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: 4 Kč/l
5. 7 . 2021
Od 10:00 do 17:00 se v Hostinci u Karla IV. v Záměli
uskuteční výstava nejen ke 110 letům naší krásné školy. V
15 hodin bude k vidění malé divadelní představení na téma
PODORLICKÉ TRADICE, SVÁTKY A ZVYKY v podání
Ochotnicko-čtenářské besedy ORLICE.
11. 7. 2021
Promenáda v kloboucích
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách
odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/
Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad. Tato
akce byla realizována smluvně o poskytnutí
nadačního příspěvku Grantový program ŠKODA
Auto přes dar Mikroregionu Orlice pojmenovaná
„Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad“. Doba
realizace projektu je 20. 1. 2021 - 31. 7. 2021.
Nákup kontejnerů na tříděný odpad činí 31 796,.
Kč. Z toho dar od Mikrogerionu Orlice činí 20
000 ,-Kč.
Tato akce byla smluvně o poskytnutí nadačního příspěvku
Grantový program ŠKODA Auto přes dar Mikroregionu
Rychnovsko pojmenované „Vybavení školního hřiště v
Záměli“. Doba realizace projektu je 21. 4. 2021 - 31. 7. 2021.
Hodnota tohoto sportovního vybavení činí 15 382,- Kč. Z
toho je dar od Mikrogerionu Rychnovsko 11 112,- Kč.
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20 let na obci = přátelský kolektiv.
Jana Červinková přišla na obec ještě v době, kdy vše fungovalo jinak, bez
moderních technologií, metodik a postupů, se kterými se nikdy zcela nesžila.
Co se nemění, je její vztah k obci jako takové, k lidem a činnostem, kterým se
věnuje. Spoléhá se na své možnosti, schopnosti a zdravý rozum. My si jí za to
vážíme, protože své názory s námi sdílí a podle nich i činí. „Přejeme hodně
zdraví do dalších let.“
pracovní kolektiv obce Záměl

Z veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Záměl
Usnesení č. 25/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 21. 12. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) 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. Miroslava Rozkota CSc., a Ing.
Martina Šklíbu
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19, 20 / 2020 / viz příloha.
ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 25 / 2020
5. ZO schvaluje nového člena zastupitelstva Jiřího Sršně, na místo dosavadního
člena paní Renaty Štefkové, která se na vlastní žádost vzdala mandátu ke dni
20. 12. 2020. Pan Jiří Sršeň, bytem Záměl 9. jako první náhradník z kandidátní
listiny Sdružení nezávislých kandidátů „ Nezávislí pro Záměl “ bude funkci
zastupitele vykonávat od 21. 12. 2020 a v tento den také složil slib zastupitele.
6. ZO schvaluje starostou navrženého pana Jiřího Sršně novým členem
kontrolního výboru a sociálního výboru na místo dosavadního odstoupivšího
člena paní Renaty Štefkové a zároveň se paní Renatě Štefkové v těchto
výborech činnost ukončuje.
7. ZO schvaluje předložený návrh, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva
byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění,
poskytována měsíční odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého, stejně jako na
1. Zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2018. Odměny ve výborech se nesčítají.
Odměnu bude pan Jiří Sršeň pobírat od 1. 1. 2021.
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8. ZO bere na vědomí 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 2021.
Ceny vodného 47,39 Kč a stočného 46,13 Kč s platností od 1. 1. 2021.
9. ZO schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace
ČOV pro veřejnou potřebu v obci. Změní se odstavce č. 1 a 2 článku V.
(Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým
znění. Znění ostatních článků a odstavců citované smlouvy ve znění dodatků č.
1 až 16 se nemění.
10. ZO schvaluje Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování
veřejného vodovodu v obci Záměl. Změní se odstavce č. 1 a 2 článku V.
(Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 16 se nahrazují novým
zněním. Znění ostatních článků a odstavců citované smlouvy ve znění dodatků
č. 1 až 16 se nemění.
11. ZO schvaluje předložený Rozpočet obce Záměl na r. 2021 jako vyrovnaný
ve výši 8 754 900,-Kč, závaznými ukazateli jsou paragrafy. Zastupitelstvo
schvaluje příspěvek ve výši 600 000,-Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
Záměl.
12. ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na r. 2022, 2023, 2024.
13. ZO schvaluje předložený Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záměl na r. 2021 jako vyrovnaný ve výši 724 883,25 Kč.
14. ZO schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2022, 2023, 2024.
15. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 3/2013. Tímto
Dodatkem se upravuje: ČI. I Podmínky spolupráce Nájemní smlouvy č. 3/2013
odstavec 3) v novém znění: Za každý kontejner Firmy umístěný v katastru obce
Záměl zaplatí Obec Firmě DIMATEX CS, spol. s.r.o. částku 900,- Kč + DPH
ročně. Platba proběhne vždy k 31. 6. příslušného roku na účet Firmy na základě
vystavené faktury, vs. dle čísla vystavené faktury.
16. ZO je schvaluje koupi pozemků od pana J. H., Husova 1591/110 Nový
Hradec Králové a paní J. M., Záměl 206. Jedná se o pozemky parc. č. 999/4,
538/31, 542/53,538/25 a parcelu č. 642/2 oddělenou GP č. 519-70/2019 z
parcely č. 642. Výměra pozemků je 812 m2, cena za 1m 2 je 50,- Kč, cena
celkem 40 600,- Kč.
17. ZO schvaluje žádost o peněžitý dar z rozpočtu Mikroregionu Rychnovsko
r. 2021. Název projektu: „Vybavení školního hřiště v Záměli “. Požadovaná
výše peněžitého daru je 10 000,-Kč. Účel použití peněžního daru: „Nákup
sportovního vybavení pro školní hřiště“.
18. ZO schvaluje žádost o peněžitý dar z rozpočtu DSO Orlice r. 2021. Název
projektu: „Vylepšení sběrné sítě na tříděný odpad “. Požadovaná výše
peněžitého daru je 25 000,- Kč. Účel použití peněžního daru: „Jedná se o
nákup 5 kontejnerů o objemu 1100 l na tříděný odpad. Z důvodu vylepšení
dostupnosti sběrných míst v naší obci“.
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dortové
POTĚŠENÍ

19. ZO souhlasí s podáním žádosti o grant a realizaci projektu Komunitní
zahrada Dobromysl v prostorách objektu stodoly a pozemku č. parcely st. 76/1
k.ú. Záměl. Objekt je ve vlastnictví obce Záměl.
Usnesení č. 26/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 18. 1. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.

Zakázková výroba
uměleckých dortů a
jiných dobrot.

Dorty pro potěšení
oka i chutě.
Dorty tvořené s radostí a úsměvem, pro radost druhého. Srdečně Vás zvu do
mého sladkého světa. Dortování je mou vášní. Tématu se meze nekladou.
Chcete-li netradiční dortík v podobě Vašeho zvířecího parťáka, dort s
oblíbeným zpěvákem nebo třeba jen vyjádřit náladu jedlou malbou, jsem tu pro
Vás. Malované perníky jsou dnes příjemným kompromisem ve zdobení dortů.
Jestliže máte ale pouze mlsnou, volejte/pište, vždy se u mě nějaké dezerty
najdou. Již brzy si můžete vybírat přímo v mém sladkém e-shopu. Konzultace,
osobní setkání, vyzvednutí dobrot je možné u mě v dortárničce, tzv. "u lípy"
Záměl 15.
Lucie Bezdíčková, DiS , www.dortovepoteseni.cz, info@dortovepoteseni.cz,

tel.: 737 637 813, Najdete mne také na Facebooku a
Instagramu...@dortovepoteseni

ZO (dále ZO) 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: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
8. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21, 22 / 2021 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 26 / 2021
5. ZO schvaluje žádost na sestavení výběrové komise ve složení (Ing. Jiří
Březina, Eva Staňková, Martin Šklíba, Ladislav Kapucián, Josef Novotný,
náhradníci: Ing. Milena Jindrásková, Jiří Sršeň) na projekt: „Dostavba
kanalizace a ČOV v obci Záměl “.
6. ZO schvaluje uzavření dohody s panem R. P., J. E. Purkyně Litomyšl Město
č.p. 1143, 570 01 Litomyšl o narovnání podílu ve výši 1/4 pozemku parc. č.
162/6 v obci Záměl. Pan R. P. uznává spoluvlastnické právo k ¼ pozemku
parc. č. 162/6 v kú Záměl. Dále zastupitelstvo obce schvaluje výplatu peněžní
částky panu R. P. za podíl ¼ pozemku parc. č. 162/6 v celkové výši 12 500,Kč.
7. ZO schvaluje předloženou nabídku na prodej pozemků parc. č. 146, 100/34,
100/1, 100/3, 149. Jedná se o nabídku prodeje pozemků ve vlastnictví paní M.
A. a pana K. A. oba bytem Záměl č. p. 71. Cena pozemků za 1 m2 je 70,- Kč.
Výměra pozemků je 1 042 m2, celková částka tedy činí 72 940,-Kč.
Usnesení č. 27/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 15. 2. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.

