy sportu. Ať už je to badminton a nebo 
stolní tenis. Do budoucna budeme chtít přidat ještě další sporty například 
florbal. Taktéž se chystáme vyrazit na bruslení a pokud bude dost sněhu, tak i 
na lyže.  Od října každé pondělí od  18,00-19,00 hod. cvičíme „BODY FORM“ 
a ve čtvrtek 18,00-19,00 „Zdravotní cvičení“. Sportovní klub zve všechny 
členy i s rodinnými příslušníky na novoroční výšlap na Velešov. Akci pořádá 
se  sociálním výborem obce Záměl  1. 1. 2016 a sraz je jako tradičně ve 13,00 
hod. před základní školou v Záměli. 
               Závěrem vám všem chceme popřát klidné prožití vánočních svátku a 
alespoň trochu toho štěstí v roce 2016. Na všechny sportovce se opět budeme 
těšit v roce 2016.                                                                        Team SK Záměl 
 

 

SDH  ZÁMĚL Rok 2015 
 očima dobrovolných hasičů ze Záměle. 

Svoji činnost jsme zahájili 17. ledna spolupořádáním karnevalu pro zámělské 
děti a jejich doprovod v místní tělocvičně. Dále jsme 4. dubna provedli sběr 
starého papíru a železa. Další naší kulturní akcí bylo již tradiční pořádání 
pálení čarodějnic 30. dubna na hřišti pod Markem se soutěžemi pro děti za 
pomoci SK Záměl. 1. května jsme zajistili občerstvení při otvírání studánek. 
27. června jsme pořádali na hřišti pod Markem již 13. ročník soutěže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
V září byla škola kontrolována Českomoravským odborovým svazem 

pracovníků školství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrola 
neshledala žádná závažná porušení předpisů. Doporučila několik drobných 
oprav a změn ve škole. Tyto požadavky jsou postupně za pomoci zřizovatele 
školy odstraňovány. 

V říjnu jsme zhlédli ve Vamberku divadelní představení „Povídačky 
naší kačky“ a v listopadu nás zaujali kamarádi z komiksu – „Čtyřlístek v 
pohádce“. V prosinci se nám moc líbilo představení „Vánoční hvězda“. 
Nechyběly koledy a seznámení s vánočními zvyky.  

 
Na začátku listopadu nás již tradičně pozval pan Daňsa na výstavu do 

Agroservisu. Děti si mohly vlézt i do kabiny obrovského kombajnu a 
prohlédnout si všechno pěkně zblízka. Největším zážitkem však byla 
nafukovací klouzačka v podobě kombajnu. Všichni se vyřádili a spokojeně 
odcházeli zpět do školy. 
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Letos jsme se opět zapojili do plnění disciplín Olympijského víceboje. 
Už jsme stihli zvládnout „postoj čápa“, hod basketbalovým míčem ze sedu, běh 
do „T“, hluboký předklon a skok do dálky z místa. Sprint i běh na 500 metrů si 
necháme na lepší počasí na jaře.  

Konec podzimu byl ve znamení příprav na rozsvěcení vánočního 
stromku, který se konal poslední sobotu v listopadu. Za velké účasti rodičů, 
ostatních příbuzných i známých děti uvedly adventní čas. Odměnou jim byl 
potlesk, sladká odměna a pěkná podívaná na rozsvícený strom i celé 
prostranství kolem Penzionu. 
 Děkujeme všem, kteří si zakoupili 

jmelí a dali nám tím možnost 
zakoupit hračky do mateřské školy. 
V pátek 5. prosince nás navštívil 
Mikuláš se svým doprovodem. 
Anděl i čert byli shovívaví. Nadělili 
dětem balíčky se sladkou i zdravou 
odměnou, pokárali zapomnětlivce a 
darebáky, ale neděsili peklem. 
Dalším společným zážitkem byly 
vánoční dílny, které se konaly v 
úterý 15. prosince. 

Pohodová atmosféra a příjemné povídání, podmalované poslechem 
vánočních koled, nás příjemně naladily do závěru kalendářního roku.  

