
 

 

OZNÁMENÍ 

 

 

Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 

Každý den od 8:00 – 8.30 hod. Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. 

Cena: 14 Kč / litr 

1.4.2017 do 

30.11.2017 

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 

Každou sobotu od 10:00 do 11:00 hod. 

1.6.2017 do 

27.8.2017 

Výstava Království hraček sběratelky Aleny Pleslové. 

Otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 12:30 – 17 hod. 

v Regionálním muzeu v Chrudimi, Široká 86, 53701 Chrudim. 

13.6.2017 do 

4.7.2017 

Výlukový jízdní řád – bude nepřetržitá výluka traťové koleje 

v úseku Letohrad – Doudleby nad Orlicí.  

27.6.2017 Hudební podvečer dne 27.06.2017 od 17:00 do 18.30 hodin 

zahraje country skupina KALUMET z Rychnova nad 

Kněžnou.  

9.7.2017 Promenáda v kloboucích – ze zámku na zámek  se 

zastavením v Záměli 

28. 9.2017 Svátek Sv. Václava – pečení v obnovené peci + regionální 

potraviny 

27. 10.2017 Lampionový průvod 

5. 12.2017 Advent v Hostinci u Karla IV.  Čertovské rojení 

24. 12.2017 Živý betlém 

Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách 

odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz 
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.. 

V tichém zármutku oznamujeme, 

že nás opustil zaměstnanec 
 

Josef Hlaváček 
 

Zemřel v pondělí 5.6.2017 

ve věku nedožitých 62 let. 
 

 

 

 

. 

 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 
Usnesení č. 26/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 19. 

12. 2016 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

5.  Oznámení společnosti AQUA  SERVIS, a.s., že na základě nových 

kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí 

ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny nové ceny za 

dodávku vody pitné a za odvádění odpadních vod na rok 2017. Ceny vodného a 

stočného s platností od 1. 1. 2017 zůstávají i pro tento rok ve stejné výši. 

11.  Rozpočtové opatření č. 29 / 2016 / k náhledu na internetu a na obci 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 26 / 2016 

6.  Předložený návrh starosty na doplnění pozemků 445/1, 446/1015 v 

katastrálním území Záměl do pachtovní smlouvy uzavřené s farmou Tichý a 

spol. a.s., Záměl 226, 517 43 Potštejn. 

7.  Rozpočet obce Záměl na rok 2017 jako vyrovnaný ve výši  7 140 000, -Kč, 

závazným ukazatelem jsou paragrafy a dále schvaluje příspěvek pro 

příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ  Záměl ve výši 600 000,- Kč. 

8.  Předložené rozpočtové výhledy na rok 2018, 2019, 2020. 
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9.  Nabídku firmy VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/15, Kukleny, 

500 04 Hradec Králové na provedení díla „Intenzifikace ČOV-90 EO-Za 

hospodou“  za cenu 2. 876. 053,72- Kč. 

10.  Předloženou kupní smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 

(kupující) a společnosti ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 

2062/8, 143 00 Praha 4 (prodávající) na jeden kus unifikovaného 

uzamykatelného přístřešku (dále jen „E-domku“) určeného k odevzdávání 

použitých vyřazených elektrozařízení ke zpětnému odběru za cenu 42 350,- Kč.  

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

9.  Starostu podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem – VODA CZ SERVICE 

s.r.o, Pražská Třída 47/15,Kukleny, 500 04 Hradec Králové na provedení díla 

„Intenzifikace ČOV-90 EO – Za hospodou“. 

10.  Starostu podpisem smlouvy se společnosti ASEKOL a.s., se sídlem 

Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 (prodávající) na jeden kus 

unifikovaného uzamykatelného přístřešku (dále jen „E-domku“) určeného k 

odevzdávání použitých vyřazených elektrozařízení ke zpětnému odběru. 
 

 

Usnesení č. 27/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 16. 

1. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

9.  Rozpočtové opatření č. 30 / 2016 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 27 / 2017 

5.  Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného 

vodovodu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl a AQUA SERVISEM, 

a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Šremberkova 1094. 

6.  Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV pro 

veřejnou potřebu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl a AQUA 

SERVISEM, a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Šremberkova 1094.             

7.  Předloženou nabídku firmy AGROSERVIS Mladkov- Marek Šulc, Nad 

Školou 396, 561 67 Mladkov na výrobu kontejneru – typ KO- 18 vysoký, který 

obec Záměl koupí do sběrného dvora za cenu 62 787,-Kč. 
 

 
 

 

 

Intenzifikace ČOV – 90 EO – Za hospodou 

Dojde ke kompletní rekonstrukci a navýšení 

kapacity ČOV za Penzionem Orlice Dílo bylo 

započato 1.4.2017 a bude dokončeno do 

31.7.2017. Posouzení nabídek proběhlo 21. 11. 

2016 do 17:00 hod. Dne  

20.12.2016 byla sepsána smlouva o dílo s fi VODA CZ SERVICE s.r.o., 

Pražská třída 47/151, Kukleny 500 04 Hradec Králové. Celkové 

předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly 2 876 000 Kč cena je včetně 

DPH. Dotace činí 1 024 000 Kč.  
 

 

 

Klubovna pro volnočasové aktivity – Záměl 

vznikne díky dotaci Ministerstvoa pro místní 

rozvoj ČR. Zahájení rekonstrukce sociálního 

zázemí a klubovny proběhne od 1.7. do 17.8.2017. 

Posouzení nabídek proběhlo 15. 5. 2017 do 17:00 

hod.. Dne 30.5.2017 byla sepsána smlouva o dílo s 

fi Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha3   

Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly 981 822 Kč cena je 

včetně DPH. Dotace činí 400 000 Kč z uznatelných nákladů. 
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Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsledku nízkých 

marží nemají prostor na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali. 

Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek. 
 

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce. 
 

Razantní úsporná opatření 

Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok vyhlásit 

razantní úsporná opatření, která se dotknou jak jeho fungování, tak i 

dodavatelů a spolupracujících subjektů.  

Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem získat ty správné 

argumenty pro jednání s  dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny 

za zpracování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopulárním 

opatřením – rozloučit se s některými dlouholetými dodavateli, snížit odměny 

za zpětný odběr a omezit také informační a poradenské aktivity. 

V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném odběru 

konečně začne podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně 

plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními 

systémy. 

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, 

oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu 

všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí 

spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 

11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených 

elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun. 

Článek od ELEKTROWIN a.s 
 

 

Výlukový jízdní řád ČD 
 

Na základě požadavku SŽDC s.o. se bude ve dnech od 13. 6. 2017 od 9:10 

hod. nepřetržitě do 4. 7. 2017 do 17:30 hod. konat nepřetržitá výluka 

traťové koleje v úseku Letohrad - Doudleby nad Orlicí. Po dobu konání 

výluky budou všechny osobní vlaky nahrazeny náhradní autobusovou 

dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu – vyvěšeno na 

internetu a ve vývěskách. 
 

V termínu 19.6. - 23.6.2017 bude úplná uzavírka železničního přejezdu v KU 

Záměl - cesta "U kameníka" souběžně platí výlukový jízdní řád Českých drah. 
 

Z důvodu uzavírky železničního přejezdu v obci Lukavice na silnici II/310 

pojede ve dnech 25.6. až 30.6.2017 náhradní autobusová doprava linka R po 

objízdné trase. BUS zastávky "Lukavice dol" a Žamberk, Silnice" budou v 

těchto dnech obsluhovány autobusem náhradní dopravy linky X pouze v úseku 

Letohrad - Žamberk a zpět. V železniční stanici Letohrad bude zajištěn přestup 

mezi autobusy linky R a X. 

 

 

 8.  Smlouvu o dílo  na zajištění technického dozoru při přípravě a provádění 

stavby „Intenzifikace ČOV Záměl–90 EO Za hospodou“ Ing. L. Podsedníkem, 

Na Zádoví 1233, 549 01 Nové Město nad Metují. Cena díla výkonu 

technického dozoru se stanovuje dle nabídky ze dne 12. 1. 2017 ve výši 30 

000,-Kč. 