Roman Plesl se zabývá i servisem a opravami benzínových
motorových pil a křovinořezů, včetně broušení řetězů.
tel. 774 866 877
e-mail: roman@plesl.cz
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ZO (dále ZO) bere na vědomí:
3. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů
určuji: L. Kapuciána, Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M.
Rozkota CSc.
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 27 / 2021
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5. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/50/18/0160/Ho/NK. mezi
obcí Záměl, Záměl 158, IČ: 00275531 zastoupená Josefem Novotným –
starostou obce a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500
04 Hradec Králové-Plačice, IČ: 70947996, DIČ: CZ 70947996, zastoupená
Mgr. Petrem Kašparem – ředitelem organizace. Tento dodatek ruší odstavec č.
I. a II. Z původní smlouvy 9/50/18/0160/Ho/NK.
6. ZO schvaluje předloženou Dohodu o výběru poplatků a předání dokladů se
společností Ekola České Libchavy. ZO Záměl pověřuje starostu obce podpisem
Dohody o výběru poplatků a předání dokladů se společností Ekola České
Libchavy.
7. ZO schvaluje předložený návrh pana Ing. Martina Šklíby na osvobození od
poplatků nájemného v roce 2021 z důvodu uzavření provozoven na základě
epidemie COVID – 19. Tímto se osvobozuje od poplatku nájemného za rok
2021 provozovna paní Martiny Kostruhové a provozovna paní Renaty
Toužimské.
8. ZO schvaluje předložený návrh pana Ing. Martina Šklíby na osvobození
poplatků za ubytovací kapacitu v roce 2021 Penzionu Orlice č.p. 92 z důvodu
uzavření na základě epidemie COVID – 19. Tímto se osvobozuje Penzion
Orlice č.p. 92 od poplatku za ubytovací kapacitu v roce 2021
Usnesení č. 28/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 15. 3. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
ZO (dále ZO) 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: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů určuji: L. Kapuciána,
Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.
10. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1. 2 / 2021 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 28 / 2021
5. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-2019694/VB/3,Záměl, I1-I11+II11, 22RD – úprava TS,kNN
mezi Obcí Záměl, IČO: 00275531, zastoupená panem Josefem Novotným –
starostou (dále jen „Povinná“) a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupená zmocněncem Karlem
Jelenem – Vedoucí odboru Obnova DS Východ (Jako strana oprávněná z
věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“) (Povinná a Oprávněná
společně rovněž jen jako „Smluvní strany“) Povinná je výlučným vlastníkem
pozemků parc.č. 533/3, 542/55, 542/68, 547/3, 550/3, 553/3, 610/1, 612/10,
612/33 a 1002/3 v k.ú. Záměl obec Záměl. Oprávněná je vlastníkem stavby
zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) (dále jen „Zařízení
distribuční soustavy“), která se nachází mj. na Dotčených nemovitostech.
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Současně došlo ke změně nákupního chování, kdy čím dál více lidí nakupuje
online, a to jak elektroniku, oblečení či obuv, tak i potraviny, léky a hotová
jídla. Tento trend s sebou přináší nárůst obalových odpadů, jako jsou krabice
od zásilek, fólie, do nichž jsou zásilky baleny, výstelky balíčků, jednorázové
plastové tašky, sáčky apod. O tom mimo jiné svědčí častěji plné nádoby na
tříděný odpad. Z hlediska tříděného druhu materiálu se pak jedná zejména o
plasty a papír, přičemž tyto informace potvrzují města, obce a i svozové
společnosti a sběrné dvory.
TEĎ TOMU VELÍ COVID-19 – CO BUDE DÁL?
V tuhle chvíli je svět v nejistotě. A jaký může mít koronavirus vliv na změny
klimatu a životního prostředí? I tady žijeme otázkou s nejistou odpovědí.
Pokud se zaměříme na snížení emisí, je třeba vidět věci v souvislostech.
Jedním z faktorů, které vedly k jejich snížení, byly celostátní lockdowny, díky
kterým se omezilo cestování a které zahrnovaly i největší globální ekonomiky:
Čínu, Indii, Velkou Británii, Španělsko nebo Francii. Doprava (především pak
ta letecká) totiž tvoří až čtvrtinu celkových emisí oxidu uhličitého.
Dalším faktorem vedoucím ke snížení emisí byla omezení týkající se průmyslu,
který tvoří až pětinu emisí skleníkových plynů na světě. S uzavřením nebo
omezením těchto provozů padala i čísla emisí jako hrušky. Celosvětově klesla i
spotřeba ropy, a to až o 10 %, což znamenalo pro spoustu měst čistší ovzduší.
V některých městech dokonce nejlepší, jaké kdy měla. Opatření se samozřejmě
projevila i ekonomicky – omezení průmyslové činnosti s sebou neslo ztráty
pracovních míst, snížení životní úrovně a má i další negativní dopady. Podle
vědců, o jejichž tvrzení se opírá dubnová reportáž BBC Future, bychom mohli
být s pomalým návratem k obnovení ekonomiky svědky poklesu emisí oxidu
uhličitého o 0,3 % oproti standardu do konce letošního roku.
Svět se mění – přesouvá se rychleji a více do virtuálního prostředí (ať jsou to
jednání nejvyšších zástupců společností, obří kongresy, nebo i kulturní akce
jako představení divadel, premiéry filmů, festivaly…). A my zatím jen
můžeme odhadovat, kde a jak nakonec takhle výrazná proměna skončí.
Nejpozitivnějším efektem pak podle BBC je ovšem uvědomění si, že jsme jako
lidstvo stále schopni empatie a sounáležitosti, kterou jsme prokázali právě v
boji s koronavirem. Pro mnoho lidí je to důkazem toho, že podobně snad
budeme umět čelit například i krizím souvisejícím se změnou klimatu.
Pavlína Pleslová, zdroj na www.samosebou.cz/

