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V tichém zármutku oznamujeme, 

že nás opustil zaměstnanec 
 

Bohumír Hlaváček 
 

zemřel 25. prosince 2018 

ve věku 61 let 
 

 

 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 2/ 2018 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

17.12. 2018 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 

Štefkovou 

3. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

4. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

21. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 25, 26, 27, 28 / 2018 / viz 

příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 2 / 2018 

5. ZO schvaluje předložený Rozpočet obce Záměl na r. 2019 jako vyrovnaný 

ve výši 7 732 700 Kč, závazným ukazatelem jsou paragrafy a střednědobý 

rozpočtový výhled na r. 2020, 2021, 2022.  

6. ZO schvaluje předložený Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl 

na r. 2019 jako vyrovnaný ve výši 756 900,95 Kč. 

7. ZO schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2020, 2021, 2022 ve výši 756 900,95 Kč. 

8. ZO schvaluje předložený Rozvojový plán na volební období r. 2018 – r. 

2022. 

9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pro spolupráci na zprávě o uplatňování 

Územního plánu zastupitele pana Josefa Novotného a náhradnici paní Milenu 

Kaplanovou. 
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10. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 13 Smlouvy o dílo na svoz 

odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob, kterou mezi sebou 

uzavřely tyto smluvní strany: Objednatel: Obcí Záměl, Záměl č.p. 158, 517 43 

Potštejn (dále: Obec Záměl) Zhotovitel: EKOLA České Libchavy č.p. 172 

11. ZO schvaluje dodavatele č. 2. Bártek rozhlasy s.r.o, Vyšehradská 1349/2, 

Praha 2 s nejnižší cenovou nabídkou 1 447 402 Kč na projekt: „ 

Protipovodňová opatření obce Záměl část veřejný rozhlas“. 

12.  ZO schvaluje předloženou Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj 

domov“ a účelový finanční dar na část nákladů účetní, pojištění a energie, 

prodloužení domény atd. ve výši 10 000,-Kč. 

13.  ZO schvaluje předložený Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu a 

provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl a Dodatek 

č. 13 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného vodovodu v obci 

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

dále jsou předloženy ceny vodného a stočného pro r. 2019. Cena vodného je 

40,60,-Kč a stočného je 40,40-Kč. 

15.  ZO schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně - Milena 

Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková. 

16. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo veřejné osvětlení Záměl – od 

č.p. 161 směr železniční přejezd mezi smluvními stranami: objednatelem: Obec 

Záměl a zhotovitelem: Pavel Zářecký Oprava, Údržba, Montáže revize, Lhoty 

u Potštejna č.p. 29 . Rozsah provedených prací: Jedná se o výstavbu veřejného 

osvětlení (dále VO) dle projektu VO Záměl- od č.p. 161 směr železniční 

přejezd. Cena za dílo je celkem 248 564,-Kč dle cenové nabídky ze dne 26. 11. 

2018. 

17. ZO schvaluje předloženou žádost o dotaci z dotačního titulu MMR- 

117d8210A- Podpora obnovy místních komunikací na projekt: „Oprava 

komunikace 7c v obci Záměl“ za celkovou cenu 1 441 473,85 Kč a dotačního 

titulu MMR- 117d8210B na projekt: „Rekonstrukce školního hřiště u 

tělocvičny“ za celkovou cenu 2 848 341,95 Kč. ZO schvaluje dofinancování 

obou projektů z vlastních zdrojů. 

18. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 19012 – 13 mezi 

objednatelem: Obec Záměl a zhotovitelem: Timoris Projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. Objednatel se rozhodl podat žádost o dotaci 

na projekt: „Oprava komunikace 7c v obci Záměl“ a projekt: „rekonstrukce 

školního hřiště u tělocvičny“. 

Předmětem smlouvy je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením 

projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a 

rozsahu dle dále uvedené specifikace. 

a) Projektová žádost, b) Výběr dodavatele, c) Dokumenty pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, d) Administrace realizační a závěrečné fáze 

projektu 
 

 
 

 

Jen připomínáme - i malé spotřebiče je třeba odevzdat na určené místo. I když 

se vejdou do popelnice na směsný komunální odpad. Za spotřebiče ve 

směsném odpadu zbytečně platíme náklady na svoz a skládkování. 

Za celou republiku průměrně každý z nás odevzdal loni prostřednictvím 

ELEKTROWINu 3,82 kilogramu vysloužilého elektra. V různých krajích byli 

ale lidé různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů na 

obyvatele zvítězil Středočeský kraj s 5,17 kg. Na náš kraj z tohoto porovnání 

vychází 5. příčka. Ale není to soutěž – jen musíme všichni vědět, kam s 

vysloužilým spotřebičem! 

 
 
 

 

 

Protipovodňová opatření obce Záměl 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající 

v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná 

digitalizace povodňového plánu. Díky projektu bude 210 obyvatel chráněno 

protipovodňovými opatřeními a jedna obec bude chráněna digitálním 

povodňovým plánem. 

Celkové způsobilé výdaje: 1 729 589 Kč 

Dotace EU: 1 210 712 Kč (70%) 

Příspěvek příjemce podpory: 518 877 Kč 

(30%) 

Datum zahájení realizace projektu: 

22.6.2018 

Datum ukončení projektu: 31.12.2019 

Řídící orgán: Ministerstvo životního 

prostředí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond 

životního prostředí ČR 

Příjemce dotace: Obec Záměl 
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Uhrazené faktury v roce 2017 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 

2018 

11.862,- 

414.157,- 

14.925,- 

-9.728,- 

-113.084,5 

-13.372,5 

0,- 

56.709,39- 

44.510,- 

18.150,- 

28.581,- 

444.287,39 

2017 

11.059,- 

414.279,- 

6.814,- 

-3820,- 

-106.184,- 

-13.301,7 

-2.192,- 

42.425,64- 

65.232,- 

20.570,- 

42.605,50- 

477.487,44 

 

Jak jsme na tom se sběrem v našem kraji? 
Místo zpětného odběru na sběrném dvoře v Záměli. 

Otevírací doba: sobota 10:00 hod do 11:00 hod. 

 

Již několik let spolupracujeme s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který 

má na našem sběrném dvoře/našich sběrných dvorech vytvořené/á místo/a 

zpětného odběru. Protože za touto společností stojí velcí výrobci bílé techniky, 

jejichž výrobky máte vybavené kuchyně, zaměřuje se především na tuto část 

elektroodpadu. Lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnky, ale také 

vysavače, nebo varné konvice. To je asi nejčastější, co se na našem sběrném 

dvoře/našich sběrných dvorech vyskytuje a co od nás ELEKTROWIN odváží 

dále k recyklaci. Specializovaná zpracovatelská zařízení výrobky zbaví 

nebezpečných látek – např. ve staré ledničce je až 350 g freonu, nebo ve staré 

pračce je azbest. Výrobky se dále rozeberou na materiály, které putují k 

dalšímu využití – betonové závaží z praček do stavebnictví, kovové korpusy do 

hutí, plasty k další úpravě a do výroby – např. zatravňovacích dlaždic, ramínek, 

nebo krytů na kola automobilů. Pračky, sporáky a mikrovlny se z našeho 

sběrného dvora odvážejí do zpracovatelského zařízení, které provozuje v 

Klenovicích na Hané společnost GLOBAL Recycling s.r.o. Ledničky a 

mrazáky se vozí do Havlíčkova Brodu, kde zařízení provozuje společnost 

RUMPOLD RCHZ s.r.o. Podmínky pro zpracování chlazení jsou velmi přísné 

a v České republice je splňují pouze dvě zařízení. 

V loňském roce jste na náš sběrný důr odevzdali 1 180 kg lednic, 5 180 kg 

velkých a malých spotřebičů. To je celkem 6 360 kg – tedy 10,159 

kg/obyvatele. V celém našem kraji bylo v loňském roce odevzdáno 2 304 207 

kg. Při přepočtu na obyvatele je to 4,18 kg. Je vidět, že náš sběrný dvůr funguje 

dobře, máme v naší obci uvědomělé občany a máme být na co pyšní – za to 

všem patří dík!   

 

 

19.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu o věcném břemenu na vedení VO k 

projektu: „VO Záměl – od č.p. 161 směr železniční přejezd“ dle GP č. 505-

164/2018 uzavřená mezi Obcí Záměl a paní M. H., Záměl č.p. 88, 517 43 

Potštejn. 

20.  ZO schvaluje předložené Smlouvy o věcném břemeni na kanalizaci 

uzavřené: 1. Smlouva je uzavřena mezi obcí Záměl a paní J.M., č.p.206 dále 

panem J. H., Husova č.p. 1591/110, Nový Hradec Králové. 2. Smlouva je 

uzavřena mezi obcí Záměl  a paní Z. H., č.p. 68 dále paní Mgr. Z. D., č.p. 68 a 

panem Ing. J. D., Polská č.p. 705, Vamberk. Obě Smlouvy o věcném břemeni 

na kanalizaci jsou vytvořeny dle GP č. 500 – 120/2018..  