Poslední úterý letošního roku prožijeme u stromečku a vyzkoušíme si 
tradiční vánoční zvyky a zahrajeme si společenské hry. 

Děkuji za výbornou spolupráci s Obecním úřadem i s rodiči. 
Přeji všem krásné a klidné sváteční dny a v celém příštím roce pevné zdraví.  

Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se bude konat v úterý 19. 
ledna 2016 od 14:00 do 17:00 hodin. S sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti zákonného zástupce.  

Zapsala Mgr. Jindra Müllerová ředitelka ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Sociální a kulturní komise bilancuje 

Blíží se konec roku a mou milou povinností je seznámit Vás s naší činností. 
 Vendula Příhodová, Tereza Lunková, Štěpán Novotný, Petr Srp a Jiří 
Kubelka 30. června dokončili pátý ročník v základní škole v Záměli. Paní 
Renata Štefková jim jménem sociálního výboru popřála hodně úspěchů v 
dalším vzdělávání a na památku jim předala knihy. 
 V září nastaly nové povinnosti prvňáčkům Emě Dvořákové, Sofii 
Hýblové, Zuzaně Sršňové, Josefu Peňázovi, Lukáši Plíhalovi a Tomáši 
Reslovi. Také oni dostali od sociálního výboru malé dárečky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nově opravené prostory v podkroví obecního úřadu ožily v sobotu 10. října. 
Přivítali jsme zde nové občánky Záměle Emily Mazánkovou, Kvido Bezdíčka, 
Emu Myšákovou, Ondřeje Kuličku, Magdalenu Duškovou, Marii Sršňovou, 
Felixe Kováře a Jana Jedlinského. Paní Martincová se postarala o nádhernou 
květinovou výzdobu, za kterou jí moc děkujeme. Káťa Novotná, Terezka a 
Barborka Sršňovy a Soňa Peňázová samy secvičily hudební vystoupení.   
Děkujeme, bylo to příjemné oživení. Členky sociálního výboru a Lada Novotná 
a Jaroslava Pišlová se postaraly o občerstvení. Děkujeme všem za hojnou 
účast. 
 V první adventní sobotu pořádal Penzion Orlice rozsvícení vánočního 
stromu. My jsme jako každým rokem prodávaly jmelí. Výtěžek 1 886 Kč jsme 
předaly ředitelce mateřské školy v Záměli paní Jindře Müllerové. Všem 
dárcům děkujeme.  

  
 V sobotu 5. prosince jsme v Penzionu Orlice již tradičně připravili 
Mikulášské posezení pro důchodce. Terezka a Barunka Sršňovy a Káťa 
Novotná si úplně samy a z vlastní iniciativy připravily hudební vystoupení, 
které nás potěšilo. O hudbu se jako každým rokem postaral pan Jan Hartman, 
občerstvení připravily členky sociálního a kulturního výboru, paní Lada 
Novotná a Jaroslava Pišlová. Preclíky nám upekla paní Hlaváčková. Po 
výborné večeři přišel Mikuláš se svou družinou a rozdal dárečky. Velký dík 
patří paní vychovatelce Ivě Kotyzové a dětem ze školní družiny za dárečky, 
které vyrobily. Zábava se rozbíhala zpočátku nesměle, ale s ubíhajícím 
večerem se zpívalo a tančilo až do 22.30 hodin. Dík patří kolektivu penzionu 
Orlice za vzornou obsluhu a výbornou večeři.  
 

Naši jubilanti:                 
Červen Libuše Langrová     94  Říjen VladimírČižinský    75 
Srpen Stanislava Vašků     75  Listopad Jarmila Nováková     70 
Září Miloslav Jarkovský  70  Prosinec JanaFenyková          75 
 Miroslava Skučková  75   Marie Kotyzová        75 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví. 

Navždy nás opustili paní Jarmila Pecková, pan Ladislav Novotný, paní 
Gertruda Myšáková a paní Božena Zezulková. Čest jejich památce. 
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