Skvělou zprávou nakonec zůstává, že i my, každý z nás, můžeme
svým chováním pomoci planetě i našemu okolí – buďme i nadále
zodpovědní a ohleduplní.
Třiďme odpad hlavou a vězme, že to má smysl!
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nejpřísnějších koronavirových opatření. Výzkum více než 40 expertů, kteří se
podíleli na rozsáhlé studii zveřejněné v odborném žurnálu Nature
Communications, došel k závěru, že obdobný nevídaně nízký počet emisí jsme
zažili naposledy v roce 1945, tedy s koncem 2. světové války.
Tehdy byl zaznamenán pokles oxidu uhličitého o 790 milionů tun, během první
půlky letošního roku byl pokles ještě větší – o 1 550 milionů tun. Nejvýrazněji
se projevil právě v dubnu s nejpřísnějšími omezeními. Pak se množství emisí
opět začalo zvyšovat spolu s obnovou ekonomických aktivit v Číně a v části
Evropy. Pokles emisí navázaných na dopravu ovšem přetrval.
Na jaře se také v souvislosti s covidem mluvilo o efektu čistějších vod. Svět
obletěl příklad Benátek. Itálie měla tou dobou světově nejhorší covidová čísla.
Díky nulovému turismu a snížení dopravy napříč kanály se „vody města“
vyčistily natolik, že bylo na mnoha místech v centru Benátek vidět na dno.
MOŘE PLASTŮ A JEDNORÁZOVÝCH POMŮCEK
Bohužel má koronavirus na přírodu i negativní dopady. Především se týkají
nárůstu jednorázového a plastového odpadu v oceánech. Jednorázové zdravotní
pomůcky se začaly objevovat v mořích. Na tuto skutečnost upozornila
Francouzská neziskovka Opération Mer Propre (Operace čisté moře), která na
svém Facebooku zveřejnila znepokojující fotku roušek, rukavic a lahviček od
dezinfekce ve Středozemním moři se sugestivním popiskem „Jak by se vám
líbilo si letos v létě zaplavat s covidem-19?“. Nejde pouze o evropský problém.
Na stejné trable upozorňují i organizace v Asii nebo ve Spojených státech.
Mořský biolog Gerardo Pena pak upozorňuje, že nejde jen o jednorázové
roušky, ale i o další zdravotnické pomůcky, jako jsou např. latexové či
vinylové rukavice, které si rozhodně nezadají s PET láhvemi nebo igelitkami.
Podle neziskové organizace Plastic Oceans je řešením používání roušek na více
použití, například těch bavlněných.
JAKÝ JE DOPAD KORONAVIRU NA ODPAD?
V České republice například takový, že svoz odpadu, tak jako některé jeho
další formy zpracování, patří mezi činnosti, které nebyly ani v době nouzového
stavu výrazněji omezeny. Společnosti nakládající s odpadem ovšem musely
přijmout řadu nejrůznějších opatření – např. vybavit zaměstnance rouškami,
dezinfekcí, proškolit je a upravit směny tak, aby se zaměstnanci nepotkávali
kvůli možnému riziku šíření nákazy.
V souvislosti s pandemií se zvýšilo množství odpadu produkovaného
domácnostmi. Je to způsobeno vlivem změn pracovních návyků, kdy lidé
čerpali různé druhy volna, pracují na home office nebo mají omezený výkon
práce a tráví tak více času doma. Různá omezení se týkají i dětí. Produkce
odpadu z firem se tak zčásti přesunula právě do domácností, a tedy do veřejně
přístupné sítě sběrných nádob na odpad.
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Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným
nemovitostem ve prospěch Oprávněné věcné břemeno podle § 25 odst. 4
energetického zákona. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčených
nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost
Povinné výkon těchto práv strpět (dále jen „věcné břemeno“).
6. ZO ,,příslušné podle § 6 odst.5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje
podle §44 písm. d) Stavebního zákona o zahrnutí žádosti místního
Mysliveckého spolku zastoupeného panem Tomášem Jarkovským do
pořizované Změny č.1 Územního plánu Mysliveckého spolku VelešovPotštejn, Brná č.p. 31 zastoupeného panem Tomášem Jarkovským, Záměl č.p.
84, který podal žádost za účelem vybudování Myslivecké chaty s obecním
parkovištěm a obůrkou (oplocenkou) pro odchov drobné případně spárkaté
zvěře v lokalitě mezi areálem bývalého tábora a novou zástavbou v lokalitě
Z12. Zpracování změny je podmíněno úhradou nákladů na pořízení změny
Územního plánu dle §45 odst.4 navrhovatelem.
7. ZO schvaluje předložený návrh na oslovení firem na dotační projekt:
„Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl“. Červostav
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 130 00, Stavitelství EU., Husovo náměstí 99,
517 54 Vamberk, Mados MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. ZO schvaluje předloženou nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku
„Dostavba kanalizace ČOV v obci Záměl“ Registrační číslo 1190400248 (ev.
č. VZ ve VVZ Z2020-042094). Nabídky zadavatelů splnily Zadávací
podmínky bezezbytku a tyto nabídky byly shledány úplné ve smyslu § 119
zákona. V Zadávací dokumentaci stanovil zadavatel jako hodnotící kritérium
ekonomickou výhodnost dle § 114 odst. (2) zákona. Podle tohoto kritéria
nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Sdružení Záměl-správce spol. KAVE
Bau s.r.o., K Dolíčku 66, Pardubice-Nové Jesenčany, IČ 24135658. Nabídková
cena je 20.729.891Kč.
9. ZO schvaluje předloženou žádost o podání dotace na projekt: „Zázemí a
vybavení JPOJ Záměl“ a případné dofinancování projektu. Projektem je řešena
oprava střechy v zázemí pro hasiče za cenu 408 000,-Kč, Elektrocentrála za
cenu 119 000,-Kč, naviják na V3S za cenu 83 672 Kč a Vybavení pro JPOJ
(11ks obleků) za cenu 188 280,-Kč, celkové náklady projektu 798 952,-Kč z
toho dotace 467 961,-Kč.
Usnesení č. 29/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 19. 4. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
ZO (dále ZO) 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: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů určuji: L. Kapuciána,
Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M. Rozkota CSc.
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11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 / 2021 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 29 / 2021
5. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem: Sdružení
Záměl Mados MT s.r.o. (Společník 1-Vedoucí společník), Lupenice 51, IČ:
25297899, DIČ: CZ25297899, KAVE Bau s.r.o. (Společník 2-Správa
společnosti), K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice-Nové Jesenčany, IČ: 24135658,
DIČ: CZ 24135658, VPK Suchý s.r.o. (Společník 3), Komenského nám. 12,
281 44 Zásmuky IČ: 27085201, DIČ: CZ27085201 a objednatelem: Obec
Záměl, Záměl 158. Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla s názvem:
„Dostavba kanalizace a ČOV Záměl“.
6. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o úvěru č. 0633252179/LCD mezi
obchodní firmou: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO:
45244782 a Obcí Záměl, Záměl 158. Tato smlouva o úvěru upravuje
podmínky, za nichž je Banka zavázána poskytnout Klientovi Úvěr a Klient je
Bance zavázán Úvěr splatit a zaplatit úroky a další ceny. Úvěrová částka je
sjednána ve výši 11.000.000,00 Kč, která bude použita k dofinancování
stavebního díla: „Dostavba kanalizace a ČOV“.
7. ZO schvaluje doporučení komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku:
„Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ“. Komise doporučuje
zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky uchazeče ČERVOSTAV s.r.o.
(IČ:29150728), Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, který podal
v předmětném výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku, a uzavřít s ním
smlouvu na realizaci zakázky za celkovou nabídkovou cenu 1 828 287, 89 Kč.
8. ZO schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a oslovení firem na podání
nabídek na projekt: „Oprava komunikace 3c a 9c v obci Záměl“. MADOS MT
s.r.o., Lupenice 51, STAVITELSTVÍ EU., Husovo náměstí 99, Vamberk,
STRABAG a.s. odštěpný závod Praha na Bělidle 198/21, Praha 5.
9. ZO schvaluje předloženou žádost paní ředitelky školy o navýšení kapacity
dětí v MŠ Záměl z počtu dosavadních 24 dětí na počet 28 dětí.
Usnesení č. 30/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 5. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
ZO 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: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů určuji: L. Kapuciána,
Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M. Rozkota CSc.
13. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 / 2021 / viz příloha
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Takový malý nedopalek cigarety (lidově „vajgl“) totiž potřebuje k celkovému
rozkladu 15 let. Obyčejná žvýkačka dokonce až 50 let! Když v přírodě zůstane
něco z našeho šatníku, je pravděpodobné, že si našeho vkusu oblékání všimnou
i generace po nás. Zapomeneme-li nedopatřením v lese ponožku, potrvá 1,5
roku, než ji příroda dokáže zpracovat. Horší už to bude s koženými výrobky,
jako jsou boty nebo pásky – ty totiž na celkový rozklad potřebují 40 až 50 let.
Není tak lepší cesta než kousky z našeho šatníku vyhodit do kontejnerů na
textil nebo je předat k užívání někomu dalšímu.
Častým „pokladem“, který v lese nebo i jinde můžeme objevit, jsou rezavé
plechovky. To má své logické odůvodnění. Dříve se spousta potravin kvůli
trvanlivosti balila právě do uzavřených kovových obalů a ty pak občas končily
v přírodě. Než se plechovka rozloží, uplyne až 50 let, a tak se i nyní můžeme v
lesích setkávat s plechovkami od jídla, na jejichž obsahu si mohli pochutnávat
naši prarodiče.
A jak je to s jedním z nejvíce používaných obalů, které jsou vyráběny z plastů?
Igelitový sáček se rozkládá 25 let, plastový kelímek 70 let a taková PET láhev
potřebuje celých 100 let! Nápojové kartony se rozkládají různou dobu, a to dle
materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Zatímco neaseptické nápojové kartony
bez hliníkové fólie (např. od čerstvého mléka nebo kefíru) pohltí příroda za cca
7 let, u těch s hliníkovou vrstvou je to mnohem víc – přírodě trvá 100 let, než
je dokáže rozložit!
Na pomyslné špici žebříčku jsou však pohozené skleněné obaly, které se
rozloží (dle odhadů) nejdříve za 1 000 let, a „zlato“ se dle odborníků nerozloží
nikdy. Zodpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí je odpovědností
každého z nás. Pohozený odpad tu po nás může zůstat desítky až tisíce let, a to
jsme zde psali o době rozkladu, nikoli o působení škodlivých a nebezpečných
látek, které může být nevratné… Mysleme na to třeba při příštím pikniku v
přírodě – co si doneseme, to bychom si také měli odnést. Příroda tu totiž není
jen pro nás. Jsme její součástí, stejně jako rostliny a zvířátka, která v ní bydlí,
Na to nezapomínejme. Má to smysl, třiďme odpad, který vyprodukujeme!
Pandemie covidu-19 ještě stále není za námi. Prozatím nevíme, zda a za jak
dlouho se ji naučíme zkrotit, nebo zda budeme muset s koronavirem žít a jak.
Faktem je, že celosvětově vládnou od jara nejrůznější typy omezení a vládních
nařízení právě v souvislosti s tímto zákeřným protivníkem. Ty mají vliv nejen
na každého z nás, ale také na životní prostředí. Jak prožívá pandemii
příroda?
NEČEKANÁ KORONA-MISE A SNÍŽENÉ EMISE!
Podle BBC Future se snížily ke konci dubna v New Yorku emise oxidu
uhličitého o 5–10 %, v Číně dokonce o 25 %. Emise během jara poklesly
celosvětově, a to díky omezení průmyslové výroby a dopravy během
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Rozložit lehátko, namazat se krémem a začít se opalovat trvá zhruba pět minut.
Rozložit gauč je otázka dvou minut. Rozložit někoho skvělým vtipem můžeme
během vteřiny. Přejdeme-li k době rozkladu odpadu v přírodě, pak výčet
veselého rozkládání končí.