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

10.  ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 13 Smlouvy o dílo na svoz 

odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob, kterou mezi sebou 

uzavřely tyto smluvní strany: Objednatel: Obec Záměl Zhotovitel: EKOLA 

České Libchavy č.p. 172, 561 14 České Libchavy 

11. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a vybranou 

firmou Bartek Rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Praha, která podala 

nejlevnější nabídkovou cenu 1 447 402, -Kč na projekt: „ Protipovodňová 

opatření obce Záměl část veřejný rozhlas “ a provádět rozpočtová opatření v 

tomto projektu. 

12. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy mezi obcí a Má vlast- můj domov 

z.s., o poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl ve výši 10 

000Kč. 

14. ZO pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako  předsedu komise, 

pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. Martina Šklíbu jako 

člena komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola 

bude provedena dne 18. 12. 2018. 

16. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo VO Záměl – od č.p. 161 

směr železniční přejezd mezi smluvními stranami: objednatelem: Obec Záměl a 

zhotovitelem: Pavel Zářecký Oprava, Údržba, Montáže revize, Lhoty u 

Potštejna č.p. 29.  

17. ZO pověřuje starostu oslovením společnosti Timoris Projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, Olomouc na uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání 

žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR- 117d8210A Podpora obnovy 

místních komunikací na projekt: „Oprava komunikace 7c v obci Záměl“ za 

celkovou cenu 1 441 473,85 Kč a dotačního titulu MMR- 117d8210B na 

projekt: „Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny“ za celkovou cenu 2 848 

341,95 Kč. 

18. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 19012 – 13 mezi 

objednatelem: Obec Záměl a zhotovitelem: Timoris Projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, Olomouc. Předmětem smlouvy je souhrn činností zhotovitele,  
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spojených s řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky 

v přesném určení a rozsahu dle dále uvedené specifikace. 

a) Projektová žádost, b) Výběr dodavatele, c) Dokumenty pro vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, d) Administrace realizační a závěrečné fáze 

projektu 

19. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o věcném břemenu na vedení VO 

k projektu: „VO Záměl – od č.p. 161 směr železniční přejezd“ dle GP č. 505-

164/2018 uzavřenou mezi Obcí Záměl paní M. H., Záměl č.p. 88. 

20. ZO pověřuje starostu podpisem Smluv o věcném břemeni na kanalizaci: 1. 

Smlouva je uzavřena mezi obcí Záměl a paní J M., č.p. 206 dále panem J. H., 

Husova č.p. 1591/110, Nový Hradec Králové. 2. Smlouva je uzavřena mezi 

obcí Záměl a paní Z. H., č.p. 68 dále paní Mgr. Z. D., č.p. 68 a panem Ing. J. 

D., Polská č.p. 705, 517 54 Vamberk.  

 

Usnesení č. 3/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

21.1. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

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.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 3 / 2019 

5.  ZO schvaluje předloženou nabídku firmy Bartek Rozhlasy s.r.o., 

Vyšehradská 1349/2, Praha 2 na vytvoření a podání žádosti o individuální 

kmitočet pro provoz BMIS v ceně 20 570,Kč, dále administrativní poplatek 

ČTU v ceně 3 630 Kč. Celkem 24 200 Kč. 

6.  ZO schvaluje předloženou žádost na provedení kompletních pozemkových 

úprav v k.ú. obce Záměl. Součástí žádosti jsou písemné souhlasy vlastníků 

pozemků. 

7.  ZO schvaluje předložené zadání, zajištění výměny vrat k objektu Kovárna 

č.p. 227 a výměnu dveří do dílny za školou. 

8.  ZO schvaluje předloženou žádost starosty obce o koupi pozemků od paní 

M. H., č.p. 88 Jedná se o pozemky parc. č. 340/4, 340/28, 340/16, 340/29, 

340/18, 340/31 v k.ú. Záměl o celkové výměře 903 m2. Cena za 1m2 je 50Kč. 

Cena celkem 45 150Kč. 

9.  ZO schvaluje předloženou žádost starosty obce o koupi pozemků od pana B. 

R., Bolehošť č.p. 58. Jedná se o pozemky parc. č. 340/17, 340/30, 340/33, 

340/3, 340/19, 340/32 v k.ú. Záměl o celkové výměře 860 m2. Cena za 1m2 je 

50 Kč. Cena celkem 43 000 Kč. 
 

 
 

Z letních akcí se uskuteční Promenáda v kloboucích – putování ze zámku 

Doudleby nad Orlicí na zámek Potštejn s malým zastavením u nás v hostinci. V 

září na Svatého Václava budeme péci chléb a k ochutnání budou i další 

regionální potraviny. V plánu máme ještě výstavu s promítáním, lampionový 

průvod a v prosinci čertovské rojení a živý betlém. 
 

Letos jsme po letech uspěli v dotačním programu Královéhradeckého kraje. 

Velice si toho vážíme a jsme rádi, že plánované akce nebudeme muset rušit tak 

jako roky minulé.  

Od dubna 2019 se pracuje odborně i brigádnicky na opravě kulturní památky. 

Letos nemáme žádné pracovníky na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad 

Kněžnou. Podmínky a jejich přidělení jsou rok od roku horší a finančně si   

nemůžeme dovolit doplácet tak vysoký podíl na jejich zaměstnanost, to za 

prvé, a za druhé nejsou lidi, stručně řečeno, nabízení pracovníci /pokud 

náhodou jsou/ ÚP jsou pro nás nepoužitelní, jen trochu šikovní lidé zaměstnává  

ŠKODOVKA za daleko jiný peníz …. I letos spolupracujeme se Stavební 

školou z Hradce Králové. Žáci se u nás v reálu učí zaměřování  v praxi. 

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

Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční: 

7. července Promenáda v kloboucích – ze zámku na zámek  se 

zastavením v Záměli 

Výstava Voda, řeka Orlice a rákos promítání s besedou 

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

potraviny 

27.října Lampionový průvod 

5. prosince Advent v Hostinci u Karla IV.   - Čertovské rojení s 

čertovskou školou 

24. prosince Živý betlém 

Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena.                                     

Čtenářům zpravodaje  přejeme pohodové léto a krásné prázdniny. 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 

 

 

Sběrný dvůr 

s kompostárnou  
 

Přehled za vybrané poplatky TDO: 

Zaplacené poplatky 

Má se ještě vybrat 
Platby za fy 

Stavební suť 

2018 

312.117,- 

14.960,- 

28.832,- 

9.925,- 

2017 

306.279,- 

3.620,- 

30.264,- 

3.820,- 
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• Beseda u kulatého stolu - Povídání o zvycích a tradicích zajistil náš spolek 

pod vedením paní Trejtnarové. Beseda proběhla v přátelském duchu a byla 

poskládána i z vlastních zkušeností, posluchači byli seznámeni s předměty, 

které velikonoční dobu dříve symbolizovaly a dnes upadly v zapomnění. 

Povídalo se, jak se tu dříve žilo, a co vše k  Velikonocům patřilo. Někteří 

pamětníci  přidali svoje zkušenosti, jiní, kteří prožili dětství v jiném kraji, 

pověděli co obnášela postní doba v jejich domovině. Pekly se „ jidáše“ v peci a 

podávaly ke kávě posluchačům.   Akce se konala za podpory sdružení Splav a 

Královéhradeckého kraje. 
 

Květen 2019 

• Putování ke studánkám –  V máji studánky tu svátek mají a tak se 1. května 

konalo naše další putování. Místní chasa se sešla v malém počtu, ale byla. S 

programem pod Vorařskou lípou se přidaly děti s učitelským doprovodem ze 

školy v Potštejně.  Cestou ke studánce Panny Marie Pomocné se poutníci 

zastavili u zrestaurovaného kříže proti čp.6,  který nechali majitelé Novotní 

opravit. Tak jak bylo dříve zvykem, byl kříž panem farářem požehnán. Jedním 

z majitelů je i pan starosta, který  pověděl jakže to s opravou bylo, co jí 

předcházelo, a jak probíhala. V lese u studánky pan farář pronesl několik 

moudrých slov a studánce požehnal a popřál dostatek vody. Voda letos netekla, 

a to se stalo prvně za ta léta, která obnovenou tradici pořádáme. Vodník 

Floriánek s Adélkou občerstvili poutníky živou vodou a koláčky. O hudební 

doprovod v lese se postaral flašinetář. Tradiční zastavení u rybníčka bylo 

trochu jiné, než jaké ho známe z minulých let. Rusalka letos odcestovala do 

Rakous a tak se z vodníka stal zpěvák. I tak jsme si zastavení užili. Na hřišti, 

kde naše putování končilo, byly rozdány koláčky a pamětní pohlednice. 

Občerstvení zde zajistili hasiči. Akce se konala za podpory Královéhradeckého 

kraje a sdružení Splav. 
 