10.  Předloženou žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje z programu: Nakládání s odpady – 17ZPD03 a její 

dofinancování z vlastních zdrojů ve výši 50 240,-Kč. Jedná se o 2 kusy 

kontejnerů na bioodpad. 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Starostu podpisem dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu majetku k 

provozování veřejného vodovodu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl a 

AQUA SERVISEM, a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Šremberkova 

1094. 

6.  Starostu podpisem dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu a provozování 

kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí 

Záměl a AQUA SERVISEM,  a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, 

Šremberkova 1094. 

8.  Starostu podpisem Smlouvy se zhotovitelem Ing. L. Podsedníkem, Na 

Zádoví 1233, 549 01 Nové Město nad Metují na zajištění technického dozoru 

investora při přípravě a provádění stavby „Intenzifikace ČOV Záměl – 90 EO 

Za hospodou“. 

10.  Starostu podáním dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z 

programu: Nakládání s odpady – 17ZPD03. 

 

Usnesení č. 28/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 20. 

2. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

6.  Vyhodnocení bezpečnostní situace v katastru obce Záměl za období od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 2016, které provedlo Obvodní oddělení Policie ČR v Kostelci 

nad Orlicí 

7.  Změnu čísla položky rozpočtové skladby, kterou přinesla novela vyhlášky 

Ministerstva financí. Položka 1351 je zrušena a nahrazena položkou 1382, dále 

je zrušena položka 1355 a je nahrazena položkou 1383. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 28 / 2017 

5.  Předložený návrh starosty na pořízení zametacího stroje na traktor Kioti, 

kterým by bylo možné zametat veřejné prostory v obci Záměl. 
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8.  Podání žádosti na rekonstrukci VO do programu EFEKT 2017, které zajistí 

firma Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa za již v 

loňském roce proplacenou cenu 36 000,-Kč. V případě přidělení dotace 

dofinancuje obec projekt z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu činí 2 

362 069,74 Kč. Výše dotace činí max. 70% uznatelných nákladů.  

9.  Předloženou cenovou nabídku pana D. Kapuciána, Záměl 171, 517 43 

Potštejn na výměnu radiátorů v ZŠ a MŠ Záměl. Celková cena je 56 340,-Kč. 

10.  Cenovou nabídku na pořízení černobílého kopírovacího zařízení A4, A3 

Konica Minolta bizhub 226 set1 do kanceláře starosty v budově obecního 

úřadu v Záměli za cenu 40 950,-Kč. 

11.  Předloženou žádost pana starosty o dofinancování projektu „ Intenzifikace 

ČOV-90 EO-Za hospodou “ č. 129D25300. Dotace činí 1 024 000,00- Kč, 

vlastní zdroje činí 1 852 053,72- Kč , souhrn finančních zdrojů projektu činí 2 

876 053,72- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Starostu oslovením firem 1) Jaroslav Daňsa-AGROSLUŽBY, Vyhnánov 

89, 517 42 Doudleby nad Orlicí, 2) Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, 3) N.O.P.O.Z.M. s.r.o., Sečská 149, 538 21 Slatiňany na podání 

cenových nabídek k výběrovému řízení na pořízení zametacího stroje na traktor 

Kioti. 

8.  Starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 

509, 470 01 Česká Lípa na vypracování Energetického posudku veřejného 

osvětlení pro obec Záměl a příprava dokumentů k podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci VO do programu EFEKT 2017. 

 

 

Usnesení č. 29/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 20. 

3. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Šklíbu a Ing. M. Rozkota CSc., 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. M. 

Krupičkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

12.  Rozpočtové opatření č. 1, 2 / 2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 29 / 2017 

5.  Předloženou žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ o schválení převodu peněz / 

zisku z minulého roku ve výši 58 803,20 Kč / do rezervního fondu. 
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Co do kanalizace (stokové sítě) nepatří a kam s tím? 
Veškeré hygienické potřeby patří do kontejnerů na směsný odpad. 

Léky patří zpět do lékárny.     

Biologický odpad · odpady z kuchyňských drtičů · zbytky jídel, zbytky 

zeleniny a ovoce a dalších potravin · tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z 

domácností patří do popelnic na biologický odpad nebo kompost. 

Odstranění domácích zvířat – zakopat na svém pozemku s výjimkou 

přežvýkavců a prasat. Odevzdat kadáver na nejbližším místě se zřízeným 

kafilerním boxem (veterinární ošetřovna) 

Chemikálie a další nebezpečné látky · staré barvy, ředidla, lepidla · kyseliny, 

louhy, detergenty a tenzidy (čistící a prací prostředky) · mazadla, oleje · 

domácí a zahradní chemie · obsah baterií, ropné látky a další chemické látky 

patří do sběrných dvorů · radioaktivní, infekční a karcinogenní látky patří do 

specializovaných firem, které k tomu mají oprávnění. 

Doufáme, že Vám není tato problematika lhostejná 

Nový zákon si vynutil úspory 

 
Průtahy spojené s přípravou zákona o výrobcích s ukončenou 

životností z dílny Ministerstva životního prostředí (MŽP) a z nich vyplývající 

nejistota způsobily, že byl kolektivní systém ELEKTROWIN nucen učinit v 

předstihu razantní úsporná opatření.  

MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo některé 

klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává 

výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové části tohoto 

cyklu jim bere možnost kontrolovat celý proces a možnost podílet se na něm.  

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, která 

zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich 

zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě 

tento institut, který měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních 

systémů. 

Vítězství odpadové lobby 

MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto zákona 

podlehlo zájmům odpadové lobby. Výrobci si totiž založili kolektivní systém s 

jediným cílem – plnit ze zákona uložené povinnosti při co nejnižších 

nákladech. Pro ně není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, 

nejde jim zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější 

splnění povinností daných zákonem. Odpadové firmy naopak chtějí především 

generovat zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto 

firmy zpracovávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky 

pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč. V 

kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování lednice do 150 Kč. 
 

 
 

6.  Smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu 

tělesně postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč. 

7.   Smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému 

svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem 

smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč. 

8.   Výsledek výběrového řízení na „ Nákup zametacího stroje pro úklid 

komunikací v obci Záměl “. Nejvýhodnější nabídku předložila dle názoru 

komise, firma s nabídkou č. 2: Agroslužby Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 

Potštejn, která splňovala všechny podmínky zadavatele a nabízená cena byla 

nejnižší a činí 210 000,-Kč. 

10.   Předloženou Zřizovací listinu příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Záměl, 

okres Rychnov nad Kněžnou. 

11.   Rozpočtové opatření v příjmové části ve výši přijetí dotace, a to v částce 1 

024 000,-Kč a dofinancování projektu částkou 1 852 000,-Kč z vlastních 

zdrojů. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje navýšení příjmů o částku 1 024 

000,-Kč a výdajová část zahrnutá v rozpočtu u kapitoly ČOV bude navýšena na 

částku 2 876 000,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

9.  Žádost manželů Chudých, bytem Záměl čp. 110 na odkoupení pozemků v 

majetku obce Záměl. Bylo dohodnuto, že o odkoupení pozemků parc. č. 317/31 

a 317/32 manželé Chudí, bytem Záměl čp. 110 znovu požádají poté, co bude 

vyřešena kanalizace. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

6.   Starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru podpisem 

smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně 

postižených, 517 54 Vamberk. 

7.   Starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru podpisem 

smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu 

včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. 

8.  Starostu podpisem smlouvy s firmou Agroslužby Záměl s.r.o., Záměl 228, 

517 43 Potštejn, na nákup zametacího stroje pro úklid komunikací v obci 

Záměl. 

 

 

Usnesení č. 30/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 10. 

4. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. J. Myšáka. 
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4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

9.  Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4 / 2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 30 / 2017. 

5.  Závěrečný účet, závěrečnou zprávu a účetní závěrku za rok 2016. 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.  Přijetí dotace z fondu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000,-Kč a 

dofinancování podpořeného projektu: „ Klubovna pro volnočasové aktivity 

Záměl “. 

7.  Předloženou žádost starosty na zpracování  projektové dokumentace včetně 

územního a stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165 směrem 

na Doudleby nad Orlicí. 