Rozklad odpadu pohozeného v přírodě totiž trvá podstatně déle.
Jen pro představu tu hovoříme o rozmezí od 14 dnů po více než 10 000 let!
Pojďme se společně podívat na ty nejpřekvapivější rekordmany:
KDYŽ ZVÍTĚZÍ PŘÍRODA
V první řadě je třeba si uvědomit, že když dva dělají totéž, není to totéž. To
platí i pro rozklad všech možných druhů odpadu, kdy se bude totožný odpad
rozkládat jinak ve vlhkém tmavém lese a jinak v suché vyprahlé poušti na
přímém slunci.
Každý z nás pravděpodobně narazil někdy při túře, na vodě, při houbaření nebo
při sběru borůvek v lese na nepěknou změť odpadků (nebo hůř – na černou
skládku), kde jsme si mohli všimnout různých stadií jejich rozkladu. Zrezlou
plechovku od fazolí plnou cigaretových nedopalků doplňovala neporušená
skleněná láhev od piva. Opodál tančily svůj poslední valčík kožené boty
porostlé plísní. Dílo zkázy pak orámoval ořezaný a zažloutlý polystyren, který
původnímu majiteli při zateplování chaty asi zbyl a nenašel pro něj jiné
využití…
Krom nepěkného estetického (a občas i čichového) zážitku jde ale o mnohem
závažnější problém. Odpad může do přírody uvolňovat jedovaté látky, a může
tak být nepřímo i velkým problémem pro lidi i zvířata v podobě nepříjemných
a nebezpečných zranění.
Třeba taková vyhozená baterie se rozkládá cca 200–500 let, ale zároveň
uvolňuje do půdy velmi nebezpečné látky, které mohou značně poškodit
životní prostředí a ohrožovat živé organismy.
Když se tak zamyslíme: je pohozená skleněná láhev z večerky odnaproti
opravdu něčím, co chceme zanechat jako memento naší nezodpovědnosti
dalším generacím po tisíce let?
ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ RŮZNÉ DRUHY ODPADU?
Podle dostupných údajů se v přírodě nejrychleji rozkládá bioodpad, konkrétně
ohryzky od jablek či hrušek – tento druh odpadu se rozloží zhruba za 14 dní.
Déle už to trvá slupce od banánu, ta potřebuje 5 měsíců, a u takové slupky od
pomeranče si na celkový rozklad počkáme celý 1 rok. Odpad z papíru,
konkrétně papírový kapesník, noviny nebo kancelářský papír, se v přírodě
rozloží až po 5 měsících. Podstatně delší je doba rozkladu u jednorázových
plen, která dosahuje neuvěřitelných 250 let. Nyní k „maličkostem“. Ač to bývá
neobvyklé, občas je prostě potřeba i z komára udělat velblouda, protože tihle
komáři mohou nadělat pořádnou paseku!
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Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisy smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 30 / 2021
5. ZO schvaluje závěrečný účet bez výhrad, závěrečnou zprávu a účetní
závěrku za rok 2020.
6. ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu.
7. ZO schvaluje předložený Spisový řád.
8. ZO schvaluje žádost paní Evy Klecandrové, ředitelky ZŠ a MŠ Záměl na
převod výsledku hospodaření za rok 2020 ve výši 27 483,83 Kč do rezervního
fondu. Hlasování jmenovitě: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena
Jindrásková Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ladislav Kapucián
a Jiří Sršeň.
9. ZO schvaluje předložený dodatek č. 11 ke smlouvě o pronájmu pozemku,
číslo 342 na které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a. s., IČO:
25941119, Záměl čp. 226, jako nájemce-uživatel a Obec Záměl, , Záměl čp.
158, jako pronajímatel-vlastník. Tímto dodatkem se na základě právního úkonu
zvyšuje výměra uvedených pozemků. Ostatní body nájemní smlouvy zůstávají
beze změn. Tento dodatek má platnost od 1. 1. 2021.
10. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti
IP-12-2011937/VB/2, Záměl, p.č. 188/4-přípojka kNN. Smluvní strany: Obec
Záměl, IČO: 0000275531, Záměl čp. 158, (dále jen „Povinná“) a ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035, Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly, (jako strana oprávněná z věcného břemene-služebnosti dále jen
„Oprávněná“). (Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako „Smluvní
strany“). Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti,
provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon
těchto práv strpět (dále jen „věcné břemeno“). Věcné břemeno podle této
smlouvy se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč.
11. ZO schvaluje předloženou žádost K. K., bytem: K Marečku 168, 517 43
Potštejn o pronájem pozemku parc.č. 1091/1 v areálu mlýna za účelem
provozování autoškoly. Cena pronájmu za rok je 500,-Kč.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení komise ve výběrovém řízení na
veřejnou zakázku na projekt: „Oprava komunikace 3c a 9c v obci Záměl“.
Komise doporučuje zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky uchazeče
STRABAG a.s.(IČ: 60838744) OZ Praha,oblast: Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové, který podal v předmětném výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku, a
uzavřít s ním smlouvu na realizaci zakázky za celkovou nabídkovou cenu
2 104 905,29 Kč.
13. ZO schvaluje předloženou Smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl č.p. 158, (dále
jen „objednatel“) a Obchodní firmou AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2,
Praha 2, zastupuje: Ing. Barbora Nýčová, jednatel, (dále jen „zhotovitel“).
Předmětem Smlouvy je zajištění výkonu autorského dozoru stavebníka, (dále
jen AD) k projektu: „Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“.
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Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů:

Vážení spoluobčané, milí Záměláci,
Projekty, které budou realizovány v letošním roce:
1) Kanalizace a ČOV v obci Záměl
Obci byla na tento projekt schválena dotace ve výši 13 259 672,- Kč z OPŽP.
Vysoutěžili jsme realizační firmu KAVE Bau s.r.o. se sídlem K Dolíčku 66,
Pardubice 530 02. Celková cena díla činí 25 083 168,- Kč. Rozdíl mezi dotací
a cenou díla bude hrazen již schváleným úvěrem od České Spořitelny. Začátek
stavby je plánován na červenec 2021. Kanalizace bude řešit území od místního
obchodu po pozemek před dubem u Rozkotů. Dojde také k výstavbě nové
ČOV.
2) Druhým projektem je Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v ZŠ a
MŠ Záměl. Tento projekt je financován za podpory MMR. Vítěznou firmou ve
výběrovém řízení je ČERVOSTAV, s.r.o., Kubelíkova 1224/12 Praha 3, 130
00. Cena díla 1 828 287,89,- Kč. Dotace na projekt je 80 procent.
3) Díky daru DSO Orlice jsme z darů od ŠKODA auto a.s.. pořídili pět
kontejnerů na tříděný odpad. Celkové náklady projektu byly 31 796,- Kč a dar
byl ve výši 20 000,- Kč.
4) Za přispění daru od Mikroregionu Rychnovsko z daru od ŠKODA Auto
a.s. jsme pořídili vybavení školního hřiště v Záměli. Celkové náklady projektu
15 382,- Kč Dar jsme dostali ve výši 11 112,- Kč.
5) Dotace na rekonstrukci zázemí pro hasiče od Královéhradeckého kraje nám
nebyla schválena. Obec je pouze v náhradnících a záleží, zda Královéhradecký
kraj navýší alokaci pro Program rozvoje venkova. Proto jsme se rozhodli podat
obdobný projekt přes MAS SPLAV. Na výsledky vyhodnocení čekáme.
6) Dalším projektem je Obnova místních komunikací 3c a 9c v obci Záměl.
Tento projekt je také financován za podpory MMR. Vítěznou firmou je
STRABAG a.s odštěpný závod Praha oblast Hradec Králové, Kladská 1082,
Hradec Králové 500 03. Cena zakázky činí 2 104 905, 29 Kč. Výše dotace pro
tento projekt je 80 procent. Bohužel tento projekt nebyl podpořen dotací, proto
nebude letos realizován.
7) Na projekt Výstavba komunitního centra č.p. 51 je schválena dotace.
Projekt budeme realizovat v příštím roce.
Problémem realizace všech těchto projektů je skokové zdražování materiálu.
Není tak známa konečná cena projektů.
V obci také probíhají pozemkové úpravy, je řešena změna územního plánu a
řešíme studii zastavění lokality Z3 Zámělský Borek.
Přeji příjemné léto.
.Josef Novotný, starosta
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Porovnání v letech
Papír

2020
14,77 t

2019

2018

2017

2016

13 t

11.7 t

8,31 t

7t

Železo

9,6 t

9.6 t

9,15 t

0,02 t

11,63 t

Objemný odpad

3,7 t

5,79 t

4,58 t

4,23 t

3,131 t

Sklo

12,88 t

5,2 t

4,58 t

4,28 t

9,493 t

Plasty

20,16 t

17,09 t

14.43 t

23,6 t

9,692 t

Směsný odpad

25,57 t
1,25 t

159.38 t

181,47 t

172,80 t

145,06 t

1,45 t

0,6 t

2.32 t

0,345

0,08 t

0,23 t

0,12 t

0,24 t

0,736 t

Dřevo

23,23 t

18,9 t

11,39 t

10,52 t

2,8 t

Beton

106,1 t

59,05 t

67 t

8,7 t

20.9 t

Nebezpečný odpad

0,13 t

1,45 t

0,6 t

2,32 t

1,26 t

Textilní mat.

1,16 t

1,191 t

0,889 t

5,068 t

5,876 t

Pneumatiky
Olej a tuk

Biologický odpad

148905 t 148,195 t 143,018t 122,045t 192,447t
Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic - přehled je za sledované období
k porovnání od roku 2018–2021. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Porovnání smluv v období

2021

2020

2019

Ceny za odstraňování odpadu

775,-/t

730,-/t

565,-/t

565,-/t

500,-/t
100,-/t
86.520
630,-/t
100,-/t
500,-/t
500,-/t
1.730,-/t
2.815,-/t
3.375,-/t
1.535,-/t

500,-/t
100,-/t
86.520
630,-/t
100,-/t
500,-/t
500,-/t
1730,-/t
3050,-/t
3.375,-/t
890,-/t

500,-/t
100,-/t
81.600,600,-/t
100,-/t
0,-/t
500,-/t
1.200,-/t
3050,-/t
3.375,-/t
890,-/t

500,-/t
100,-/t
75.960,600,-/t
100,-/t
0,-/t
500,-/t
1.200,-/t
3050,-/t
3.375,-/t
890,-/t

1.294,-/t

1.294,-/t

1.256,-/t

1.256,-/t

1.974,-/t

1.974,-/t

1.916,-/t

1.916,-/t

Poplatek obci
Rekultivační poplatek
Platby za svoz odpadu /rok
Cena odstraňování 1t odpadu
Rekultivační rezerva
Skládka – základní poplatek
Poplatek obci
Celková cena /za tunu
Odstranění plastů /za tunu
Odstranění skla /za tunu
Odstranění dřeva /za tunu
Velkoobjemový kontejner AVIA
12 m3 otevřená
Velkoobjemový kontejner
ABROLL 30 m3 otevřená

2018
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nedílnou součástí dřevovýroby – dřevotřískové desky dnes obsahují v průměru
přes 70% recyklátu! V některých zemích se toto číslo šplhá až k 99%. Pravda,
ne že by tady byly na místě nějaké ekologické zájmy. Prostě mají nedostatek
přírodního dřeva. Je tedy zjevné, že se jedná o státy jižní. A neopomíjejme
ovšem to, že i když je dřevo svým způsobem recyklovatelné, plýtvat by se s
ním nemělo. Zdroj informace ze stránek trideniodpadu.cz sepsala P. Pleslová,