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

kolem světa. Na startu v Potštejně bylo registrováno 3593 turistů. Děti 

soutěžily na čtyřech stanovištích. Součástí stezky byla slosovatelná anketa pro 

děti o hodnotné ceny. Na trase děti navštívily Afriku, kde se staraly o zvířátka. 

Čínu, kde stavěly Velkou čínskou zeď a vyzkoušely si jak se jí hůlkami. Děti 

navštívily Ameriku s osadou indiánů a nakonec se dostaly až do Austrálie ke 

klokanům. Nechybělo stanoviště papírových hradů. Také se po 108 letech 

slavnostně narážel sud s potštejnským pivem a návštěvníci tak mohli zdarma 

ochutnat pivo z potštejnského pivovaru CLOCK. Akce se konala za podpory 

Královéhradeckého kraje. 
 

• Výstava Cesta kolem světa - K výročí Hanzelky a Zikmunda byla 

nainstalovaná výstavka k jejich cestám po světě. Další panel výstavy byl 

věnován Cestě kolem světa Žigulem neboli Kopějkou, kterou v roce 2017 až 

2018 podnikli dva kamarádi Filip Vogel a Petr Javůrek z nedalekých Čestic. 

 

 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

7. ZO pověřuje starostu zadáním, zajištěním výměny vrat k objektu Kovárna 

č.p. 227 a výměnu dveří do dílny za školou. 

8. ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy mezi obcí Záměla paní 

M. H., č.p. 88 na koupi pozemků parc. č. 340/4, 340/28, 340/16, 340/29, 

340/18, 340/31 v k.ú. Záměl ocelkové výměře  903 m2 

9. ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a 

panem B. R., Bolehošť č.p. 58 na koupi pozemků parc. č. 340/17, 340/30, 

340/33, 340/29, 340/3, 340/19, 340/32 v k.ú. Záměl ocelkové výměře 903 m2. 

 

Usnesení č. 4/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

18.2. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

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.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  ZOl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 4 / 2019 

5. ZO schvaluje předloženou smlouvu mezi obcí Záměl  a  Psím útulkem, 

Klečkov 50, Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku “. Na 

základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. Obec se 

za převzaté psy zavazuje provozovateli útulku hradit následující úplaty: pes v 

množství 1ks 90,-/den, a to po dobu 9-ti měsíců umístění psa v útulku.  

6. ZO schvaluje žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy a bezbariérovost 

ZŠ a MŠ Záměl WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti“.  Zastupitelstvo 

obce Záměl schvaluje jako administrátora projektu firmu Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, Olomouc. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a Psím útulkem, 

Klečkov 50, Skuhrov nad Bělou, dále jen „ provozovatelem útulku“. Na 

základě smlouvy se provozovatel útulku zavazuje přebírat do péče jeho osobou 

provozovaného útulku psy odchycené a přivezené pracovníkem obce. 

6. ZO pověřuje starostu oslovením společnosti Timoris Projekt a.s., Náves 

Svobody 8/14, Olomouc na uzavření smlouvy o dílo na zpracování a podání 

žádosti o dotaci na projekt „ Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ a MŠ Záměl 

WC  v 2 NP + učebna praktické gramotnosti“. 
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Usnesení č. 5/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

18.3. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

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.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 5 / 2019 

5.  ZO schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi ,,prodávajícím“ panem D. S. 

Struha 870, Vamberk a „ kupující“ obcí Záměl.. Jedná se o pozemek parc. č. 

571/2 oddělen GP č. 506-4/2019 o výměře 13 m2. Cena za 1 m2 je 20,- Kč. 

Celková cena kupovaného pozemku je 260,- Kč. Obě strany se dohodly, že 

obec uhradí vklad na katastr. 

6.  ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991943 

mezi převádějící Českou republikou - Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Praha 3 – Žižkov a nabyvatelem obcí Záměl. Jedná se o pozemky 

parc. č. 100/8, 100/15, 100/30, 100/32.  

7.  ZO schvaluje předložený návrh na bezúplatný převod pozemků parc. č. 

100/21 a 100/22, které jsou určeny k realizaci veřejné zeleně. 

8.  ZO schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl 

Svazu tělesně postižených, Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru 

pro rok 2019 ve výši 2000 Kč. 

10.  ZO schvaluje Rámcovou smlouvu mezi „ objednatelem“ obcí Záměl, a  

poskytovatelem ROKIT Partner s.r.o., Rokitanského 63, Hradec Králové na 

provádění následujících činností: kontrola PC, síťových prvků a zálohovacího 

zařízení v intervalu 1 měsíc, fyzická kontrola 1x za půl roku na úřadě, 

konfigurace a správa ICT, konzultační a poradenská činnost v oblasti využití 

ICT, pravidelné kontroly a návrhy změn konfigurace software, odstraňování 

závad software a hardware, správa softwarových internetových a intranetových 

aplikací a informačních systémů a řešení jiných požadavků, týkajících se 

softwaru, hardwaru a internetu. Obec 1x měsíčně fakturou uhradí částku ve 

výši 2 372 Kč. 

11.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 19668-01 mezi objednatelem 

obcí Záměl a zhotovitelem Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 

Olomouc. Objednatel se rozhodl podat žádost o dotaci na projekt, který je 

přípustný k dotační podpoře v souladu s pravidly zvoleného dotačního 

programu. Zhotovitel poskytuje poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti 

a řízení dotačních projektů. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných 

vztahů, práv a povinností smluvních stran při zpracování žádosti o dotaci a 
 

 
 

 

Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

 

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

Prosinec 2018 

• 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 i oslík jako každý rok. Andělů, andílků i 

andělíčků bylo hojně a každý dostal malou odměnu a Floriánkův mls. V 

Hostinci byla nainstalovaná výstava betlémů, andělů a ubrousků s vánoční 

tématikou ze soukromé sbírky paní Jarkovské. Děkujeme za zapůjčení. 

  

Leden 2019 

• Tříkrálová sbírka – Obcí dne 5. ledna procházely hned čtyři tříkrálové 

skupinky. Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 23.301,- 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. 
 

• Cestopisná beseda - Dne 13. ledna jsme uspořádali ve společenské místnosti 

obecního úřadu cestopisnou besedu – Žigulem kolem světa. O své cestě přijel 

vyprávět pan Filip Vogel z nedalekých Čestic. Velice zajímavé, ale i humorné 

povídání o své cestě „kopějkou“ a kamarádem Petrem Javůrkem trvající 

bezmála celý rok a s najetými 50 000 kilometry. Občerstvení pro návštěvníky 

besedy zajistily členky našeho spolu. Zájem o besedu byl opravdu veliký a to 

nás všechny moc potěšilo. Děkujeme i panu starostovi za zapůjčení prostor i 

techniky. Určitě zase nějakou besedu naplánujeme. 

 

Duben 2019 

• Velikonoce u Karla IV.  - Tvořivé ruce krajkářek, perníkářek, drátenic, 

bylinkářek a dalších byly pro mnohé inspirací na velikonoční výzdobu.  

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

dvoře hostince byl letos i Králičí hop a kdo chtěl, mohl si vyrobit vlastní 

vrbovou píštalku a naučit se říkanku, jak se to dělalo dřív -  zručnost pánů 

kluků z dřívější doby.  Valbisko bylo nejen k vidění ale i k soutěži na dvoře 

Hostince u Karla IV.  V sobotu jsme přivítali také hejtmana 

Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána, který se zajímal hlavně o stav 

naší kulturní památky. S tím ho seznámil člen našeho spolku pan Robert 

Müller. Prohlédl si také velikonoční výstavu a došlo i na praktické zdobení 

kraslic. Akce se konala za podpory Královéhradeckého kraje. 
 

6 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL -  27 



 

Po návratu do knihovny jsme snědli těstoviny a šli do horní zasedací místnosti 

hrát hry Želví závody. Následovala další hra „Plný kurník“. Vítězem se stal 

Leošek, který první naplnil kurník slepicemi, protože měl štěstí, že ho 

nenavštívila liška. Výhra nebyla jednoduchá. Nejdříve se musela získat vajíčka 

a kuřata. Směnou se získal kohout, aby ochránil kurník před liškou a slepice. 

Poté jsme si hráli hru „Na trhu v Bezi-Bezo“, „2 v 1 městečko“ na motivy 

televizní hry Partička. Vysoce vtipná hra byla „Co bys dělal, kdyby …“, 

„Zmrzlé ruce“, „Básničky“. „Máš minutu!“ s provedením úkolů pomocí 

morseovky. Čas nám hodně rychle utekl a nezbyl čas na oblíbenou diskotéku. 

Šli jsme si provést dentální hygienu a oblékli pyžamka a provedli si v knihovně 

pyžamovou hledačku vajíček.  
 

  
 

 

 

V tomto roce se věnujeme výrobě 

složitých papírových modelů, které 

Vám předvedeme o letních 

prázdninách v knihovně. Výroba 

některých trvala i více hodin. 

Časově nejnáročnější byla sova. 