8.  Předložené prodloužení smlouvy se společností Centropol energy, a.s. , 

Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem na dodávky elektřiny a zemního 

plynu dle platného ceníku na rok 2018. Jedná se o sazby elektřiny pro Obec 

Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. Dále sazby zemního plynu pro ZŠ a MŠ Záměl. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

6.  Starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt: „ Klubovna pro 

volnočasové aktivity Záměl “. 

7.  Oslovením firem na zpracování projektové dokumentace včetně územního a 

stavebního řízení na chodník podél silnice III třídy 3165 směrem na Doudleby 

nad Orlicí. 

8.  Podpisem ceníku společnosti Centropol energy, a.s. , Vaníčkova 1594/1, 

400 01 Ústí nad Labem na dodávky elektřiny a zemního plynu platného na rok 

2018. 

 

 

Usnesení č. 31/ 2017 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 15. 

5. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. M. Krupičkovou a Ing. M. Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje M. Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. Štefkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

10.  Rozpočtové opatření č. 5, 6 / 2017 / viz příloha. 
 

 
 

V poslední době však někteří výrobci produktů osobní péče 

uvádějí na trh vlhčené ubrousky jakožto částečnou náhradu toaletního 

papíru, které lze dle jejich deklarace stejně jako toaletní papír spláchnout do 

kanalizace. Taktéž někteří výrobci toaletního papíru vyrábějí tento produkt s 

nosičem (ruličkou), který označují za rozpustitelný a taktéž spláchnutelný.  
 

Upozorňuje, že vlhčené ubrousky způsobují řadu provozních 

problémů při sběru, čerpání a čištění odpadních vod, významným způsobem 

zvyšují náklady na servis a údržbu těchto zařízení a v neposlední době mají 

výrazný negativní vliv na řádné plnění požadavků vyplívajících z příslušných 

vodoprávních povoleních. Vlhčené ubrousky jsou obvykle vyrobeny z 

dlouhých vláken netkané celulózy anebo z plastů. Z tohoto důvodu 

nedochází k jejich úplné dezintegraci, nebo k ní dochází až po delším čase. 

Vlhčené ubrousky a jiné přípravky pro osobní péči mají tendenci ulpívat v 

stokové síti v jakýchkoliv záhybech, kříženích či překážkách a vytvářet vysoce 

odolnou kompaktní masu. Důsledkem je výrazné snížení průtočného profilu 

kanalizačních sítí, zanášení česlí, ucpávání čerpadel a vyřazení nejrůznějších 

čidel měřící techniky z činnosti. 
 

Provozovatelé se rovněž setkávají i s používáním domácích drtičů 

odpadů u zákazníků, ovšem kuchyňský odpad není běžnou součástí 

komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním 

odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném 

vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování 

odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, 

např. rozmělněný kuchyňský odpad, který není odpadní vodou ve smyslu § 38 

zákona č. 254/2001 Sb. 
 

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, zařazen pod kat. č.  20 01 08  jako organický 

kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je 

povinnost sním nakládat v souladu  se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v 

platném znění. Případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je 

porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také 

porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu příslušného provozovatele a 

povinností ze zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a změně některých zákonů. Případné sankce mohou dosáhnout pokuty 

až ve výši několik mil. korun v závislosti na uplatněném zákoně a osobě 

pachatele. 
 

Důsledné dodržování výše uvedených pravidel přispěje ke snížení 

počtu havarijních situací na stokové síti či jednotlivých vstupních čistíren 

odpadních vod a snížení nákladů spojených s řešením těchto událostí. Rovněž 

dojde ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a prodloužení životnosti 

jednotlivých prvků vodohospodářské infrastruktury. 
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Co do kanalizace nepatří? 
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a 

látky, které do ní nepatří. Žádáme všechny uživatele obecních čističek, aby 

nevhazovali do zařízení vlhčené ubrousky a další hygienické potřeby, které 

obsahují textilní vlákno, popřípadě jiné předměty s obsahem umělých hmot 

(např. dětské pleny, vložky, tampóny, dokonce i mrtvá zvířata…),  které nelze 

biologicky rozložit. Výše uvedené předměty způsobují technologické problémy 

na provozu čistírny odpadních vod (ucpávají česlí a nabalují se na zařízení a 

ničí kalová čerpadla). Cena kalového čerpadla je cca 40 000 – 80 000 Kč dle 

velikosti. Jestliže dojde k prokazatelnému poškození kalového čerpadla 

vhozením nevhodných materiálů, občané napojení na kanalizaci budou muset 

uhradit opravu a nebo nové kalové čerpadlo. 

Dále upozorňujeme, že do kanalizace nesmí být vylévány použité tuky a oleje 

nebo vhazovány zbytky potravin.  

 

V těchto prostorách by docházelo k velkému množení potkanů. 

 

Je tedy nutno odpadky zneškodňovat v souladu se zákonem o odpadech a 

používat k tomu popelnic, při větším množství lze zajistit zneškodnění 

odpadků přes sběrný dvůr. 
 

 

„S ochranou přírody a vody, která je 

její nezbytnou součástí, musí začít 

každý sám u sebe. 
 

Toaleta není odpadkový koš! 
 

aneb 
 

Co Vám může zdražit stočné? 
 

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena každodenní lidskou činností. 

Může to být voda komunální, pocházející z domácností, škol, úřadů, od 

živnostníků a dalších, nebo odpadní voda průmyslová, pocházející od velkých 

producentů. Odpadní voda odtéká pomocí systému kanalizačního potrubí a stok 

do čistírny odpadních vod (ČOV). 
 

Jaké jsou podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace? Pravidla pro 

vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu upravuje 

Kanalizační řád – dokument schválený příslušným vodoprávním úřadem.  

Právě ten stanovuje podmínky, za jakých producenti mohou odpadní 

vodu vypouštět. Stanovení podmínek je důležité proto, aby odpadní voda nejen 

bezpečně odtekla do ČOV, ale mohla také být účinně vyčištěna před jejím 

opětovným vypuštěním do vodních toků (recipientu). 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 31 / 2017 

5.  Úpravu katastrální hranice mezi obcemi Záměl a Potštejn v úseku 

komunikace pod viaduktem do Dolů. 

6.  Výsledek výběrového řízení na projekt: „ Klubovna pro volnočasové 

aktivity Záměl “. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. 1/ Červostav 

s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3. 

7.  Přijetí dotace z projektu EFEKT„ Opatření ke snížení energetické 

náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl “ ve výši 722 060,- Kč. Projekt 

bude dofinancován z vlastních zdrojů. 

8.  Žádost podanou Penzionem Orlice na povolení ke zvláštnímu užívání 

silnice a povolení kulturní akce: „ Pivní slavnosti “. 

9.  Zahájení výběrového řízení na akci: „ Oprava místní komunikace v centru 

obce Záměl “. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Starostu jednáním s Pozemkovým úřadem při řešení pozemkových úprav v 

obci Potštejn. 

6.  Starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou Červostav s.r.o., Kubelíkova 

1224/42, 130 00 Praha 3 na projekt: „ Klubovna pro volnočasové aktivity 

Záměl “. 

7.  Starostu vyhlášením výběrového řízení na projekt: „ Opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl “. 

9.  starostu přípravou výběrového řízení a oslovením firem na akci: „ Oprava 

místní komunikace v centru obce Záměl “. 

 

 

Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
 

Uběhl už půlrok a já bych Vás chtěl seznámit s tím, co se nového v naší obci 

událo a krátce seznámit s plány na druhou polovinu roku. V letošním roce jsme 

požádali o dotace na tyto projekty. 

1) Intenzifikace ČOV Záměl – 90- EO- Za hospodou. Na tento projekt nám 

byla schválena dotace ve výši 1 024 000,-Kč, celkové náklady projektu činí 2 

876 000,-Kč. Požádali jsme ještě Královehradecký kraj o dotaci ve výši 500 

000,- Kč a uvidíme, jak uspějeme. Čistírna se již staví a termín jejího 

zprovoznění by měl být konec měsíce června. 