Sběrný dvůr
s kompostárnou
Vyčísleny částky, kolik peněz bylo zaplaceno na fakturách a kolik peněz bylo
vybráno na poplatcích za TDO za rok 2020
Uhrazené faktury v roce 2020 za TDO:
2020
2019
Nebezpečný odpad
11.341,00
18.605,00
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
500.645,06 423.150,77
Nákup zboží,
20.637,00
11.888,40
Prodej - suť ve sběrném dvoře
-22.200,00 - 11.180,00
fy: EKO-KOM vrátila obci + papír
-228.368,00 -156.653,00
fy: ELEKTROWIN a.s.
-14.674,00
-17.297,00
prodej kontejneru
0,00
-5.000,00
Pohonné hmoty a maziva
47.192,14
46.461,86
Pojištění auta a traktoru
44.369,00
42.339,00
Poradenské služby, ze zákona ISPOP
18.000,00
16.000,00
Opravy a udržování
217.007,87
42.972,00
Nákup kontejneru, rozbory kompostu EKO-LAB
3.720,75
44.710,00
Celkové náklady: 612.344,82
455.997,03
Přehled za vybrané poplatky TDO:
Zaplacené poplatky
Má se ještě vybrat
Platby za fy + převzetí kompostu

2020
2019
311.819,308 589,500.500,36.532,33.232,-

V přírodě máme mnohem více odpadků. Koronavirus turistickou
sezonu bohužel poznamenal. Jednak tím, že je venku v přírodě více lidí, což
zkrátka znamená víc nepořádku. Do přírody chodili na výlety i lidé, kteří to
běžně nedělají a neumí se tam chovat. Od správců chráněných oblastí a parků
víme, že za pandemie příroda utrpěla opravdu hodně. Naše obec zaznamenala
velké množství odpadků na celém našem katastru. Jednorázový odpad v
podobě roušek zaplavuje nejen autobusové a vlakové zastávky, ale i louky, lesy
a řeku Orlici. Jedná se o nový problém, který může přírodu zatížit až na
200 let, než dokáže pohozené roušky rozložit. O tak dlouhou dobu rozkladu se
jedná u jednorázových roušek, které jsou složeny z netkané textilie a filtrační
vrstvy meltblow (tavenina polymeru, např. polyesteru, nanesená nástřikem či
foukáním). Ale co můžeme dělat proti nařízení vlády?
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Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl
Toto je snad definitivně poslední „covidové“ zpravodajství z naší školy.
S novým rokem se do školních lavic k prezenční výuce vrátili pouze žáci
prvního a druhého ročníku. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci znovu zapnuli kamery,
mikrofony, nasadili sluchátka, sdíleli obrazovky, kontrolovali zadání úkolů na
třídních padletech (elektronických nástěnkách) a hlavně doufali, že nespadne
wifi. Distanční výuku už vnímáme jako stabilní součást našeho školního života.
Už „ji“ umíme. Myslí si to také ČŠI, která provedla online tematickou
inspekční činnost hned v prvním týdnu březnového lockdownu. Paradoxně nás
tahle „návštěva“ v pravý čas a správně namotivovala. Pozitivní inspekční
hodnocení parametrů distanční výuky na naší škole nám dodalo tolik potřebnou
energii a sílu ještě vydržet.

Od 12. dubna jsme konečně všichni spolu ve škole. Testujeme, nejprve dvakrát
týdně, za čtrnáct dní už pouze jednou, vždy v pondělí, nosíme roušky a
respirátory. Všechno nám to stojí za to, protože jedině tak můžeme učit a se
učit. Po nějakém čase lze srovnávat.
Prezenční versus distanční výuka očima žáků školy.
Prezenční výuka
+ „můžu chodit normálně do školy“
- „musím vstávat brzy“
+ „můžu se vidět s kamarády naživo“
- „testy“
+ „víc se učím“
- „moc hodin“
+ „ve škole mám kamarády, učitele, učitelky“ - „všichni se perou“
+ „je to tak 50 na 50“
- „jsem dlouho ve škole“
+ „sranda ve škole, nenudím se“
- „roušky“
+ „můžu se projít a učit se, nemusím sedět u
počítače“

+ „dostávám známky, máme výtvarku“
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Distanční výuka
+ „mohli jsme mezi úkolama ven“
+ „nemusela jsem brzy vstávat“
+„mohla jsem doma jezdit na kol. bruslích“

+ „mohla jsem být u PC v pyžamu“
+ „bylo málo testů“
+ „na distančce se mi líbilo matika,ČJ,AJ a spánek“
+ „byla to sranda, jak se furt někdo odpojoval“

+ „online je lepší, protože jsem víc u babiček“
+ „mohl jsem být v Šumperku a učit se tam“

- „blbý signál“
- „hodně úkolů“
- „Šimon, úkoly“
- „furt jsme seděli u počítačů“
-„neviděla
jsem
se
s
kamarády“
- „asi 2 hodiny denně na PC“

- „nedostatek papírů“

(vybrané názory žáků 3. - 5. ročníku jako součást školního projektu)
Celý měsíc duben probíhal distanční zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Pro
následující školní rok 2021/2022 bylo zapsáno celkem 7 budoucích školáků. Z
naší mateřské školy přecházejí – Marie Sršňová, Emily Mazánková, Kvido
Bezdíček, Ondřej Kulička, Felix Kovář. V nebližším možném termínu v květnu
spolu se svými rodiči absolvovali „náhradní“ zápis v podobě odpoledního
pohádkového setkání. Budoucí prvňáci se vám tradičně představí se na svém
tablu v okně obecního úřadu.

Máme opatrné plány. Příspěvky do tohoto zpravodaje musely být odevzdané
příliš brzy na to, abychom dokázali upřímně posdílet, jaký bude náš školní
červen. K normálnímu školnímu životu se s každým pondělím přibližujeme
blíž a blíž. Jedno je ale jisté. Tento zvláštní školní rok je na ZŠ a MŠ Záměl
posledním pro jedenáct žáků pátého ročníku – Tomáše Grulicha, Kryštofa
Kostruhu, Leoše Koďouse, Adama Motla, Josefa Hvězdu, Daniela Novotného,
Lukáše Országha, Lukáše Lopatovského, Kláru Sršňovou, Kláru Hovorkovou,
Kateřinu Špryňarovou. Namířili si to od nás na všechny možné strany - do
Doudleb nad Orlicí, Vamberka nebo Rychnova nad Kněžnou. Byla to opravdu
skvělá parta a ten poslední pátý rok se jim moc povedl. Držte se! Když všechno
dobře půjde, čeká naši stodesetiletou
školu o velkých prázdninách zřejmě
další nutná rekonstrukce. Děkujeme
panu starostovi Josefu Novotnému,
že se o nás tak stará a zaměstnancům
OÚ Záměl za skvělou všestrannou
podporu. Děkujeme všem za
vydařený školní rok, který jsme
mohli prožít. Naše planeta škola je
moc dobré místo pro přechodný
pobyt. Krásné klidné léto!
za tým ZŠ a MŠ Záměl Mgr. Eva Klecandrová

10 – OBEC ZÁMĚL

neúplně spálené dřevo, železniční pražce, piloty, sloupy, dřevěné průmyslové
podlahy jsou napuštěny minerálním olejem, vojenské bedýnky od munice.
Vzhledem k aktuálnímu výraznému zpřísnění podmínek příjmu těchto odpadů
ve zpracovatelských závodech je nutné rozlišovat tyto komodity od těch
znečištěných. Do budoucna za znečištěné dřevo se bude muset platit stejně jako
za stavební suť.
Dřevo je dokonce jedním z nejstarších odpadů v lidské historii. Ne-li
tím úplně nejstarším. A je to to samé dřevo, které spolu s ohněm pomohlo
lidoopovi stanout na pomyslném vrcholu evoluce. Ne, vážně. Dřevo bylo
prvním materiálem, který člověk dokázal používat. Jednoduše proto, že stromy
se nemohly bránit. A je smutné, že se učíme o době kamenné, a ne i o době
dřevěné. Možná je to proto, že pokořit kámen je větší hrdinství než pokořit
dřevo. O lesích se říká, že jsou to plíce planety. O vysokých stromech si
myslíme, že jsou staré a díky tomu k nim chováme zbytky úcty. Jenomže v
současnosti funguje většina lesů jako pole. Stromy se vysázejí a za 80 až 120
let se pokácejí, aby se z nich vyrobila prkna. V přirozených podmínkách lesa,
který není účelově vysázen, mají takové stromy tloušťku tužky a výšku
dospělého člověka. To, co roste ve většině lesů, jsou nezdravé stromy určené
na porážku. Možná vás bude zajímat, že u nás s lesy hospodaří převážně stát
prostřednictvím firem jako jsou Lesy ČR, Vojenské lesy a statky a Správy
národních parků. Patří jim zhruba 60% lesů. Zbytek obhospodařují obce,
družstva, soukromí vlastníci a církve. Dohromady se odhaduje, že v ČR je 2,7
milionů hektarů lesních pozemků – to je skoro třetina všeho území, co nám
zbyla. Lesů máme tedy dostatek, ale ne zdravých. Proto tak často slýcháme
o kůrovcových kalamitách. S tímhle pidibroučkem se dokáže zdravý les bez
problémů vypořádat. Ne však les uměle vysázený, jednodruhový (tzv.
monokultura), který je zcela v rozporu s přírodní druhovou rozmanitostí.
Takový les představuje pro hejna kůrovců přímo menu a-la carte. Jak dřevo
vypadá, na co všechno se dřevo používá a co se z něj vyrábí, to víme. A také
víme, že všechno, co se vyrobí, se jednou stane odpadem. Víme i to, jak je to s
papírem, k jehož výrobě se svým způsobem dřevo používá (a dost nešťastně
tak papír považujeme za tzv. ekologický materiál). Z jednoho stromu lze prý
vyrobit až 80 tisíc papírových archů A4. Co ale všechno ostatní, k čemu
dřevo využíváme? Dřevo má svou vlastní kategorii v katalogu odpadů. Pod
pořadovým číslem 3 se skrývají „Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek,
nábytku, celulózy, papíru a lepenky.“ Dřevo je ovšem i součástí odpadů ze
stavebnictví, tedy oboru, ve kterém je hojně využíváno. Dále je dřevo součástí
komunálního odpadu a kdovíčeho ještě. S dřevěným odpadem si moc hlavu
neděláme. Malé kousky spálíme, větší vyhodíme. A ty úplně největší dáme do
kontejneru na velkoobjemový odpad, do sběrného dvora nebo je necháme
odvézt. Kam, to už je nám většinou šumafuk. A vězte, dřevo je odpad
recyklovatelný. Zatímco recyklace papíru, který máme se dřevem historicky
spojený, je pro nás samozřejmost, sběr a recyklace dřeva je pro nás
pravděpodobně velkou neznámou. Přitom recyklace je svým způsobem
OBEC ZÁMĚL – 23