Vloni zaplavily prostory knihovny 

papírové modely nejrůznějších 

velikostí a druhů, především zvířat. 
 

Celé prázdniny jste si mohli prohlédnout díla žáků základní školy. Pro velký 

úspěch jsem se rozhodla i letos vystavit nové modely našich žáků v otvírací 

době knihovny. 

Celé léto budou k dispozici oblíbené dobrodružné knihy ze série PAX 

(9 dílů) četba pro mladé čtenáře. Zpět do Kostelecké knihovny budou vráceny 

až v září nebo v říjnu podle zájmu čtenářů. 10-tý díl bude k dispozici na 

podzim. Přeji všem pohodové prázdniny plné zážitků, radosti a smíchu. Těším 

se na Vás v novém školním roce, až se vrátíte plni prázdninových dojmů. 

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
 

Po telefonické domluvě (Tel. 777 571 326) je možné shlédnout sbírku hraček 

paní Aleny Pleslové. 

 

 
 

následného řízení předmětného dotačního projektu. Předmětem smlouvy na 

projekt Učebna manuální gramotnosti včetně bezbariérovosti WC 2.NP budovy 

ZŠ a MŠ Záměl ( návrh názvu )“ je souhrn činností zhotovitele, spojených s 

řízením projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném 

určení a rozsahu dle uvedené specifikace. 

12.  ZO schvaluje předloženou žádost na podání dotace do grantového 

programu Škoda auto. Jedná se o grant ,, STROMKY ŠKODA a TADY JSME 

DOMA “. 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi prodávajícím panem D. 

S. Struha 870, Vamberk a kupující obcí Záměl na koupi pozemku parc. č. 

571/2 oddělený GP č. 506-4/2019 o výměře 13 m2.  

6. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

č. 1001991943 mezi převádějící Českou republikou - Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Praha, kterou zastupuje Ing. Petr Lázňovský, ředitel 

Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj a nabyvatelem obcí 

Záměl. Jedná se o pozemky parc. č. 100/8, 100/15, 100/30, 100/32.  

8.  ZO pověřuje starostu po doložení faktur prokazujících finanční použití daru 

podpisem smlouvy na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu 

tělesně postižených, Vamberk. 

10.  ZO pověřuje starostu podpisem Rámcové smlouvy mezi objednatelem obcí 

Záměl a poskytovatelem ROKIT Partner s.r.o., Rokitanského 63, Hradec 

Králové na provádění následujících činností: kontrola PC, síťových prvků a 

zálohovacího zařízení v intervalu 1 měsíc, fyzická kontrola 1x za půl roku na 

úřadě, konfigurace a správa ICT, konzultační a poradenská činnost v oblasti 

využití ICT, pravidelné kontroly a návrhy změn konfigurace software, 

odstraňování závad software a hardware, správa softwarových internetových a 

intranetových aplikací a informačních systémů a řešení jiných požadavků, 

týkajících se softwaru, hardwaru a internetu. 

11.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 19668-01 mezi ,, 

objednatelem obcí Záměl a zhotovitelem Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 

8/14, Olomouc. Předmětem smlouvy na projekt  „Učebna manuální 

gramotnosti včetně bezbariérovosti WC 2.NP budovy ZŠ a MŠ Záměl (návrh 

názvu )“ je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením projektu 

podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a rozsahu 

dle uvedené specifikace. 

12.  ZO pověřuje starostu podat žádost o dotaci do grantového programu Škoda 

auto. Jedná se o grant ,, STROMKY ŠKODA a TADY JSME DOMA “. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

9.  ZO neschvaluje žádost Farní charity Rychnov nad Kněžnou, Palackého 111, 

Rychnov nad Kněžnou o příspěvek na rok 2019 na občana obce, který využívá  
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sociální služby charity. Na jednoho uživatele odlehčovacích služeb na letošní 

rok vychází příspěvek od obcí ve výši 44 369,-Kč, měsíčně 3 697,-Kč. 

 
Usnesení č. 6/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

15.4. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

4.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou / Sčítáním 

hlasů určuji: Ladislava Kapuciána / Ověřovateli zápisu určují: Ing. Milenu 

Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu 

11.  ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 / 2019 / viz příloha 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 6 / 2019 

5.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 

mezi obcí Záměl a  panem Tran Duc Bay, Kamenice 134, Náchod. Předmětem 

této budoucí kupní smlouvy bude koupě pozemku st. parc. č. 141 jehož 

součástí je budova čp. 205 ( obč. vyb. ) v části obce Záměl, včetně této stavby a 

venkovních úprav, dále pozemku parc. č. 599/28 za ujednanou kupní cenu ve 

výši 2 500 000 Kč. Smlouva bude uzavřena nejpozději do 31. 8. 2019 ( „dále 

jen rozhodná lhůta“ ). 

6.  ZO schvaluje předloženou nabídku č. D2019-033123 od dodavatele služeb 

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, Praha 10 na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci obchodu čp. 205. 

7.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu mezi obcí Záměl a panem Ing. 

Davidem Plíštilem, Ph.D., Za stadionem 3842, byt A 101, Mělník na 

zpracování Žádosti o dotaci z OPŽP a manažerské řízení přípravy projektu na 

akci: „ Energetické úspory v budově čp. 205- VZT, FVE, a TČ, v obci Záměl“. 

8. ZO schvaluje žádost obce Záměl o zařazení pozemní komunikace, ležící na 

pozemcích parc. č. 1021 v k.ú. Záměl ve vlastnictví České republiky, v 

zastoupení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do kategorie 

místní komunikací. Jedná se o cestu k lesní studánce. 

9.  ZO schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a oslovení firem na 

podání nabídek na projekt: „ Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny “  

Oslovené firmy: 

1) STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, Žamberk 

2) Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za bory, Pardubice 

3) INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, Hlinsko 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a 

oslovení firem na podání nabídek na projekt: Oprava komunikace 7c v obci  

 
 

Společenská kronika 
 

I letos jsme navštívili naše jubilanty: 

Josef Bednář 70 let  Bohuslav Hovorka 70 let 

Ladislav Hynek 85 let  Hana Ptáčková 70 let 

Vladimír Bednář 70 let  Libuše Lochmanová 93 let 

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

 

Navždy nás opustili: 

pan Bohumír Hlaváček paní Hana Kašparová 

Čest jejich památce!       Za kulturní a sociální výbor zapsala Jitka Hlaváčková 
 
 

 

~ ~ ~   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. 

V lednu si děti hrály společenské hry a dodělávaly vystřihovánky 

akvária. V únoru, stejně jako po celý školní rok, stále lepily zvířecí tematiku - 

kočku, psa, sovu, medvěda . 

Na Velikonoce vyrobily kohoutka z proložek, velikonoční vajíčka 

z balónků, pomlázky, čarodějnice. Dvě děti se po této změně vyrábění dohodly, 

že je lepení nebaví a pokračují ve vyrábění. V květnu již všichni malovali na 

dřevo a zkoušeli jsme ubrouskovou techniku.  
 

  
 

29.3.201. proběhla Noc s Andersenem. Poprvé jsme nečetli žádnou knihu. 

Udělali jsme si večer her a soutěží. Po setkání děti vybarvily želvy z odlitků ze 

sádry, které následně měly posloužit ke hře Želví závody.  Před večeří šly děti 

navštívit výstavu hraček paní Pleslové. Viděly pokojíčky, kočárky, panenky, 

autíčka, se kterými si mohli hrát i jejich rodiče, babičky i prababičky, když byli 

v jejich letech. Nejobdivovanější byl funkční kolotoč ze špulek od nití a 

postavičky z večerníčků. Dívkám se z výstavy moc nechtělo. Zato chlapci 

prožívali cestu za tmy s baterkami za větší dobrodružství. 
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Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

 

        V pondělí 8. prosince 2018 jsme pro naše spoluobčany uspořádali 

Mikulášské posezení v místním penzionu. K tanci zahrála skupina STUDIO 

MIX a k příjemné atmosféře přispěly svým vystoupením slečny Kateřina 

Novotná, Tereza Sršňová a Barbora Sršňová pod vedením paní Lady Novotné. 
 

        Dětský maškarní karneval se konal v neděli 26. ledna 2019 v tělocvičně 

školy. Děti ze ZŠ vyzdobily stěny svými uměleckými pracemi z hodin pracovní 

a výtvarné výchovy, hasiči zajistili občerstvení. 
 

Karneval byl zahájen promenádou masek, následovaly hry a soutěže. Porota 

vybrala nejhezčí masky a odměnila je malým dárkem. Děti tradičně dostávaly 

lístečky na limonádu a cukroví, které napekly maminky a babičky. O hudební 

doprovod se postaral pan Oldřich Nermuť, soutěže pro děti organizoval 

sportovní klub. Celkem přišlo 71 dětí + jejich příbuzní, tělocvična byla 

zaplněna téměř do posledního místa. Na přípravě karnevalu se podílely 

všechny členky sociálního a kulturního výboru. Poděkování patří všem, kteří 

nám organizačně pomohli. 
 