2) Klubovna pro volnočasové aktivity. Na tento projekt nám byla schválena 

dotace ve výši 400 000,- Kč. Jedná se o rekonstrukci záchodu umýváren, sprch 

a šaten u tělocvičny. Také bude opravena místnost nad tělocvičnou, která bude 

sloužit jako klubovna. Součástí projektu jsou nové rozvody vody, topení a 

elektřiny. Celkové náklady projektu činí 981 822,-Kč . Realizace projektu je 

červen a červenec. 
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 3) Opatření ke snížení energ. náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl 

Na tento projekt máme schválenou dotaci  ve výši 722 060,-Kč. Jedná se o 

rekonstrukci veřejného osvětlení. Dojde k výměně všech lamp za lampy 

osvětlení led, výměně cca 10 sloupů veřejného osvětlení a výměně všech 

kabeláží ve sloupech. Celkové náklady projektu činí 1 900 000,-Kč. Tato 

částka je odhadnuta a soutěží bude snížena. Projekt budeme realizovat v září a 

říjnu. 

4) Oprava místní komunikace v centru obce Záměl 

Na tento projekt dotace je ve výši 472 680,-Kč a celkové náklady projektu jsou 

945 361,-Kč. Jedná se o komunikaci ke škole a projekt bude realizován v 

srpnu. 

5) Kontejnery na bioodpad z obce Záměl 

O tento projekt máme požádáno Královehradecký kraj. Jedná se o nákup 2 

kusů kontejneru na svoz odpadu z naší obce. Výše dotace by měla činit 75 

334,-Kč a celkové náklady projektu jsou 125 574,-Kč. Zda jsme uspěli, 

budeme vědět v polovině června. 

6) Rekonstrukce objektu 227 (zázemí pro hasiče) 

Tento projekt jsme podali do programu rozvoje venkova Královehradeckého 

kraje a jako zatím jediný nebyl v letošním roce podpořen, proto se pokusíme 

tento projekt podat v příštím roce znovu. 

 

           Jak vidíte na souhrnu projektů, podporovaných z částí dotacemi, čeká 

nás v letošním roce hodně práce a také všechny naše finanční prostředky budou 

sloužit k dofinancování těchto projektů. Proto v letošním roce neplánujeme 

žádné další aktivity. Naše obec v dubnu zakoupila zametací kartáč. Cena 

zametacího kartáče činila 210 000,-Kč. Je možné, že některým občanům se 

může jevit nákup dalších strojů jako zbytečná finanční zátěž, ale já si myslím, 

že bez technického vybavení se v budoucnu neobejdeme. Ve svých 

rozhodnutích se snažím, aby obec v budoucnu nebyla závislá na velkých 

firmách a co nejvíce práce si dělala sama, nikoli dodavatelsky. Je to dle mého 

názoru jediná cesta, jak udržet služby obce a nezdražovat poplatky za TDO a 

nezvyšovat koeficient výpočtu daně z nemovitostí. Přeji vám všem krásné letní 

dny a hlavně zdraví. 

Josef Novotný, starostka 

 

 

Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ a MŠ Záměl 

     Rychlost, s jakou nám utekl letošní školní rok, se nedá změřit v jednotkách 

SI, ale v jednotkách společných zážitků a těch jsme měli možnost prožít 

opravdu vrchovatě. Měsíc po měsíci, den po dni, protože tak to v naší škole 

zkrátka chodí. 
 

 Na další straně vás informujeme, o částkách, které byly zaplaceny na fakturách 
a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO. 
 

Uhrazené faktury v roce 2016 za TDO: 

Nebezpečný odpad 

Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora 

Nákup zboží, kontejner na stavební suť 

Prodej - suť ve sběrném dvoře 

fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu 

fy: ELEKTROWIN a.s. 
fy: ASEKOL 

Pohonné hmoty a maziva 

Pojištění auta a traktoru 

Poradenské služby, ze zákona ISPOP 

Opravy a udržování 
Celkové náklady 

2016 

13.044,- 

491.378,- 

23.497,- 

-11.754,- 

-72.373,- 

-19.308,- 

-5.953,- 

26.292,- 

59.899,- 

0,- 

32.884,- 

537.606,- 

2015 

9.394,- 

494.235,- 

12.221,- 

-3210,- 

-95.819,- 

-18.528,2 

-8.170,- 

16.490,- 

62.403,- 

20.570,- 

9.483,- 

499.068,80 
 
 

Přehled za vybrané poplatky TDO: 

Zaplacené poplatky 

Má se ještě vybrat 

Prodej kontejneru 
Platby za firmy 

2016 

311 588 

2.620,- 

10 000 

21574,- 

2015 

302.580,- 

2.620,- 

0,- 

28.262,- 
 

 

 

Sběrný dvůr 

s kompostárnou 

 

 

 

Od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 

Každý týden v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v sudém týdnu) 
 

Svoz popelnic 2017: svozový den pátek číslo týdne 

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 
 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2017: svozový den úterý v 

týdnech dle potřeby sváží si obec sama 
 

Svoz skla (bíle a barevné) 2015: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41 
 

Svoz BIO popelnic 2017: svozový den pondělí 

týden: 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47 
 

. 
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Odpady 

Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění 
odpadů, kde je uváděno množství tříděného odpadu v tunách. 

 

Porovnání v letech 2016 2015 2014 2013 2012 

Sklo 9,493 t 12,531 t 10,208 t 10,619 t 11,602 t 

Plasty 9,692 t 10,253 t 10,825 t 8,744 t 10,876 t 

Směsný odpad 145,06 t 172,80 t 182,51 t 147,57 t 165,23 t 

Papír 7 t 8,31 t 5,67 t 2,507 t 6,492 t 

Železo 11,63 t 5,15 t 5,25 t 3,820 t 15,34 t 
 

Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled je za 
sledované období k porovnání od roku 2014–2017 a ceny jsou uváděny bez 
DPH.  

 

Porovnání smluv v období  2017 2016 2015 2014 

Ceny za odstraňování odpadu  700,- 565,- 565,- 565,- 

Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 

Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,- 

Platby za svoz odpadu  73.680,- 73.680,- 73.680,- 73.680,- 

Cena odstraňování 1t odpadu  600,- 600,- 600,- 600,- 

Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t 

Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 

Celková cena /za tunu 1.200,- 1.200,- 1.200,- 1.200,- 

Třídění plastů /za kg 3,05 t 9,48 9,48 9,48 

Třídění skla – výsyp 

kontejneru 
210,- 210,- 210,- 210,- 

Třídění papíru – výsyp 

kontejner 
0 380,- 380,- 380,- 

Velkoobjemový kontejner 

MULDA 10 m3 otevřená 
0 1.140,-/t 1.140,-/t 1.140,-/t 

Velkoobjemový kontejner 

AVIA 12 m3 otevřená 
0 1.256,-/t 1.256,-/t 1.256,-/t 

Velkoobjemový kontejner 

ABROLL 30 m3 otevřená 
0 1.916,-/t 1.916,-/t 1.916,-/t 

 

Cena bude uvedena dle vyfakturovaných skutečnosti na základě vlastního 
svozu. 
 

 
 

Leden 

• výzdoba tělocvičny na tradiční karneval - opravdu zdařilý designérský výkon 

našich předních školních návrhářů a návrhářek 

Únor 

• měsíc únor jsme po 1. pololetí věnovali učení 

  

Březen 

• návštěva hudebně-tanečního představení ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí 

„Český rok“ v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně 

• divadelní představení „Malá čarodějnice“ ve Vamberku 

• výprava do Rychnova nad Kněžnou na úžasné představení „Praque cella 

quartet“ a prominentní společné focení s hudebníky 

• výzdoba mlýna pro tradiční výstavu zahrádkářů a včelařů v Záměli 

• učitelé jako žáci a žáci jako učitelé, to je náš „Den naruby“ 
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Duben 

• vystoupení „Jaro dělá pokusy“ se zpěvem a kytarovým doprovodem přímo při 

zahájení tradiční výstavy včelařů a zahrádkářů v Záměli 

• tentokrát ne barevný, ale přímo „Pruhovaný den“ v naší škole. Zebry by nám 

záviděly! 