Chystaná akce v červenci 202. Dne 5. července 2021 od 10:00 do 17:00 se v
Hostinci u Karla IV. v Záměli uskuteční po dlouhé době výstava nejen ke 110
letům naší krásné školy. V 15 hodin bude k vidění malé divadelní představení
na téma PODORLICKÉ TRADICE, SVÁTKY A ZVYKY v podání
Ochotnicko-čtenářské besedy ORLICE. Pořádá u nás Sdružení SPLAV, z.s.
Z kulturních akcí ještě plánujeme uskutečnit ….
11. července Promenáda v kloboucích
28. září
Svátek Sv. Václava – pečení nejen chleba s malým
divadelním představením
27. října
Lampionový průvod
5. prosince
Advent v Hostinci u Karla IV. Čertovské rojení
24. prosince
Betlémské světlo a živý betlém
Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena.
Poděkování patří pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům podílejících se
na obnově kulturní památky.
Vám, čtenářům zpravodaje, přejeme pohodové léto bez virů a krásné
prázdniny.
Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

Trh s tříděným papírem
prošel krizí.
Výkupní cena se zvyšuje.
Výkupní ceny byly na minimu. V Česku se hromadil vytříděný papír. Sběrny
ho totiž neměly kde udat. Jeho výkupní ceny se tak propadly na minimum a tak
za odevzdaný papír se muselo platit. Čína, která patří k největším odběratelům
odpadu, totiž přestala ke konci roku 2017 papír přijímat. V celé Evropě se tak
kupily balíky sběrového papíru. Dalším z hlavních důvodů špatného odbytu
této komodity byla i probíhající kůrovcová kalamita, která snížila ceny dřeva.
Cena této komodity se dostala pod úroveň nákladů na sběr a třídění.
V současné době je situace zcela odlišná a cena roste v podstatě z týdne na
týden. Za obce doufáme, že se situace kolem sběrového papíru nevrátí do stavu
předešlého roku, a tak budou obce i nadále motivovány sbírat od občanů
tříděný papír.
Nově nastává problém s odevzdáváním odpadů s obsahem dřeva, protože
dřevěný odpad nesmí být znečištěn: nebezpečnými látkami, jako jsou barvy,
oleje, impregnace za použití chromu, mědi, boru, soli a stavebními odpady
(sutě, betony, asfalt atd.). Jedná se o DTD desky, odřezky potažené hliníkovou
fólií nebo plechem, dveře z kompozitních materiálů, MDF desky, vláknité
desky: heraklit (dřevitá vlna s cementovým pojivem), laminátové podlahy,
europalety s anorganickou povrchovou úpravou, multiplexové desky, bedýnky
na ovoce z MDF a s papírem, parketové podlahy, nábytek, zuhelnatělé a
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Zprávičky z naší
školičky
Mohlo by se zdát, že pod vlivem okolního
světa i život v naší školce usnul, ale není
tomu tak. S malou přestávkou se pravidelně
vítáme s kamarády téměř celé pololetí roku
2021 a je nám tu spolu stále dobře. A
nezapomínaly jsme ani na děti, které kvůli
vládním nařízením zůstávaly doma.
Prostřednictvím „PADLETU“, který nám
paní ředitelka prozřetelně zařídila již v září,
jsme o sobě všichni věděli. Pro předškoláky
i ostatní zájemce učitelky MŠ chystaly
výuku na dálku a pravidelně probíhala i
online setkávání. Všichni jsme se něčemu
novému naučili. Rodiče s dětmi chválíme
za jejich aktivitu při spolupráci na dálku.
Když se tedy v červnu ohlédneme
za uplynulými dny a prohlédneme společně fotodokumentaci, můžeme se
spokojeně usmívat nad příjemně a užitečně stráveným časem.
ZIMA
• přála dětským radovánkám, takže jsme
se u hasičské zbrojnice mohli pořádně
vydovádět
• nezapomněli jsme ani na ptáčky a
vytvořili jsme pro ně krmítka ze semínek
• podtéma „Báječný svět věcí“ vyzvalo
ke spolupráci i rodiče a prarodiče,
vznikla výstava „starodávné krásy“
• poslední týden v únoru před uzavřením
MŠ kvůli pandemickým opatřením se
uskutečnil i tradiční KARNEVAL
JARO
• když jaro ťukalo na vrátka, dělalo
pokusy,
vynášeli
jsme
Morenu,
probíhaly Velikonoce a pozorovali jsme
domácí zvířátka, vídali jsme se jen
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prostřednictvím obrazovek na PC
• 12. 4. bylo veseleji a do MŠ přišli
předškoláci , čekal zápis do školy
• 26. 4. jsme se mohli sejít konečně
všichni na „Čarodějnickém týdnu“ - byl
veselý plný hodných čarodějnic –
bylinkářek a končil soutěživým
dopolednem na školní zahradě
• na Den maminek děti vyráběly nejen
přání a dáreček pro radost, ale také
nahrály pro maminky „písničkový
pozdrav“ na padlet,
• poslední týdny se věnujeme
ekologickým
tématům
o
vodě,
odpadech a krásách planety Země,
• 27. 5. jsme navštívili zahradu
Dobromysl v Záměli. Bylo to překrásné
a věříme, že nám dobrá mysl vydrží až
do konce školního roku.
JEŠTĚ NÁS ČEKÁ
• oslava Dne dětí
-„stopovaná za
pokladem“
• celodenní výlet do Potštejna na hrad s
opékáním buřtů na Vochtánce
• rozloučení s našimi kamarády –
předškoláky
• a plno zajímavých aktivit na zahradě i
v okolí
• a také velká rekonstrukce umývárny a
WC – těšíme se na výsledek
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM
• Kovářovým, Kuličkovým, Sršňovým
za dárky pro děti k Vánocům
• všem rodičům, kteří s námi
prostřednictvím
padletu
aktivně
spolupracují a najdou si čas i na milá
slova
Přejeme dětem i rodičům klidné prázdniny prožité ve zdraví a radosti a těšíme
se na tradiční školní rok.
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Má vlast - můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.
Doba covidová nám stále nepřála a tak i naše akce proběhly v závěru roku
2020 a v prvním pololetí roku 2021 v komornějším duchu
Prosinec 2020
• Betlémské světlo a živý – neživý betlém.
Návštěvníci si mohli na Štědrý den odnést domů světlo z Betléma a jmelí, které
zajistili naši členové.
Podle vládního nařízení se zpívat koledy nesměly. Do jesliček jsme byli nuceni
dát Ježíška coby panenku a celý betlém pokrýt obří rouškou. I tak jsme si
nenechali dopolední hodinku vzít a užili si ji ve svátečním duchu za přísných
hygienických podmínek. U jesliček bylo moc smutno, chyběla svatá rodina,
andílci a živá zvířátka. Věříme, že letošní prosinec bude již v normální
době…..
Leden 2021
• Tříkrálová sbírka – Tříkrálové skupinky letos být nemohly, ale rodinné
procházky ano. Na obecní úřad v Záměli se nepodařilo umístit tříkrálovou
kasičku a tak naše členky s Ladou Novotnou roznesly po vsi do schránek
kalendáříky a pokyny k letošním on-line platbám na tříkrálový účet. Na část
trasy jsem vzala své děti ustrojené za krále. Hledala jsme s nimi pana Onlina a
užili jsme si pěkné odpoledne. Svěcenou křídou jsme občas na dveře napsali
K+M+B+2021. Velké poděkování patří nám všem, kteří jsme na účet Charity
přispěli.
Březen 2021
• Velikonoční výstava s řemesly
KORONAVIRUS zasáhl do života nás všech. Přesně před rokem to celé
začalo a nikdo z nás si nedovedl představit, že to bude na tak dlouho. I letošní
jarní akce musela být zrušena.
• Ukliďme celé Česko – obec
Naši členové se podíleli na akci Ukliďme Česko a cyklostezka od
doudlebského splavu k potštejnským Ostrovům byla komplet uklizená. Dalo to
na celé 4 pytle, které byly za pomoci starostů Záměle a Doudleb nad Orlicí
odstraněny. Děkujeme.
Květen 2021
• Putování ke studánkám Tuto tradiční akci jsme letos rušit nechtěli. Co by to
bylo za tradici, kdyby nebyla. Rozhodli jsme se ji uskutečnit v kruhu rodinném
a bez plakátů. Byla to moc pěkná procházka. U studánky s námi byl vodník
Floriánek i Adélka, několik drůžiček i pan farář. Voda konečně tekla a i
dezinfekce jsme si nesli dostatek
Roušky jsme měli a rozestupy jsme
dodržovali.
• Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos opět zrušena
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SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.
NA ZAHRADĚ DOBROMYSL V
ZÁMĚLI.
Zdravíme Vás opět po nějaké době ze Zahrady Dobromysl v Kašparově
statku č.p.51 v Záměli. Covidové období a lockdown se bohužel týkaly i naší
činnosti, kdy jsme v říjnu skončili s posledními zahradně terapeutickými
programy pro klienty a otevíráme teprve teď. Období to bylo dlouhé, ale na
zahradě je naštěstí stále co dělat, a tedy jsme ani my nezaháleli.
Během podzimu jsme zpracovávali úrodu – bylo hodně lískových ořechů,
jablek, švestek, dýní a bylinek. Před Vánocemi jsme vyrobili kořenící směs
Vegetu, koření á la Provensálská směs, vonné levandulové pytlíčky. Nasušili
jsme křížaly z jablek i švestek, udělali povidla, dýňový kompot a vařili a pekli
jsme různé dobroty z dýně Hokaido.
Během zimy jsme se pak věnovali úklidům a dekoracím vnitřních prostor a
opravovali jsme a natírali venkovní zahradní nábytek.
Zjara jsme se pak, ve spolupráci s šikovnými muži z obce, pustili do úpravy
zázemí ve stodole. Vznikla krásná prkenná podlaha a byla zavedena elektřina a
nainstalováno osvětlení. Celý prostor jsme uklidili, vybavili zahradním
nábytkem a je připraven na Den otevřených dveří, který se letos uskuteční ve
středu 16.6.2021 od dvou hodin.
Těšíme se na Vás!
Rozpadlá stodola před statkem byla
rozebrána a odstraněna. Vzniklo zde
nové parkoviště, takže k nám už
mohou jezdit i velké školní
autobusy.
Jsme rádi, že už zase můžeme zvát
různé klienty, kteří k nám přijíždějí
na programy zahradní terapie i
školní a školkové kolektivy dětí na
programy o přírodě.
V červnu, červenci a v září také
plánujeme workshopy pro pracovníky v sociálních službách, obcí a další
zájemce. Máme ještě volná místa, takže pokud víte o někom, koho by toto téma
zajímalo, můžete mu tuto informaci předat. Děkujeme .
Budeme rádi, když se za námi zastavíte - na statku jsme většinou od pondělí do
čtvrtka od 8:00 do 14:00h. Máme předpěstovanou i nějakou sadbu jako vloni,
takže se s Vámi rádi podělíme .
Vaši návštěvu nám raději sdělte předem na email: petra@sdruzenisplav.cz
nebo na tel: 731 572 619.
Za Sdružení SPLAV, z.s. Petra Formánková
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Za MŠ Havelková Věra, učitelka