        Sousedský ples v penzionu Orlice jsme uspořádali v pátek 15. února, 

prodáno bylo 70 vstupenek. K poslechu a tanci hrála hudba BRILLANT 

BAND. Srdečně děkujeme všem přispěvatelům za dary do tomboly. 
 

        Sbírka pro Diakonii Broumov: Jarní sbírka proběhla ve dnech 12. a 13. 

dubna. Opět se nám nashromáždilo velké množství ošacení, bot, knih, hraček a 

dalších věcí. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 
 

        Tradiční pálení čarodějnic v režii místních hasičů se uskutečnilo v úterý 

30. dubna 2019. Náš výbor se zúčastnil sponzorsky, koupili jsme pitíčka a 

zaplatili perníčky, které pro tuto příležitost napekla paní Kateřina Cvejnová. 
 

S radostí vítáme tyto nové občánky naší obce: 
 

Timea Habrmanová Sofie Fiedlerová 

Patrik Vodehnal Albert Dvořák 
         

Slavnostní přivítání panem starostou proběhlo v sobotu 1.června 2019 v 

prostorách Obecního úřadu. Členky výboru připravily pro rodiče a ostatní 

příbuzné malé občerstvení, o kulturní program se postaraly slečny Lucka a 

Karolína Buchačkovy svým hudebním vystoupením. Našim nejmenším 

přejeme šťastné dětství, aby byli obklopeni láskou svých nejbližších. 
 

 
 

Záměl . Oslovené firmy: 

1) HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 

2) STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové 

3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy 

mezi obcí Záměl a panem Tran Duc Bay, Kamenice 134,.Náchod. Předmětem 

této budoucí kupní smlouvy bude koupě pozemku st. parc. č. 141 jehož 

součástí je budova čp. 205 ( obč. vyb. ) v části obce Záměl, včetně této stavby a 

venkovních úprav, dále pozemku parc. č. 599/28 za ujednanou kupní cenu ve 

výši 2 500 000 Kč. 

6. ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s dodavatelem služeb 

DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10, Praha 10 na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci obchodu čp. 205. 

7. ZO pověřuje starostu popisem Smlouvy mezi obcí Záměl a panem Ing. 

Davidem Plíštilem, Ph.D., Za stadionem 3842, byt A 101, Mělník na 

zpracování Žádosti o dotaci z OPŽP a manažerské řízení přípravy projektu na 

akci: „Energetické úspory v budově čp. 205- VZT, FVE, a TČ, v obci Záměl“. 

8. ZO pověřuje starostu podáním žádosti na Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 o zařazení pozemní 

komunikace, ležící na pozemcích parc. č. 1021 v k.ú. Záměl do kategorie 

místní komunikací. 

 9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením firem: 

1) STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, Žamberk 

2) Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za bory, Pardubice 

3) INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, Hlinsko 

na podání nabídek na projekt „Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny“. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu oslovením firem: 

1) HELP, silnice – železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 

2) STRABAG a.s., Kladská 1082, Hradec Králové 

3) STAVITELSTVÍ EU s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk 

 na podání nabídek na projekt: „Oprava komunikace 7c v obci Záměl“. 

 
Usnesení č. 7/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 

20.5. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.   

4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.        

1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou / Sčítáním 

hlasů určuji: Ladislava Kapuciána / Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Milenu 

Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu 

11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2019 / viz příloha.   
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Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 7 / 2019   

5. ZO neschvaluje žádost paní Bc. J.K.Svatopluka Čecha 1584, Choceň o 

zrušení věcného břemene chůze a jízdy zatěžující pozemky č. 619/1, 619/4, 

619/5, 619/6, 622/20.   

6. ZO schvaluje návrh paní Bc. J. K. Svatopluka Čecha 1584, Choceň, na 

uplatnění předkupního práva na pozemky parc.č. 619/96 o výměře 1551 m2, 

622/21 o výměře 116 m2, 622/22 o výměře 914 m2. Po domluvě jsme ochotni 

vzdát se předkupního práva na pozemek parc.č. 619/5.   

7. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla ,, Oprava 

komunikace 7c v obci Záměl“, který doporučila výběrová komise. ZO 

schvaluje vybrat za dodavatele veřejné zakázky doporučeného vítězného 

uchazeče - firmu STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21,  

Praha 5 a přidělit mu předmětnou zakázku za celkovou nabídkovou cenu = 1 

446 313,85 Kč. ZO starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření 

související s tímto projektem.   

8. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla ,,Rekonstrukce 

školního hřiště u tělocvičny“, který doporučila výběrová komise. ZO schvaluje 

vybrat za dodavatele veřejné zakázky doporučeného vítězného uchazeče - 

firmu STILMAT s.r.o., Orlická kasárna 1575, Žamberk a přidělit mu 

předmětnou zakázku za celkovou nabídkovou cenu = 2 850 853,78 Kč. ZO 

starostovi schvaluje provádět rozpočtová opatření související s tímto 

projektem.   

9. ZO schvaluje předloženou žádost obce Záměl o poskytnutí finanční podpory 

z dotačního programu Mikroregion Rychnovsko na pořízení zametacího 

kartáče VARI chodníkového pro zimní a letní údržbu. Celkové náklady na 

pořízení stroje činí 30 000 Kč. Žádáme o dotaci ve výši 15 000 Kč, tedy 50% z 

ceny zakoupeného stroje.  

10. ZO schvaluje na základě zaslaného ceníku platného pro r. 2020 prodloužení 

smlouvy se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí 

nad Labem na odběr elektrické energie a plynu.  

11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu ev. č. 22019007 mezi obcí Záměl a 

Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 na použití 

nadačního příspěvku na realizaci projektu Škoda stromky, konkrétně s ním 

spojených nákladů na úhradu nákladů v souladu s pravidly grantového 

programu Škoda stromky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nadační 

příspěvek je poskytován za účelem realizace grantového projektu: Alej a sad v 

obci Záměl. Nadace poskytuje nadační příspěvek ve výši 12 740 Kč.  

12. ZO schvaluje žádost paní R. H. Záměl 194, Potštejn o opravu cesty 

nástřikem.  

 
 

 
 

rádi viděli ve funkcích, a kteří by plnili požadavky vyplývající z funkcí jim 

svěřených. 

V letošním roce máme prvních 100 let našeho spolku Záměl a nyní Záměl – 

Potštejn. Úcta patří všem předchůdcům včelařům, všem funkcionářům, kteří 

udrželi spolek po celá ta dlouhá léta. Tento rok slaví obec Potštejn 760 let od 

založení toho malebného kousku v podhůří Orlických hor. Obecní úřad 

Potštejn připravuje k tomuto výročí setkání jak občanů, tak všech zájmových 

organizací, včetně našeho polku. Nás spolek se zúčastní výstavou, kde bude 

prezentována naše činnost. 

Spolek včelařů a spolek zahrádkářů,  děti ze základních škol Záměl a Potštejn 

společně pořádají výstavy svých výrobků z perníku, výrobků, které si samy 

vytvoří. Jarní je velikonoční a koná se ve mlýně v Záměli a adventní je vánoční 

v hotelu Slávie v Potštejně. Tyto výstavy jsou už tradiční. Každým rokem se 

výbor snaží pro své členy uspořádat zájezd, kde se většinou jedná o návštěvu 

včelaře, u kterého se máme možnost podívat, jak se včelaří s větším počtem 

včelstev, než jak jsme zvyklí, to je 100 a více včelstev. Odpoledne včelaři 

navštíví nějakou kulturní památku, nebo zajímavost naší krásné české země. 

Jaro a léto je období, kdy se včelaři věnují včeličkám, musí se udělat zásahy 

nutné k dobrému rozvoji, přidat nástavky s mezistěnami v závislosti na počasí. 

Je to období rojů, dělání oddělků, výměna matek a vrcholem  je medobraní. 

Naše členská základna má v současné době 47 včelařů. Jsou to včelaři ze 

Záměle, Potštejna, Brné, Polomu a Proruby. 

Královehradecký kraj přidělil pro včelaře okresu Rychnov nad Kněžnou v roce 

2018 dotaci ve výši 240 000 Kč. Dotace byla poskytnuta na realizaci projektu 

s názvem „Včely v krajině“ a byla určena na zlepšení podmínek pro produkci 

včelařských produktů, stabilizaci a zvýšení počtu včelstev, zlepšení jejich 

zdravého stavu včetně prevence onemocnění. V podmínkách našeho okresu se 

pak jedná především o zlepšení zdravotního stav včel a dotace byla proto 

směrována na výměnu starých úlů. 

Na území našeho okresu působí 18 základních organizací Českého svazu 

včelařů, které v roce 2018 sdružovalo 819 včelařů, kteří obhospodařovali 7800 

včelstev. Do tohoto datačního programu se v našem okrese přihlásilo 50 

včelařů. Z naší základní organizace se přihlásili dva včelaři, přítel Jiří Zavacký 

a přítel Pavel Zavacký. 