• celoškolní oslava „Dne Země“ byla 100% ekologicky nezávadná 

• podpora našich spolužaček na koncertě „Děti dětem“ v ZUŠ F. I. Tůmy v 

Kostelci nad Orlicí  

• jen zlehka zakletý, v žádném případě ne prokletý „Čarodějnický den“ a 

povinné užití lektvaru na doplnění sil a energie do posledního čtvrtletí školního 

roku 

  

 

 

 

 

 

Co ještě musíme do konce června 

stihnout? 

 

•  využít té skvělé sportovní formy a 

zúčastnit se turnaje ve vybíjené 

v Bohousové 

 

• vyrazit na plánovaný školní výlet 

vlakem do Rokytnice v Orlických 

horách, prohlédnout si muzeum 

Sýpku, vydat se po svých do Slatiny 

nad Zdobnící …nasbírat více papíru 

než v loňském školním roce, poprvé 

vyzkoušet netradiční sporty při 

„Záměliádě“, dokončit tablo 

páťáků,… a nezapomenout, při tom 

všem, rozdat 30. června vysvědčení. 

 
 

 
 

 

odpadků. Na závěr jsme si opekli párky, rozdali diplomy a odměny. Naši 

aktivitu s námi celé dopoledne sdílel i pan starosta. Děkujeme všem, kteří 

přidali ruce k dílu. 
 

Květen 2017 

• Putování ke studánkám –  Místní chasa letos ve spojení s polskými přáteli 

zajistila uvedený den program u lípy vorařů a studánky. To bylo součástí 

polského projektu “Przystanki kultury z książką “. Pan farář pronesl několik 

moudrých slov, vodu i studánku požehnal. Vodník Floriánek s Adélkou 

občerstvili poutníky svojí vodou. Tradiční zastavení u rybníčka bylo opět 

obohaceno nevšedním zážitkem. Za hudebního doprovodu zazpívala nejen 

Rusalka, ale i Vodník. Celým údolím se linuly árie ze slavné opery. Na každém 

zastavení  byl program některé ze Základních škol  - Záměl, Doudleby nad 

Orlicí a Potštejn. Na hřišti, kde naše putování končilo, byly rozdány koláčky a 

pamětní pohlednice. 

• Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos na téma Máme rádi 

zvířata. Na startu v Potštejně bylo registrováno 4485 turistů. Děti soutěžily na 

čtyřech stanovištích. Součástí stezky byla slosovatelná anketa pro děti  o 

hodnotné ceny. Na trase byl Králičí hop, výstava místních chovatelů a jízda na 

oslíkovi. Nechybělo stanoviště Pink Reality, papírové hrady a starý ruční 

kolotoč. Také se po 107 letech slavnostně narážel sud s potštejnským pivem a 

návštěvníci tak mohli zdarma ochutnat pivo z potštejnského pivovaru CLOCK. 

Od dubna 2016 se pracuje odborně i brigádnicky na opravě Kulturní památky. 

I letos zaměstnáváme 3  pracovníky na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad 

Kněžnou. Celoročně probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká 

veřejnost. Letos nemáme přislíbenou žádnou dotaci a i z tohoto důvodu bude 

náš kulturní program značně omezen.  
 

Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční: 
 

27.6.2017 Hudební podvečer dne 27.06.2017 od 17:00 do 18.30 hodin 

zahraje country skupina KALUMET z Rychnova nad 

Kněžnou. Přijďte posedět. 

9.7.2017 Promenáda v kloboucích – ze zámku na zámek  se 

zastavením v Záměli 

28. 9.2017 Svátek Sv. Václava – pečení v obnovené peci + regionální 

potraviny 

27. 10.2017 Lampionový průvod 

5. 12.2017 Advent v Hostinci u Karla IV.  Čertovské rojení 

24. 12.2017 Živý betlém 
 

Změna programu vyhrazena. Srdečně zveme na uvedené akce. 

Čtenářům zpravodaje  přejeme pohodové léto a krásné prázdniny. 
 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu  
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Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

Od posledního vydání Zpravodaje jsme pořádali a účastnili se těchto akcí: 

Prosinec 2016 

• Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý den odnést 

domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku ve svátečním 

duchu.  U jeslí byla živá zvířátka jako každý rok, navíc letos prvně oslík. 

Andělů, andílků i andělíčků bylo hojně. V Hostinci byla nainstalovaná výstava 

betlémů. Z celé akce byl vysílán živý přenos a k vidění je na internetu. 

Leden 2017 

• Tříkrálová sbírka – Obcí dne 7. ledna procházely hned čtyři tříkrálové 

skupinky za velmi silného mrazu. Podařilo se, díky Vám, spoluobčanům, 

vybrat 20.347,- Kč. Dvanácti králům i jejich doprovodu, ale také všem, kteří 

přispěli do kasiček Charity pro potřebné i těm, kteří krále obdarovali 

sladkostmi a ovocem, patří velké poděkování. 

Březen 2017 

• Velikonoce u Karla IV.  - Tvořivé ruce krajkářek, perníkářky, drátenice, 

bylinkářky, dětí z ORIONu a dalších byly pro mnohé inspirací na velikonoční 

výzdobu.  Návštěvníci se u nás mimo jiné mohli seznámit i s tradicí dívčí 

koledy. Králičí hop letos zpestřil naší akci a na dvoře hostince se tak všichni 

zájemci mohli podívat na um ušáčků a obdivovat jejich poslušnost i dovednost 

při skoku přes překážky. 

• Náš spolek se zapojil do programu „Žijeme spolu v Orlických horách“ 

Podporujeme společně regionální výrobky, potraviny a jejich výrobce.  Pro 

zájemce proběhla beseda – představení projektu, kde se návštěvníci mohli 

dozvědět podrobnosti. Byly představeny některé výrobky a potraviny. Jelikož 

se beseda konala na svátek MDŽ, nachystali jsme si pro ženy jako poděkování 

za zájem překvapení ve formě květinky pro radost.  Výrobky a potraviny od 

regionálních prodejců lze objednat na E-shopu a nechat si dovést do Záměle, 

kde u nás v Hostinci u Karla IV. je výdejní místo. Svoz je každých 14 dní.  Lze 

zakoupit např.ovoce a zeleninu, chléb a pečivo, maso a masné výrobky, čaje a 

kávu, mléčné výrobky, domácí vajíčka, knedlíky a polotovary, trvanlivé 

potraviny, dobroty a sladkosti, med a včelí produkty, nápoje a regionální piva, 

ekodrogerii a kosmetiku, řemeslné výrobky a další.... Již také funguje směnný 

obchod např. já umím upéct dobrý chléb,  ty máš zas na zahrádce přebytek 

rajčat směňme to spolu bez peněz. Projekt se zabývá i bezobalem. Je určen pro 

širokou veřejnost, které není lhostejné životní prostředí. Odkaz na stránky 

www.zijemespolu.cz. 

Duben 2017 

• dubna jsme se připojili k akci „ Ukliďme  Česko“ . Sešlo se nás 12 

dobrovolníků, kteří obešli větší část obce a zákoutí. Nasbírali jsme cca 120 kg 
 

 
 

 Podobně rychle jako letošní školní rok možná uteklo celých pět let v zámělské 

škole našim páťákům. Natálie Kostruhová, Kristýna Kollárová, Vojtěch 

Červinka, Václav Lopatovský a Josef Jansa už mají nasměrováno do nových 

škol, do nových tříd, ale určitě dobře vědí, kam se mohou kdykoliv vracet. 

Vždy je rádi uvidíme. 

 

Květen 

• vítaná návštěva „Minicirkusu se zvířátky“ z Havlíčkova Brodu v naší škole - 

opice Zuzana, psi akrobati, kouzla a triky 

• ZaPS – Zábavné a Preventivní Soutěže je pro občanské sdružení, které pro 

nás připravilo zcela netradiční dopoledne zaměřené na prevenci kyberšikany a 

pohybu na sociálních sítích  

 

Červen 

• z atletického čtyřboje v Kostelci nad Orlicí se naši reprezentanti vrátili jako 

vítězové!!! 

• olympiáda malotřídních škol se tentokrát konala na Rovni a druhé místo v 

nabité konkurenci jen dokazuje, v jaké jsou „Záměláci“ skvělé formě. 