SPORTOVNÍ KLUB
SK ZÁMĚL
Zdravíme všechny příznivce sportu.
Kolektivní sportovní aktivity se musely
na dlouho kvůli coronaviru zastavit, a
tak zůstalo na každém z nás, jak přes
zimu a jaro využil svůj volný čas a
zasportoval si. Víme, že naši členové
nemarnili tuto dobu lenošením, ale
vyráželi do přírody pěšky, na kole a
udržovali si dobrou fyzickou kondici.
Nyní se můžeme už společně opět
scházet a zveme tak všechny příznivce
sportu do tělocvičny i na venkovní
sportoviště. Využijme krásný areál a
nabízené aktivity k posílení kondice,
zlepšení zdravotního stavu a k radosti z
pohybu. Vždyť
POHYB JE ŽIVOT!
Pravidelná zájmová setkávání dětí a dospělých
Zámělský Gladiátor, M. Dvořák, J. Kotlář
Máme tu jaro, a tak se opět hlásíme ke slovu. Taktéž zdravíme všechny
příznivce sportu. Start do nového roku byl obtížný, ale nyní již jedeme na sto
procent. Pokud zrovna neprší, tak jsme venku a makáme na fyzické přípravě
pro další závody. Jeden již máme za sebou a není se za co stydět - z
Kosteleckého Gladiátora jsme si odvezli dvě zlaté medaile a jednu
bramborovou. Celkově jsme s našimi borci moc spokojeni, protože po tak
dlouhé přestávce je to velice slušný výkon.
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Jak to bylo – III. vlna. Důležité je všechny ty věčné vlny zastavit.
Nepolevujeme a připravujeme se na
další závody. Pokud by někdo z vás
chtěl zasponzorovat náš tým, tak se
rozhodně nebráníme a s radostí
jakýkoliv příspěvek uvítáme. Čeká
nás také společný výlet, který bude
zakončen opékáním vuřtů. U nás se
nikdy neví, co bude, ale náš kroužek
s jistotou začíná každé úterý v 15:00
hod.
Sportu zdar!

Kondiční cvičení, M. Sršňová a Rekreační cvičení pro radost, M.
Jindrásková
Cvičení pro ženy v tělocvičně ZŠ se bude konat každé pondělí od 18:00hod. s
M. Sršňovou a až začnou ženy jezdit na cyklovýlety, začne cvičení v tělocvičně
s Milenou Jindráskovou, vždy v úterý od 18:00 hod. Vše dle domluvy a
aktuálního stavu.
Rekreační volejbal, M. Jindrásková, M. Svoboda
Volejbal se bude přes prázdniny konat každý čtvrtek od 18:00 hod., dle počasí
v tělocvičně nebo venku. A dle aktuálních opatřeních.
Krásné léto a hodně zdraví všem sportovcům přeje tým cvičitelů SK Záměl
Za celý kolektiv SK Záměl Lada Novotná

Činnost sociálního
a kulturního výboru
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás informovala o činnosti kulturního a
sociálního výboru. Bohužel díky koronavirové pandemii jsme naše obvyklé
aktivity musely opustit. Covid 19 náš společenský život ochudil. Jubilantům
chodím gratulovat pouze ke dveřím.
Pevně doufám, že se vše k lepšímu obrátí a budeme se opět moci scházet bez
obav z onemocnění. Zatím Vám přeji hlavně hodně zdraví a trpělivosti.
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Před Vánocemi Česko vstoupilo do třetí vlny coronaviru. „Odborně
vědecky“ definice vln viru neexistují. Ta vlna je obecně něco, co zažíváme.
Narůstá počet infikovaných a bohužel i počet umírajících lidí a v těchto
počtech jsme byli na vzestupu už potřetí.
Třetí vlna byla úplně jiná, každý druhý až třetí pacient měl coronavirus.
Změnila se skladba pacientů. Zcela jednoznačně bylo vidět, že narostl počet
pozitivních a jejich stav se rychle zhoršil. Pozitivní potřebovali rychlý transport
do nemocnice. Bavíme se o lednu – dubnu 2021. Karlovarský kraj uváděl, že v
podstatě každý pacient, kterého vezli do nemocnice, byl pozitivní. Zdravotníci
zažili těžké časy, stejně tak tomu bylo i na záchrankách. Prodloužené služby,
stále se zvyšující počet pozitivních pacientů a problém s umístěním do
některých z nemocnic. Když jsme se loni v březnu poprvé setkali s omezením
kvůli šířící se pandemii, asi nikdo z nás si nepředstavoval, co nás
v následujícím roce čeká. Data z New Yorku nebo z Brazílie ukázala, že
promořování není cesta, jak se dostat ke kolektivní imunitě.
Co se považuje za největší malér uplynulého roku? „Pomalou reakci
řady států na epidemii. Vlna hluboké nedůvěry v politické elity, která se rozlila
po velké části západního světa. Česko patří k nejhorším zemím na světě ve
zvládání pandemie. A samozřejmě to, čemu se říká kolaterální ztráty =
poškození ekonomiky, byznysu, životní úrovně lidí. Ekonomické ztráty se
nakonec promítnou i do zdravotní péče. Takže toto všechno dohromady dělá
docela ďábelský mix.“
Vědci dokázali vyvinout vakcínu za rekordně krátkou dobu (10
měsíců). Opatrnost vůči očkovací látce je proto pochopitelná. „Každá vakcína
má svá rizika. U některých lidí může dojít k vážným vedlejším účinkům. To
může nastat vždycky. Ale u velkých zásahů musíte vždy počítat na jedné straně
vah benefit, co celá populace získá. A na straně druhé, co tím může některý
jednotlivec ztratit. A pokud jsou váhy jedna ke statisícům, výhody jasně
převažují. Samozřejmě je třeba to pečlivě sledovat,“ vysvětluje Jan Konvalinka
biochemik vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a
biochemie Akademie věd. Kritici, kteří argumentují tím, že zatím není jasné,
jaké bude mít vakcína dlouhodobé účinky, mají podle biochemika pravdu. Ale
lidstvo podle něj nemůže čekat 10 let, než by se zjistilo, že nemá žádné. Říká:
„Musíme se dívat na zkušenosti s jinými vakcínami. A v každém případě jsou
vedlejší účinky vakcíny mnohem méně závažné než samotná choroba“.
Výrazně zaostáváme v sekvencování mutací viru. Hrozí, že včas neodhalíme
nové a nebezpečnější mutace, a navíc si vytváříme špatnou pověst v Evropě.
„Už teď se nám v německých médiích přezdívá Mutationsgebiet“ (oblast
mutací).
V našem regionu jsme i tu třetí vlnu celkem obstojně ustáli a opět platí
ohleduplnost vůči svému okolí.
Pavlína Pleslová čerpala i ze zdroje irozhlas.cz
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Na začátku března jsme našim členkám udělali radost pěkným petrklíčem ke
Dni žen. O roznášku se zasloužili naši úsekáři. Dík jim za to. Dne 4.3. jsme
přivezli výsevy begonek na výsadbu a již začala práce s pikýrováním a
ošetřováním sadby. Byly vysety lobelky a jiné letničky. Došla dodávka
řízkovaných květin od firmy CINKE z Loun a již bylo třeba naplno hospodařit
ve skleníku. Zejména topení bylo náročné – topilo se bez přestávky dva
měsíce. Sadba ale prospívala a brzy bude již na záhonech.
Teprve koncem března jsme mohli dovézt sadbu macešek od firmy Šťastný
z Ústí nad Orlicí.
Měli jsme možnost vybrat si hezké rostliny. Nejprve jsme osázeli a instalovali
truhlíky na mostě a mísy u pomníku padlých a u sokolovny. Osázeli jsme tři
truhlíky pro OU Záměl. Pak jsme připravili záhony u bysty T.G.M a následně
provedli osázení záhonů. Rovněž jsme provedli zastřižení růží a úpravu keřů za
růžemi. Růže byly zimou dosti poznamenané. Tato zima byla pro ně nezvykle
silná.
Při brigádách jsme si improvozovaně dovolili malé
občerstvení z doma uvařené kávy a zakoupených
zákusků.
Na všechny práce a pochůzky úsekářů apod. jsme
zakoupili ochranné pomůcky – respirátory a rukavice.
S výsadbou macešek přišla i nutnost rozdělit si
služby na zalévání. Nádrž na vodu nám plní
zaměstnanci OU na požádání k naší spokojenosti. V
dubnu se dostavilo malé období sucha a zalévání bylo
potřeba. Letošní výsadba macešek je velmi hezká a
jistě dělá radost nejen nám, ale i občanům a
návštěvníkům Potštejna. Těžko se s nimi budeme
loučit, ale ke konci května již budeme muset provést
výměnu osázení, protože sadbový materiál begonek,
lobelek, plektrantusů, afrikánů a surfinií již bude nutno
vysadit, aby neutrpěl na kvalitě.
Co nám ale nejvíce chybí, je možnost se scházet. Již
druhý rok jsme neměli výroční schůzi. Organizační
věci se řeší jen telefonicky nebo schůzkou na ulici.
Nemáme možnost pořádat výstavy a výlety. Přesto
neskládáme ruce do klína a snažíme se, aby bylo vidět
alespoň těmi květinami, že zahrádkáři jsou ještě tady.
Toto je činnost spolku zahrádkářů z Potštejna a
Záměle za zhruba pololetí tohoto roku.
Chcete-li se stát zahrádkářem nejen na své zahrádce máme pro Vás dveře otevřené.
Pro zpravodaj obce Záměl sepsal 19.5.2021 Kubalík Zdeněk, předseda spolku.
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Své jubileum oslavili pan Karel Archleb 80, Jana Červinková 70, Oldřich
Kubáček 70, Jitka Johnová 70, Miloslava Archlebová 75, Jaroslav Sršeň 70,
Jiří Král 70, Ilona Králová 70, Josef Zahradník 75, Anna Pospíšilová 70,
Blažena Fajfrová 85, Alena Dolková 80, Alena Pleslová 70 a paní Marie
Kholová 80 let.
Navždy nás opustili paní Marie Čižinská, Oldřiška Burianová, Olga
Žirovnická, Paulína Kosová, Marie Bednářová, pan Jaroslav Vašátko, František
Komárek a Jiří Skuček. Čest jejich památce.
Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová
~ ~ ~ TVORBY V KNIHOVNĚ tento školní rok nejsou. ~ ~ ~