Velké poděkování za podporu v naší činnosti patří OÚ Záměl a OÚ Potštejn. 

Bez jejich podpory bychom nebyli tak úspěšní, jak v současné době náš spolek 

je. Přejeme všem krásné letní dny, pohodu a dětem prázdniny plné sluníčka. 

Za výbor včelařů Marie Dalecká 
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mladé tanečníky. Za šikovnost a aktivitu během celého roku patří dětem z 

tanečního kroužku velká pochvala. Všem přejeme krásné léto a dětem hezké 

prázdniny. 
 

Rekreační volejbal, M. Krupničková 

Červnovým měsícem přecházíme na letní provoz. Budeme se scházet ve 

čtvrtek, pravděpodobně od 18 hod. V termínu, kdy se uzavíraly příspěvky do 

zpravodaje, čas nebyl definitivně domluven. Přes léto vždy v neděli budeme 

hrát plážový volejbal v Potštejně na místním pískovém hřišti. Dne 3. 8. 2019 se 

zúčastníme 21. ročníku turnaje ve volejbalu Memoriál Bohumila Bečičky 

smíšených družstev ve Chlenech. Kdokoliv bude mít čas a chuť, může nám 

přijet fandit, a nebo si udělat výlet do těchto končin třeba za pivem.  
 

Rekreační cvičení pro radost (kondiční cvičení), M. Krupničková 

Jelikož v loni byl zájem o cvičení přes léto, rozhodli jsme se s letním cvičením 

pokračovat i letos. Cvičit budeme vždy v úterý od 18:00 hod., přičemž první 

cvičení bude dne 25. 6. 2019.  Připomínám, že cvičení je rozděleno do tří částí: 

zahřívací (25 - 30 min), posilovací (25 - 30 min) a protahovací (25 - 30 min). 

Dveře jsou otevřeny pro kohokoliv bez rozdílu věku. Kontaktovat mne můžete 

případně na tel. čísle 732 151 499. S cvičením ve čtvrtek od 18:00 hod. 

začneme  opět v září, nejdéle v říjnu. 
 

Cvičení pro ženy Body Form, M. Sršňová 

Pondělní cvičení Body Form v tělocvičně ukončilo až teplé počasí minulý 

týden. I díky ženám z okolních obcí byla účast velmi hojná a v zaplněné 

tělocvičně byla dobrá atmosféra plná pozitivní energie.  

Přes léto, opět jako každý rok, přenášíme svou aktivitu na kola. Každé pondělí 

vyrážíme na vyjížďky po okolí a kdo má zájem, může se připojit. Kontakt na 

mne je 605 250 587. Kdo chce pokračovat ve cvičení v tělocvičně i přes 

prázdniny, může se v úterý přidat k Míle Krupičkové. 

Přeji Vám krásné letní měsíce a na podzim se těším na shledanou v tělocvičně. 

Sportu zdar! Team SK 

 

 

 

Včelaři 

 
 

Rok 2019 je posledním rokem pětiletého funkčního období našeho včelařského 

spolku. Výroční členská schůze, která bude v úvodu příštího roku 2020 si zvolí 

nové vedení naší organizace a to výbor, který bude řídit činnost v novém 

pětiletém období, ale zvolí také revizní a kontrolní komisi. Tyto dva volené 

orgány podle stanov ČSV musí být zvoleny, aby organizace mohla plnit 

připravované změny, které nám každým rokem přibývají. Členská základny by 

během tohoto roku měla navrhnout výboru základní organizace členy, které by 

  

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

7. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou STRABAG a.s., Odštěpný 

závod Praha, Na Bělidle 198/21, Praha 5 na zhotovení díla ,, Oprava 

komunikace 7c v obci Záměl“ za nabídkovou cenu = 1 446 313,85 Kč. ZO 

schvaluje starostovi provádět rozpočtová opatření související s tímto 

projektem.    

8. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou STILMAT s.r.o., Orlická 

kasárna 1575, Žamberk na zhotovení díla ,,Rekonstrukce školního hřiště u 

tělocvičny“ za nabídkovou cenu = 2 850 853,78 Kč.  

9. ZO pověřuje starostu podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z 

dotačního programu Mikroregion Rychnovsko na pořízení zametacího kartáče 

VARI chodníkového pro zimní a letní údržbu v obci. Celkové náklady na 

pořízení stroje činí 30 000 Kč.   

10. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy společností CENTROPOL 

ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem na odběr elektrické energie 

a plynu podle platného ceníku na rok 2020.  

11. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy ev. č. 22019007 mezi obcí Záměl, 

a Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, Praha 5 na 

použití nadačního příspěvku na realizaci projektu Škoda stromky, konkrétně s 

ním spojených nákladů na úhradu nákladů v souladu s pravidly grantového 

programu Škoda stromky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

 

 Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
 

Za chvilinku tu máme zase letní prázdniny a já bych chtěl zhodnotit 

projekty v tomto roce. 

Obec připravila v letošním roce několik projektů k realizaci a 

požádala na ně o dotace. 

1) Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny   

Na tento projekt jsme dostali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. 

O letních prázdninách proběhne rekonstrukce antukových kurtů. Výše projektu 

je 2 850 854,- Kč a firmu máme již vysoutěženou. Předpokládaná spoluúčast 

obce je 70% ceny díla tedy asi 855 256,- Kč. 
 

2)  Oprava komunikace 7c v obci Záměl 

Tímto projektem  opravíme komunikaci do nové zástavby. Jedná se o 

500 m silnice. Dojde k pokládce nového asfaltového povrchu. Cena projektu 

činí 1 446 314 ,-Kč,  výše dotace je  70%,  spoluúčast obce 433 894,-Kč. 
 

3) Protipovodňová opatření v obci Záměl 

Součástí tohoto projektu je vybudování veřejného rozhlasu po naší 

obci. Tento projekt již je realizován a dotaci na projekt máme schválenou. 

Realizaci projektu provádí firma Bartek rozhlasy s.r.o..  
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Cena projektu je 1 750 000,- Kč, výše schválené dotace je 70%.  Obec uhradí 

600 000,-Kč z vlastních zdrojů. Tímto Vás chci požádat o pomoc při realizaci 

tohoto projektu. Rozhlas bude ve zkušebním provozu, proto žádám, abyste na 

obec hlásili problémy s rozhlasem, špatnou slyšitelnost,  kvalitu zvuku, ať 

závady odstraníme co nejdříve. 
 

4) Dotace na opravu hasičské zbrojnice od Královehradeckého 

kraje nám nebyla v letošním roce schválena. Podáme jí příští rok znovu. 
 

5) Podali jsme také žádosti do grantových programů Škoda auto, 

a to ve dvou projektech: Výsadba ovocných stromů v obci Záměl a vybavení 

sportovního hřiště. První projekt je schválen a na vyhodnocení druhého 

čekáme. 
 

Opravy ve škole jsou realizované z našich zdrojů díky úspoře za plyn 

v roce 2018 ve výší 215 000,-. O prázdninách opravíme šatnu školky a 

vybavíme ji jiným nábytkem, II.třída dostane novou podlahu a také nový 

nábytek. Většina nákladů bude realizována z úspory za plyn. Pro školu je 

připraven k podání na IROP projekt rekonstrukce I.třídy a bezbariérovost WC 

v horním patře. Cena projektu bude 2 000 000,- Kč . Žádost podáme v červenci 

a při přidělení dotace by realizace měla proběhnou příští rok o prázdninách. 
 

Dále po obci opravíme vybrané části komunikací nástřikem a v areálu 

sběrného dvora vyměníme poslední chybějící vrata. 
 

Děkuji všem, kteří třídíte odpad. Díky Vám jsme se umístili na 18. 

místě v Královehradeckém kraji ve třídění odpadů. Díky snaze Vás občanů se 

vrátilo obci od EKOKOMU  130 000,- Kč. Díky těmto prostředkům nemusíme 

navyšovat poplatek za TDO. 
 

 V loňském roce nás navždy opustil pan Bohumír Hlaváček. Chtěl 

bych poděkovat za práci, kterou pro obec udělal. Nebál se pustit do 

rekonstrukcí zázemí pro hasiče, kompletní rekonstrukce mateřské školky. S 

panem Cvejnem vyměnili vodovodní potrubí ve škole, položili zámkovou 

dlažbu u školy a v bytě ve mlýně. Je mi osobně velmi líto, že nás Josef i 

Bohumír Hlaváčkové opustili. Moc rád jsem s nimi spolupracoval. Prozatím 

skončil i pan Miroslav Cvejn, díky němuž máme nová vrata na budově mlýna a 

tím vznikly nové skladové prostory na obecní techniku. Vyměnili jsme i stará 

okna ve mlýně, která vytvořil ve své dílně. Byl bych moc rád, aby se pan Cvejn 

po uzdravení k obci vrátil. Za pana Cvejna nastoupil nový zaměstnanec pan 

Radek Plíhal a na VPP se vrátila paní Petra Ondráčková. S oběma zaměstnanci 

jsem velmi spokojen. Pan Josef Tichý jako řidič se velmi svědomitě stará o 

naší obecní techniku a jeho zásluhou jsou stroje i po letech provozování jako 

nové. 