 

Po zápisu do prvních tříd také už víme, že v září přivítáme ve škole tři prvňáky. 

Lukáše Toužimského a Šimona Dvořáka doplní Viktorka Mazánková. 

 

Ale to bude až po vytoužených prázdninách a ještě než se na ně 

všichni rozutečou, ráda bych poděkovala panu starostovi Josefu Novotnému a 

zaměstnancům OÚ Záměl za skvělou všestrannou podporu jak mě, v mém 

prvním roce „ředitelování“, tak celé škole. Velké díky určitě patří všem dětem, 

žákům, kolegyním a rodičům za opravdu vydařený školní rok, který se nám 

společně podařilo prožít. Krásné prázdniny!  

Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 

 
A zase se blíží konec školního roku. Je tedy nejvyšší čas připomenout 

si poslední půlrok v naší mateřské škole. 

Letošní zima zimním radovánkám opravdu přála. Na Nový rok nám napadala 

opravdu bohatá sněhová nadílka.  Mnozí dospělí možná trochu hudrovali při 

ranním odhrnování sněhu, ale děti byly nadšené. Stavění sněhuláků, hry se 

sněhem, sáňkování  –  právě tohle byly ty nejoblíbenější činnosti v lednu. 

Bohužel, jak rychle sníh přišel, tak rychle odešel. V únoru už po něm nebyla 

ani památka.  A 
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tak zbyl alespoň dostatek času na spoustu jiných věcí. Únor je přeci 

doba masopustů a ani u nás nesměla tato tradice chybět. A masopustní veselicí 

jsme zimní období zakončili. 
 

 
 

V březnu už jsme 

nedočkavě začali vyhlížet jaro.  

Děti nosily do školky první 

květinky, třídu jsme si vyzdobili 

jarními obrázky a povídali jsme si 

o tom, co se děje s přírodou právě 

v tomto ročním období.  Koncem 

března byl nevyšší čas poslat po 

řece Moranu a definitivně se se 

zimou rozloučit. Při výrobě 

Morany děti pomáhaly jak nejlépe 

uměly a symbol zimy byl v celé 

své kráse připraven na svou  

poslední cestu. 22. března si děti 

vzaly hudební nástroje a s 

veselými písničkami došel náš 

průvod až k řece na lávku k 

vodníkovi. Tady jsme Moranu  

poslali po vodě do daleka. Také 

jsme vyrazili do vamberského 

divadla na představení „ Malá 

čarodějnice“ 

 

Počátkem dubna nás plně 

zaměstnaly velikonoční svátky. 

Děti zdobily a vyráběly a ve školce 

zavládla ta pravá velikonoční 

nálada. Když bylo vše připraveno, 

mohlo se začít koledovat. Nejdříve 

začala koledovat děvčátka, protože  

 
 

 
snad jedině v našem kraji se traduje dívčí koleda. Po čtrnácti dnech vypláceli 

zase kluci. A všichni koledníci byli odměněni  nejrůznějšími dobrotami. 

Po Velikonocích jsme se začali připravovat na besídku ke Dni matek. 

Letos jsme ale tento dárek pro maminky pojali trošku netradičně.  

Nevystupovaly pouze děti, ale zapojili jsme i maminky. Všichni společně 

tančili, zpívali a hráli na hudební nástroje. Společné vystoupení bylo opravdu 

podařené. Dětem, ale i jejich maminkám, doslova zářily oči. 
 

 
 

 

Jakmile se setmělo, opekli jsme špekáčky. Po večeři jsme se vrátili do 

knihovny, tam děti prolezly pavučinou. Nejmladší účastník usnul v horní 

zasedačce a ostatní s baterkami mezi knížkami našli indicie k další pohádce. 

Při čtení cínového vojáčka jsme si pochutnali na pudinku. Pak jsme oblékli 

dobrovolníka do toaletního papíru a hromadným prolézáním mezi provazy 

udrhly cop. Před spaním si děti přečetly pohádku Princezna na hrášku a uložily 

se k nejmladšímu spáči. Ráno jsme posnídali kakao a napečené dobrůtky od 

maminek, kterým děkujeme, tentokrát se nám toho sešlo hodně. Děkuji i paní 

Myšákové za mléko.  
  

  

  

Následující pondělí děti z marcipánu, který nestihly zpracovat, 

vytvářely postavičky na téma Cínový vojáček. 

V květnu jsme slepili ke Dni matek tulipán. Na šňůru si navlékli 

kočku s tělíčkem spirály, využili hromady ruliček od toaletního papíru 

k vytvoření stonožky. V květnu rozkvetla okna knihovny vlastnoručně 

vyrobenými květy z krepového papíru.  

Upozorňuji čtenáře, že z knihovny z Kostelce máme do srpna 

zapůjčeno 150 knih. Kdo má zájem číst, je z čeho vybírat. Budu ráda za další 

náměty k zakoupení nových titulů v tomto roce. Prosím o informace, jaké 

knihy byste v knihovně chtěli najít. Dětem přeji prosluněné a odpočinkové 

prázdniny. 

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
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čtenářů a 15 do patnácti let. V loňském roce jsme si s knihovnou v 
Kostelci nad Orlicí vyměnili 4 soubory celkem 240 knih.  

 
Statistika v rámci návštěvnosti a výpůjček je s porovnáním s rokem 

2014 nízká. Děti do 15 let méně čtou. S rokem 2015 tento stav nesrovnávám, 
protože knihovna byla půl roku zavřená v rámci rekonstrukce budovy.  

 

Po Vánocích jsme se sešli 9. ledna, kdy jsme si z vlny a rolek od 

toaletního papíru „upletli“ čepičky. Z průsvitného papíru jsme vymalovali na 

okno mlýn s točivými lopatkami. Přiblížil se čas karnevalu a tak jsme tvořili 

vlastní karnevalové masky a posledního ledna si ušili ponožkového pejska. 

Týden před Valentýnem jsme zdobili z korálků drátěná srdíčka jako zápich. 

Den před svátkem jsme upletli z papíru dvoubarevné srdce podle dánské 

předlohy. Pak už ssoustředíme na další přicházející svátek, a to Velikonoce. 

Háčkujeme pytlíky na vajíčka. Na to, že některé děti držely háček v ruce 

poprvé, zvládly i tento úkol. Po jarních prázdninách  pytlíky zdárně dodělaly. 

Děti měly radost, že háčkovací techniku zvládly a výrobek dokončily. Poté 

jsme se vrátili k  z papíru, ze kterého jsme pletly hvězdy. Na okno jsme 

vytvořili girlandu z pěkných překližkových zajíců, kteří díky svému 

bambulkovému ocásku byli pohlední z druhé strany okna. Také si děti  

vytvořily přáníčko a týden na to ovečky z vaty.  
 

  
 

Po čtrnácté jsme se zúčastnili Noci s Andersenem. Tentokrát jsme 

večer četli Andersenovy pohádky, řekli si několik zajímavostí ze života autora 

a přečetli si pohádku Ošklivé káčátko, kde si děti uvědomily, že není důležité, 

jak kdo vypadá, ale jak se chová. V horní zasedačce jsme se napili čaje, 

připravili spacáky, pyžama a přemístili se na školní zahradu. Po pohádce 

Císařovy nové šaty (takové pohádky – nepohádky, tak trochu renesanční a 

soudobé, o tom jaké hodnoty si vybrat a zvolit, aby život nebyl promarněn) 

jsme ve třech družstvech podle indicií hledali něco voňavého, páchnoucího, 

něco co lze ohnout, něco rychlejšího než šnek, něco co jde zlomit, něco co lítá, 

něco co dělá stín, něco ve tvaru srdce, něco většího než A4 papír, plod stromu 

kaštanu, v čem jsou semena stromů, něco co píše.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V dubnu ještě naši budoucí předškoláci navštívili první třídu, aby 

věděli, jak to vlastně vypadá v té opravdové škole. I ve školce jsme přípravě do 

školy věnovali hodně času – malí předškoláci plnili mnoho úkolů jako 

opravdoví školáci. Po svědomité přípravě se děti k zápisu skutečně těšily a 

nemohly se dočkat, až všem ukážou,  jak jsou šikovné. 
 