              Všem Vám přeji krásné letní období a hodně pohody. 
 

Josef Novotný, starosta 
 

 
 

a druhý v obchodním centru Futurum v Hradci 

Králové. V Josefově to byla pro většinu z nás 

premiéra, a tak zde byla trochu nervozita, jestli 

jsou naši gladiátoři na vše dostatečně připravení. 

Nebylo lehké zdolat hradby anebo běžet 

sklepením. Nakonec všichni doběhli do cíle a 

sami okusili ten pocit ze zdolání všech nástrah, 

které jim pořadatel připravil. Po tomto závodu 

bylo jasné, že běh není naše silná stránka. 

Vzhledem k dobrému počasí, byla tato naše 

slabina velice rychle napravena. Zámělský 

Borek byl perfektním tréninkovým místem jak 

pro posílení běhu, tak i pro zábavu. Takže přišlo 

i na ovládání malého kajtu pod zkušeným 

instruktorem. Druhý závod již nečinil našim 

sportovcům takové obtíže. Bylo to znát i na 

výsledkové listině a dokonce i na stupních 

vítězů.  

Nyní nás už čeká společný výlet na kolách 

zakončený opékáním buřtů. V příštím školním 

roce se budeme těšit na nové sportovce, kteří si 

chtějí zkusit něco nového.  

 Krásné prázdniny a 

hlavně sportu zdar! 
 

Tančíme a cvičíme s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková 

V tanečním kroužku děti pilně tančily, cvičily,  hrály si a naučily se opět novou 

taneční sestavu, se kterou vystoupily v naší zámělské tělocvičně na maškarním 

bále a na jarním pětiboji. Předvedení této nové sestavy jsme si také vyzkoušeli 

na taneční soutěži Rychnovský taneček, která se konala v dubnu v Pelclově 

divadle v Rychnově nad Kněžnou. Za svůj výkon tam děti získaly krásné 

medaile a diplom za perfektní synchronizaci.  
 

  
 

1. května starší děti vystoupily na akci Otvírání studánek. S poetickou taneční 

sestavou, kterou děti na louce u rybníka velmi hezky zatančily, sklidily velký 

úspěch. Panu Bubnovi děkujeme za připravené zázemí a pohoštění pro naše  
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se konala v tělocvičně Malá sportovní akademie, kde rodiče mohli vidět nové 

cvičební náčiní, které v tělocvičně máme. Vidět jsme také mohli ukázky 

cvičení  jednotlivých kroužků, které Sportovní klub Záměl pro děti a mládež 

nabízí. 

Pálení čarodějnic 

30. dubna na Pálení čarodějnic jsme pro děti připravili sportovní program na 

hřišti pod Markem a v blízkém okolí. Děti byly velmi šikovné a za splnění 

všech aktivit získaly perníkové ocenění. Poděkování za perníkové medaile patří 

Kátě Cvejnové. 

Sportovní odpoledne 

Den dětí a zakončení kroužků pro děti jsme společně oslavili v duchu 

gladiátorských her. Akce se konala na hřišti u tělocvičny a pro děti jsme 

připravili závod na čas, při kterém bylo úkolem splnit různé sportovní 

disciplíny. Nejlepší sportovce v každé kategorii jsme ocenili medailemi a 

cenami. Na akci nechybělo výborné pohoštění a dobrá nálada.  

Všem, kteří se podílejí na organizaci akcí pro děti, moc děkujeme 

a velmi si této spolupráce vážíme. 

 

Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých 

Cvičení předškoláků, H. Myšáková 

Děti se při cvičení postupně zapojovaly, každý podle svých možností. A někdy 

opravdu překonávaly samy sebe! I malé děti mají z pohybu radost a na našem 

cvičení se naučily nové hry a gymnastické prvky.  
 

Cvičení starších děvčat, H. Myšáková 

Scházeli jsme se v úterý 16,30 – 17,30 hod. Děvčata měla zájem o cvičení na 

nářadí i různé kolektivní hry. Nejvíc je bavila přehazovaná a v ní jsou 

přebornice. Všem dětem přeji hezké prázdniny a hodně zážitků. 
 

Zámělský Gladiátor, M. Dvořák, J. Kotlář 

V předešlém čísle zpravodaje jsme psali o závodech, na které se důsledně 

připravujeme a chceme se jich zúčastnit. Nyní můžeme konstatovat, že 

příprava na tento druh závodů není opravdu nic pro lenochy.  

Zúčastnili jsme se dvou závodů. První závod se konal v Josefovské pevnosti 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pár slov na závěr... 
 

       Dovolte mi, abych s ukončením mé pracovní 

„kariéry“ ve škole k 30. 4. 2019 trošku 

zavzpomínala. 

       Před 29 lety jsem nastoupila jako pomocná 

kuchařka do školní jídelny. O tři roky později 

jsem začala pracovat jako vedoucí. Vystřídala 

jsem kromě pedagogické profese snad všechny: 

od kuchařky po školnici mateřské i základní 

školy. 

Prostředí budovy prošlo velkými změnami a stavebními úpravami. S úctou 

vzpomínám na starostu pana Štefka, který je započal, starostka paní 

Trejtnarová úspěšně pokračovala a nynější pan starosta investuje nemalé peníze 

na modernizaci včetně školní jídelny. 

       Mohu s klidem říci, že je vybudováno nadstandartní zázemí pro kuchařky, 

sklady potravin, včetně vybavení kuchyně. Takto funkční zařízení není 

samozřejmostí, ale jde o dlouhodobě vynikající spolupráci s obecním úřadem. 

Nejdéle jsem „ u plotny“ pracovala s kuchařkou paní Annou Židovou a Lucií 

Příhodovou. Práce byla mnohdy fyzicky náročná, ale postupem času s 

nákupem nových technologií - škrabka na brambory, konvektomat, odsávací 

zařízení, myčka nádobí, kombinovaný sporák, atd. - se zpříjemnila a nové 

vybavení kuchyň pozvedlo na vyšší úroveň. 

       Moje rozhodnutí k ukončení pracovního poměru nebylo lehké a rozhodně 

nebylo ze dne na den. 

       Byly to roky plné práce, která mě bavila, ale přesto jsem usoudila, že po 

tak dlouhé době je čas na změnu. Předala jsem fungující zařízení, skvěle 

vybavené, vztahy s dodavateli vypiplané do posledních detailů. 

Nezbývá mi tedy než popřát školní jídelně: Ať se daří! Přeji všem krásné léto. 

Jaroslava Pišlová, nyní už bývalá vedoucí ŠJ v Záměli 

 

 

 

Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ a MŠ Záměl 
 

 

Každý školní rok je jiný. Sice začíná pravidelně v září a končí posledním 

červnovým dnem, ale zaleží na tom, v jakých poměrech se jednotlivé 

ingredience jako jsou společné zážitky, poznávání nového, vzájemná 

komunikace, pomáhání jeden druhému, získávání dalších zkušeností a mnoho 

dalších, pomíchají. Zde je návod, podle kterého jsme při přípravě toho 

letošního „školního koktejlu“ postupovali. 
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 Leden 

• „Turnaj o krále deskových her“ – zábavná logika a hraní deskových her 

• rozdávání pololetního vysvědčení – IT prezentace žáků 5. ročníků 

• výzdoba tělocvičny na tradiční karneval – společná práce žáků všech ročníků 

 

Únor 

• po pololetním vysvědčení a prázdninách znovu na startovací čáře 

• „Putování životem B. Smetany“ – interaktivní hudební pořad 

• „Veselé zoubky“ – preventivní program zaměřený na péči o zuby 
 

 

  

 

Březen 

• hudební vystoupení v penzionu Orlice na výroční schůzi ČSV Záměl - malá 

generálka na tradiční velikonoční výstavu 

• návštěva divadelního představení „Křupat zdravě – dá se hravě“ ve 

Vamberku 

• výzdoba mlýna pro tradiční výstavu zahrádkářů a včelařů v Záměli 

• příprava vlastního stánku, prodej výrobků školáků i dětí z MŠ 

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

zahájení tradiční výstavy včelařů a zahrádkářů v Záměli 

 

Duben 

• „Den naruby“ – oblečení, učitelé žáky, žáci jako učitelé 

• celoškolní oslava „Dne Země“ – uklízecí výprava  

• Den kouzel a zaklínadel“ a povinné užití lektvaru na doplnění sil a energie do 

posledního čtvrtletí školního roku 

• „Čarodějnická dílna“ – společná výroba čarodějnice pro tradiční zámělské 

„pálení čarodějnic“ 

• „Zážitkový stan“ – vesmír skoro na dosah, interaktivní projekce 

• pro školní rok 2019/2020 zapsáni do 1. ročníku: Karolína Novotná, Valentýna 

Havlová, Valentina Hýblová a Václav Šípek. Budoucí školáci se představují na 

svém tablu v okně obecního úřadu 

• „Nejmodřejší den ze všech“ – celé školní dopoledne ve znamení modré barvy 

• divadelní představení „Povídejme si, děti…“ ve Vamberku 

• interaktivní přednáška p. Chaloupky a p. Dalecké o zázracích jménem včely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Může to vypadat jako konec.  Konec školního roku skutečně už klepe na 

dveře. Nás ale ještě čeká několik nesmírně důležitých akcí.  Musíme ještě 

navštívit zámek v Potštejně i babiččin dvoreček v Doudlebách, musíme si 

skočit na zmrzlinu do Potštejnské cukrárny a hlavně musíme zjistit ve 

hvězdárně v Hradci Králové, jak je to doopravdy s tím vesmírem.  Máme 

prostě ještě hodně práce a pak? Pak hurá na prázdniny. 