 
 

V květnu na nás čekala hned 

dvě zajímavá představení.  Na to 

první jsme si museli zajet do 

Kostelce nad orlicí, kde si pro nás 

děti ze Základní umělecké školy 

připravily hudební pohádku „Jak se 

Andula chtěla vdávat“. Malí 

předškoláci se zájmem sledovali 

spousty hudebních nástrojů, které se 

pohádce objevily.  Druhé představení 

přijelo za námi do školky. Minicirkus 

s živými pejsky, opičkou i 

kouzelnickými čísly snad každého 

pobavil. I děti se mohly do kouzlení 

zapojit.  Na závěr jsme se všichni se 

cvičenou opičkou Zuzankou vyfotili 

a fotku máme i na našich stránkách 

školy. 

Poslední měsíc tohoto školního roku 

jsme zahájili výletem do Doudleb 

nad Orlicí. Jeli jsme se podívat na 

zvířátka na Babiččině dvorečku. Děti 

si zde zopakovaly názvy domácích   
zvířat, jak říkáme jejich mláďatům, čím se zvířátka živí a proč jsou pro nás 

užitečná. 

A protože nám opravdu přálo počasí, zpátky do školky jsme se vraceli 

pěšky krásnou přírodou podél řeky Orlice. Nezapomněli jsme se zastavit také u 

soutoku řek Orlice a Zdobnice. Zde si děti vyzkoušely svou šikovnost při hodu 

do dálky, když se pokoušely přehodit kamínky řeku.  

 

Nyní nás už čeká jen několik posledních úkolů. Společné focení, 

školní výlet a samozřejmě slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do 

první třídy. Může se zdát, že máme ještě spoustu času. Vždyť červen teprve 

začal. Ale čas utíká snad rychleji než voda v řece Orlici a než se nadějeme, 

budou tu prázdniny.  Tak ať se vydaří. 

Juštová Jitka, Učitelka MŠ Záměl 
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SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 

  
 

Vzhledem k nadcházejícím školním prázdninám, které ukončí tento školní rok, 

bych chtěl poděkovat všem cvičitelům. Jen díky nim vás mohu seznámit 

s aktivitami našeho sportovního klubu. Ještě než začnu s výčtem naší činnosti 

musím znovu  poděkovat obci Záměl  a panu Cvejnovi za vyrobení "bedny 

stupně vítězů". Bedna je skvěle provedená a pozvedne nám vyhodnocování 

soutěží na vyšší úroveň. 

 

V současné době probíhá přestavba zázemí pro tělocvičnu - šatny, sociálního 

zařízení a klubovny. Provoz tělocvičny bude v tomto čase z technických 

důvodů omezen. 

 

Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých 

 

Rekreační volejbal, M. Svoboda, M. Krupičková 

Předně bychom rádi rozšířili naši hráčskou základnu a přivítali nové hráčky a 

hráče zajímavé hry volejbal. Na volejbale se scházíme pravidelně v úterý a ve 

čtvrtek od 19. hodin v místní tělocvičně. Přes léto bude pravděpodobně jen 

jeden hrací den na antukovém hřišti u tělocvičny. Loni jsme chodili hrát také 

plážový volejbal každou neděli od 14 hodin do Potštejna na hřiště pod Lipami. 

První sobotu v srpnu se plánujeme zúčastnit volejbalového turnaje, který se 

letos poprvé bude konat ve Chlenách. Kontakt pro případné nové zájemce je 

604 335 439 (Marcel Svoboda) a nebo 732 151 499 (Milena Krupičková). 
 

Rekreační fotbal, M. Svoboda 

Fotbal hrajeme v sezoně od října do března každou neděli od 18 hodin v místní 

tělocvičně. V poslední době máme problém se vůbec sejít a tak bychom rádi 

také rozšířili naši základnu o nové hráče tohoto běhavého sportu. Více 

informací na čísle 604335439 (Marcel Svoboda). 
 

Rekreační cvičení pro radost, M. Krupičková 

Již přes rok předcvičuje pravidelně každý čtvrtek Milena Krupičková. Cvičení 

se zaměřuje na prohřátí, posílení a protažení celého těla. Cvičenky 

zaznamenaly zlepšení, a to především ve větším rozsahu pohybu a celkové 

vitality.  

Cvičení bude probíhat přes léto. Na konkrétním dnu a času se domluvíme 

v průběhu června 2017. V době rekonstrukce se vždy dopředu domluvíme, kdy 

a kde cvičení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme maminkám za sladkosti pro děti a také paní ředitelce místní 

školy za krásnou výzdobu, kterou s dětmi připravila. 

V pátek 17. února jsme v Penzionu Orlice společně s hasiči pořádali 

Sousedský ples. Tentokrát nám hrála skupina Brillant band a sklidila veliký 

úspěch. Děkujeme všem dárcům za pěkné příspěvky do tomboly. 

V pátek 21. 4. a v sobotu 22. 4. jsme ve sběrném dvoře uspořádali 

charitativní sbírku pro Diakonii Broumov. Jako pokaždé jste darovali hodně. 

Děkujeme. 

Na pálení čarodějnic, které se konalo v neděli 30. dubna, jsme se 

zapojili sponzorským darem. 

Navštívili jsme oslavence Růženu Kubizňákovou 80, Ivanku 

Toužimskou 70, Pavla Řeháka 70, Janu Mudruňkovou 75, Bohumila Kosa 75, 

Jana Holuba 75, Květu Klívarovou 75, Jaroslavu Morongovou 75 a Bořivoje 

Ptáčka 70. Všem přejeme pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let. 

Navždy nás opustil pan František Kotyza, paní Libuše Langrová - 

nejstarší občanka Záměle a pan Josef Hlaváček. Čest jejich památce. 

 Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová    

 

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

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 

8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 

13.00 – 17.00 hod. 

13.00 – 17.00 hod. 
 

Na úvod Vám seznámím se statistikou, abyste si udělali představu o 
návštěvnosti knihovny. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 byl 2 708 ks 
knih. 

 

statistika výpůjček: Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 

Výpůjčky celkem 381 277 525 

Naučná literatura dospělým čtenářům 7 15 27 

Krásná literatura dospělým čtenářům 308 218 384 

Naučná literatura dětem 3 1 4 

Krásná literatura dětem 63 43 110 

Čtenáři do 15 let  310 182 322 

Čtenáři nad 15 let  82 70 100 
 

Za nové knihy se utratilo 13.189,00 Kč. Další položkou v hodnotě 1.041,00 byl 

nákup materiálu k soutěžím (nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek). Za 

občerstvení při akcích se utratilo 873 Kč. V knihovně je registrováno 33 

dospělých 
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Dosavadní průběh  

roku 2017 očima  

Dobrovolných hasičů  

ze Záměle. 
 

Svoji činnost  v roce 2017 jsme zahájili 28. ledna spolupořádáním 

karnevalu pro Zámělské děti a jejich  doprovod v místní tělocvičně. 17. února 

jsme spolupořádali se sociálním a kulturním výborem obce Záměl Sousedský 

ples v Penzionu Orlice. 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“.  

13.května jsme pořádali na hřišti pod Markem soutěž v požárním útoku  4. 

okrsku. Soutěže se zúčastnilo 7 mužských družstev a 3 ženská družstva. 

Zastoupení jsme měli v obou kategoriích a shodně jsme obsadili pěkná 2. 

místa. Soutěž byla hodnocena velmi kladně a nakonec nám přálo i počasí. 

Také jsme opět na podzim loňského roku otevřeli hasičský kroužek 

pro mladé hasiče. Scházíme se každé úterý od 16 hodin v hasičské zbrojnici v 

areálu mlýna. Rádi mezi námi přivítáme nové mladé hasiče. 

 Výjezdová jednotka obce Záměl měla od začátku roku tyto ostré výjezdy a 

školení:  

- od 7. ledna byla v Záměli na Divoké Orlicí až do odvolání pohotovost z 

důvodu tvorby ledových jevů. 

-  4. března nám byl vyhlášen výjezd na požár kontejneru v obecním sběrném 

dvoře. 