       Poděkování paní Zachařové i Kovářovým za bohaté zásobování naší 

školky výtvarným materiálem. Děkujeme. 

Juštová Jitka, třídní učitelka MŠ Záměl 

 

 

 

SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 
 

Proběhlé akce 

  

Dětský karneval 

Dětský karneval se letos konal opět na konci ledna a sportovní klub si připravil 

pro naše malé hravé Záměláčky na tuto akci zábavný program. Karneval se 

jako tradičně vydařil a všichni jsme si jej užili. Škola zajistila krásnou výzdobu 

tělocvičny a spolupráce s ostatními organizátory této akce byla opět výborná.  
 

 
 

Jarní pětiboj 

V únoru se konal Jarní pětiboj, ve kterém si děti navzájem přeměřily své 

sportovní dovednosti. Akce se povedla a účast dětí byla hojná. V měsíci dubnu  
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kosmonautech i  o planetě Zemi. Staly se na chvíli součástí krátkého příběhu, 

kde nic nebylo nemožné.  

       Nesmím ovšem zapomenout na nejvýznamnější svátky, na které ani ti 

nejmenší nezapomínají. Jako první jarní záležitost je prastarý zvyk vynášení 

Morany. Námi vlastnoručně vyrobenou Moranu jsme za hlasitého zpěvu poslali 

do ledového království na první jarní den. Když zimu odnesla voda, pustili 

jsme se do příprav Velikonoc. V letošním roce jsme nejen zdobili chodby 

školky, třídu a své domovy, také jsme se zapojili do místní velikonoční  
 

  
 

 

  
 

výstavy. A úspěch to byl veliký. Téměř veškerá naše dílka si našla svého 

nového majitele. A za to všem moc děkujeme. V květnu jsme pozvali  

maminky, aby s námi oslavily Den matek. Letos se mohly všechny maminky s 

dětmi pěkně vyřádit. Nenechali jsme je chvilku posedět. Všichni se zapojili do 

společného hraní, zpívání a tancování. Maminkám to šlo opravdu nádherně a 

dětem zářily oči štěstím. Protože i děti mají svůj svátek, oslavili jsme ho hned 

dvakrát. Poprvé jsme si 3.6. udělali na zahradě den plný her a soutěží. Každý se 

zúčastnil a každý vyhrál. Podruhé 6.6. dostaly děti k svátku výlet do Doudleb. 

V zámecké bylinkové zahradě se děti zapojily do uzdravování princezny 

pomocí léčivých bylin, které samy nasbíraly, ochutnaly bylinkový čaj i 

limonádu a dostaly zde zdravou svačinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 

• účast na turnaji ve vybíjené (Kostelec nad Orlicí) – postup našich borců z 

druhého místa do velkého finále a následně konečné 8. místo v konkurenci 

velkých škol 

• divadelní představení „Jak se čert naučil děkovat“ v podání DS Zdobničan 

Vamberk 

• účast v soutěži „Mladý zahrádkář“ v Rychnově nad Kněžnou – sbírání 

zkušeností našich „čtvrťáků“ na soutěži o přírodě kolem nás 

• atletický čtyřboj v Kostelci nad Orlicí – díky celému našemu atletickému 

družstvu za reprezentaci v nepříznivých podnebných podmínkách 

• zakončení zájmových kroužků v naší škole – Krtek - badatelský, jóga pro 

děti, florbal, Albert – zábavná logika a deskové hry 

• společné školní focení 

• návštěva odborníků HZS Královéhradeckého kraje z Rychnov nad Kněžnou s 

preventivním programem „Hasík“  
 

  
 

Červen 

• „Výprava za hvězdami“ – návštěva planetária a hvězdárny v Hradci Králové, 

3. – 5. ročník 

• „Bylinky s princeznou“ – záchrana nemocné princezny v komunitní zahradě 

Sdružení SPLAV v Doudlebách nad Orlicí, 1. – 2. ročník 

• 23. olympiáda málotřídních škol, tentokrát ve Lhotách u Potštejna a druhé 

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

• objevování zámku Loučeň - školní exkurze se vzdělávacím programem „S 

knížetem kolem světa“, dobíjení energie v Labyrintáriu 

• dobrodružné přespání ve škole – I. třída 

• „Bylinkové firmy“ – projektový den v komunitní zahradě Sdružení SPLAV v 

Doudlebách nad Orlicí, 3. – 5. ročník 
 

Seznam zážitků je rok od roku delší a delší a to nás ještě čeká… 

… dokončit a instalovat tablo páťáků, zadat téma prázdninového 

„Srandaúkolu“, sdílet dopoledne páťáků, dopsat poslední písemky, konečně  
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 uzavřít známky, rozdat vysvědčení, ještě být spolu a poslední dny školy si 

opravdu užít. Tentokrát posíláme do světa na zkušenou pět žáků pátého ročníku 

– Lucii Toužimskou, Ondřeje Grulicha, Jana Raucha, Josefa Trejtnara a Erika 

Bavloviče. S touhle partou to někdy bylo opravdu napínavé dobrodružství a 

budeme na ně ještě dlouho vzpomínat.  

 

  
 

    Ráda bych za nás za všechny ještě jednou moc a moc poděkovala paní 

Jaroslavě Pišlové za práci a energii, kterou po dlouhá léta věnovala naší škole a 

především naší školní jídelně. Díky patří také paní kuchařce Kristýně 

Bartoňové, která od července odchází sbírat nové kuchařské zkušenosti na jiné 

pracoviště. Děkujeme panu starostovi Josefu Novotnému a zaměstnancům OÚ 

Záměl za skvělou všestrannou podporu naší školy. A závěrečné díky je 

schované pro všechny děti, žáky, kolegyně a rodiče za opravdu vydařený 

školní rok, který jsme mohli prožít. Krásné prázdniny!  

Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 

 
 

       Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je vždycky prima. Čas opravdu letí. 

Zimu už dávno zahnalo jarní slunce a jaro zmizelo s prvními kopretinami. 

Prima to ale skutečně bylo. I ve druhém pololetí na děti ve školce čekal bohatý 

program. 
 

       Zimní období již tradičně zakončil masopustní karneval.  Naše třída se 

zaplnila zvířátky, princeznami a jinými pohádkovými bytostmi a děti soutěžily, 

tančily a pomalu se loučily se zimou a zimními radovánkami.  
 

       V dalších měsících jsme se věnovali více poznání a kultuře. V únoru nás 

navštívil malý Bedříšek. Nejednalo se ale o nového žáčka. Děti se 

prostřednictvím loutky Bedříška seznámily s životem a dílem Bedřicha 

Smetany. O ekologicky laděné pohádky se zase postaralo loutkové divadlo 

Pernštejni, které nás naučilo, jak se máme chovat k přírodě, ale i k sobě 

navzájem. Nezapomněli jsme ani na zdravý životní styl. Míša Dolinová nám v 

pohádce „Křupat zdravě – dá se hravě“ dokázala, že ani zdravá strava není 

nudná. Tím ale cesty do divadla ve Vamberku zdaleka neskončily. Čekala nás 

ještě dvě představení. Na populární „ Vyprávění o pejskovi a kočičce“ jsme si 

zajeli v dubnu. Naprosto skvělé představení, do kterého byly zapojeny i děti, se 

líbilo malým i velkým divákům. Herecké umění účinkujících předčilo všechna 

očekávání. V květnu jsme navštívili Vamberské divadlo naposledy.  
 

  
 

Děti zhlédly veselou pohádku „Jak se čert naučil děkovat“. Jedno jediné 

kouzelné slovíčko „děkuji“ zachránilo čertovi kůži, krásnou princeznu a 

pomohlo i hloupému Honzovi. Ono ani peklu se slušné chování a pravidla 

nevyhýbají. Další velice zajímavý program přijel za námi přímo do školky. V 

naší tělocvičně vyrostl zážitkový stan. A nebyl to zážitek jenom tak obyčejný. 

Vystřelil děti rovnou do vesmíru. Děti se zatajeným dechem sledovaly 3D 

projekci, při které získaly spoustu informací o planetách, hvězdách, 
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