-  19. až 20. května jsme se zúčastnili kurzu Technik ochrany obyvatelstva v 

areálu stanice HZS v Náchodě. 

Tolik krátká zpráva od místních hasičů. 

 

Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

Na Nový rok jsme opět se sportovním klubem uspořádali výstup na 

Velešov. Počasí nám přálo a tentokrát byla účast opravdu velká. Jako každým 

rokem jsem pro poutníky připravila horký punč. 

V sobotu 28. ledna jsme se s hasiči a sportovci sešli v místní tělocvičně a 

připravili pro děti karneval. Celé odpoledne moderoval pan Nermuť a o hry pro 

děti se postarali členové sportovního klubu. Občerstvení měli na starost hasiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bude probíhat. Z uvedeného důvodu se vždy dotazujte na datum a čas cvičení: 

732 151 499. Cvičení nebude od 4.7.2017 do 13.7.2017. 

 

Kondiční cvičení žen, M. Sršňová 

Cvičení v tělocvičně zaměřené na posílení svalů a zlepšení kondice jsme 

ukončily v květnu. Cvičily jsme pravidelně každé pondělí od 18 hodin a ženy 

ze Záměle a okolních obcí se ho v hojném počtu účastnily. Stejně jako loni 

jsme s příchodem hezkého počasí vyměnily tělocvičnu za přírodu. Od června 

každé pondělí v 17 hodin vyrážíme na kolách objevovat krásy okolí a tím 

pokračujeme v udržování kondice. Rády uvítáme další ženy, které se k nám 

připojí. V případě zájmu volejte na číslo 605 250 587 (M. Sršňová). 

 

Cvičení předškoláků, p. Myšáková 

Za tento školní rok udělaly děti velké pokroky. Umí chytat i házet míčem na 

cíl. Projdou se po kladině, pohoupou na laně i zašlapou kolečka na bradlech. 

Rády se zapojují do kolektivních her i soutěží a jejich nejoblíbenější zábavou 

pořád zůstává hra "na ovečky".  

 

Tancování a cvičení s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková   

Celý školní rok každé úterý odpoledne se scházíme s dětmi z prvního stupně a 

s jedním předškoláčkem a hrajeme si s pohybem v rytmu hudby. Postupně jsme 

si  

 

nacvičili kreativní taneční sestavu a tu 

jsme v lednu předvedli na karnevale pro 

děti, v únoru jsme vystoupili s country 

tancem na jarním pětiboji v tělocvičně 

v Záměli a v březnu jsme se zúčastnili 

v Pelclově divadle soutěže 

„Rychnovský taneček“. Pro nás pro 

všechny to byl velký zážitek a získaný 

pohár byl pro nás velkou odměnou a 

motivací. 

 

Cyklistický kroužek, M. Dvořák, J. Kotlář  

Zimní dlouhá příprava nás donutila připravit pro naše borce i jiné sportovní 

hry,které jsme do této doby ještě nevyzkoušeli. Takže přišel na řadu florbal, 

házená atd. Nedočkavě  jsme čekali na příchod jara, které nám odstartovalo 

cyklosezónu .Začali jsme technikou na hřišti pod Markem a poté prvními 

výlety po okolí. Vzhledem ke vzrůstajícím zkušenostem našich borců jsme 

začali vybírat i náročnější tratě. Nyní již zvládáme 17 kilometrové vyjížďky 

v náročném terénu.  
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Čeká nás ještě jeden závěrečný výlet 

před začátkem letních prázdnin, na 

kterém zúročíme techniku, vytrvalost 

a odvahu. Kdo bude mít přes 

prázdniny chuť si zabajkovat, tak 

může každé pondělí od 17:00  na 

popisném čísle 233.Info o pondělním 

bajkování na čísle 723545593. 

 

Florbal, T. Krejčík 

Florbal chodíme hrát v neděli od 13:00,ale tento rok se scházíme nepravidelně, 

z důvodu malého počtu hráčů. Během léta bychom potřebovali sehnat alespoň 

dva nové hráče, kteří  by pravidelně chodili hrát. Tak že kdo má chuť si 

protáhnout tělo, je srdečně vítán. Na konci  března jsme si byli zahrát 

amatérský turnaj v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme obsadili čtvrté místo z 

celkem patnácti týmů. 

 

Stolní tenis, p. Krupička 

Oddíl stolního tenisu se scházel ve stejných termínech jako loni, tzn. v úterý od 

17 do 19 hodin – trénink. Mistrovská utkání se konala v pátek 18.30 - 21 hod. 

Do soutěží byly přihlášeny 2 družstva A a B. Obě hrála okresní přebor 3. třídy. 

Družstvo A se ve své skupině umístilo na 2. místě, družstvo B skončilo 6. 

V letošním školním roce se podařilo rozjet kroužek stolního tenisu, který 

navštěvovali 4 žáci. Oddíl stolního tenisu by chtěl touto cestou poděkovat panu 

Martincovi a pivovaru Konrad Vratislavice za sponzorský dar, za který jsme 

mohli koupit nový stůl na stolní tenis. 

 

SK Záměl- proběhlé akce 

 

Karneval  

 

Ve spolupráci se sociální komisí, 

hasiči a školou připravil SK Záměl 

tradiční karneval pro děti. Účast dětí 

byla velká a předvedené masky byly 

nápadité a skvěle připravené. Děti se 

mohly zúčastnit připravených 

soutěží, dostaly jako každý rok 

sladké pohoštění připravené 

maminkami a babičkami a nakonec 

si mohly užít opravdovou diskotéku 

se světelnými efekty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jarní sportovní pětiboj  

pro děti, který má již svou tradici a 

koná se vždy v lednu nebo únoru v 

tělocvičně, proběhl v závodním 

duchu. Účast dětí byla velká a 

sportovní výkony výborné. Děti se 

mohly navzájem poměřit v hodu na 

cíl, překážkovém běhu, skoku do 

dálky z místa, hodu na koš a ve 

zručnosti. Malí a i větší sportovci  

měli možnost ukázat své dovednosti a všichni za své úsilí získali pěkné ceny. 

 

Pálení čarodějnic a sportovní odpoledne 

Pálení čarodějnic provází jako již tradičně sportovní odpoledne, kdy mají děti 

připravenou trať s úkoly. Trať vyznačená fáborky byla na čas a začátek i konec 

byl na hřišti pod Markem. Děti plnily různé disciplíny v obratnosti - hod na cíl, 

střelba ze vzduchovky, lanová stezka, hod granátem, skákání v pytli a chůze na 

chůdách. Závodníci s nejlepšími výkony získali ceny a všichni účastníci dostali 

krásnou perníkovou čarodějnickou medaili a diplom. Perníkové medaile 

připravuje každoročně Kateřina Cvejnová a my jí touto cestou děkujeme. 

 

Turistický výlet do Litic   

Dne 27.5.2017 jsme připravili pro všechny zámělské školáky a předškoláky 

turistický výlet. Ráno v 8 hodin jsme se vydali ze Záměle vlakem do Litic a 

pak jsme pokračovali pěšky.Naše  cesta vedla  vzhůru kolem  lomu a  cestou  

nás  čekaly krásné vyhlídky na hrad Litice. Plni sil jsme vyšli na Chlum a k 

 

vysílači. Při jednom z odpočinků 

jsme si opekli buřtíky a v restauraci 

Vyhlídka jsme si dali zaslouženou 

cílovou odměnu. Cesta dolů z 

Vyhlídky do Záměle nám utekla už 

rychle a všichni jsme se vrátili v 

pořádku domů. Účast výletníků byla 

poměrně početná- 17 dětí a 7 

dospělých. 

 

Rozloučení  se školním rokem 

Kroužky proděti a mládež nám s koncem školního roku končí a než se 

rozejdeme na prázdniny, čekalo nás ještě poslední sportovní setkání. Na hřišti u 

tělocvičny jsme si zahráli tradiční i netradiční hry, trošku jsme si  zatančili a  

měli jsme i něco dobrého k snědku. Všem dětem i dospělým přejeme pěkné 

léto a prima prázdniny. 

Sportu zdar! Team SK 

16 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL – 17 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