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.

Od pondělí 4. 1. 2021 byla knihovna do odvolání uzavřena. Výpůjčky knih
byly prodlouženy do 29. 1. 2021.
Od středy 27. 1. 2021 proběhlo další opatření v 5. stupni tabulky PES.
Tentokrát byl možný bezkontaktní výdej předem rezervovaných knih přes email. Pro knihy jste si mohli chodit postupně ke stolku, umístěného v chodbě a
vraceny byly do boxu, umístěného u stolku.
Od 8. 2. 2021 proběhla kampaň Ministerstva dopravy zaměřená na
viditelnost chodců a cyklistů. Distančně jsme se přihlásili o Valentýnské srdce
s BESIPEM.
Noc s Andersenem (dále NsA) se v knihovnách po
celém Česku, původně plánovaná na 26. 3. 2021,
neuskutečnila. Již vytištěný časopis Krajánek, měl
připravenou soutěž, kde proběhlo slosování v
původním termínu.
Stanovili jsme si vlastní termín pátek 9. 4. 2021
na domácí čtení a vyrábění:
Hlavním tématem bylo 80. výročí Záhady
hlavolamu, ale také hlavolamy celkově. Pro mladší
děti jsme měli čtení pohádek od Františka Hrubína,
Václava Čtvrtka a Radka Pilaře. Nezapomněli jsme
si připomenout a věnovat se vyrábění z časopisu
Mateřídouška, který tento rok oslavil 75-té.
narozeniny. Ani letos nebudeme spát v knihovně. S
dětmi se můžete zapojit z domova. Proběhlo
vysílání z knihovny, čtení, kvízy, hádanky, hry a
soutěže i pohybové aktivity.
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Od 12.4.2021 knihovna má otevřeno a čtenáři respektují pravidla návštěvnosti
dvě osoby na knihovnu.
Od 21.4.2021 obecní knihovna v Záměli začala používat Knihovní systém
Koha. Přijde-li čtenář do knihovny, bude novou přihláškou zaveden do tohoto
systému. Určí si přihlašovací jméno a heslo. Může si elektronicky provést
rezervaci knih z pohodlí domova, a pak v knihovně vyzvednout. Je tedy
zaručena okamžitá dostupnost a rychlá odezva katalogu pro všechny čtenáře, ať
už se připojí odkudkoliv. Koha je plnohodnotný systém pro správu knihovny.
Vznik tohoto systému se datuje do roku 2000, kdy jej začalo vytvářet
novozélandské sdružení knihoven Horowhenua Library Trust. Tento software
je od samého začátku koncipován jako otevřený. Odtud také pochází jeho
název Koha. Je to původem maorské slovo a znamená dar, dar knihovnické
komunitě. Výhoda tohoto přístupu je předem jasná - knihovna nic neplatí za
software samotný, ale pouze za služby související s jeho zprovozněním a
údržbou. Systém lze použít pro libovolnou knihovnu od malých obecních
knihoven až po velké vědecké knihovny, čítající stovky tisíc svazků. Vývoj
systému probíhá celosvětově a je sponzorován knihovnami všech velikostí,
dobrovolníky a spolupracujícími komerčními společnostmi. Neopomenutelnou
výhodou otevřenosti knihovního systému je také fakt, že se knihovna může
sama účastnit jeho dalšího vývoje dle svých možností například tím, že bude
pomáhat vylepšovat českou lokalizaci.
Od 3.5.2021 se obnovil běžný provoz knihovny, to znamená, že si sami
můžete vybírat mezi regály. Prosíme Vás však o dodržování nařízených
opatření. Vaše návštěva by měla zahrnovat pouze vrácení a výběr knih. Zatím
není možné v knihovně déle setrvávat.
Ve dnech 14. května až 12. června 2021 se uskutečnil XVII. ročník
Festivalu muzejních nocí.
Přeji všem čtenářům krásné prožití letních prázdnin a v následujícím školním
roce se opět uvidíme při vyrábění.
Za knihovnu Pavlína Pleslová

Včelařská
organizace
Záměl-Potštejn
… má v současné době 44 členů a vyzimovalo nám 270 včelstev. Na
podzim jsme zazimovali 300 včelstev. To znamená, že jsme měli 10% ztrát, tj.
uhynulých včelstev. Dalo by se říci, že 10% je přirozená ztráta a vzhledem k
výkyvům v zimním čase, je to pěkné.
Část včelstev mohla být oslabena roztočem Varoa Destructor a část se
nedokázala „přestěhovat“ z jedné strany úlu na druhou, kde měla zásoby medu
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nebo cukru. To znamená, pokud včelstvo má zimní hrozen uprostřed úlu a
postupuje k jedné straně, tak spotřebuje zásoby na této straně a vlivem mrazů
nedokáže po těchto vyjedených plástech přejít na druhou stranu a hyne hlady,
přestože v úle ještě zásoby má. To se nedá ovlivnit. Z tohoto hlediska je
důležité na jaře při prvním jarním proletu do včelstev nahlédnout, jak to se
zásobami mají a případně jim je dodat.
Vzhledem k situaci jsme měli první výborovou schůzi 22.4.2021. Setkali
jsme se na venkovním posezení u Pilského rybníka a při kávě a občerstvení
jsme projednali potřebné věci k chodu organizace a péče o včely.
Dohodli jsme se mimo jiné na jarním ošetření včel proti roztoči Varoa a to
přípravkem Ekopol. Jsou to proužky dýhy napuštěné ekologicky čistými
esenciálními oleji. Jsme rádi, že nemusíme použít chemická léčiva. Cyklus
množení roztoče je 14 ti denní a z každého jedince jsou 3 další. Tj. za 4 měsíce
cca 6500 !!!!
V minulých dnech dokončil pan Vondřejc generální opravu proskleného
úlu, který je každý rok v areálu hradu a poskytuje návštěvníkům pohled na
včelí království. V těchto dnech (12.5.2021) úl instaloval zpět na stojan u
hradních hradeb a v příštím týdnu jej bude osazovat včelami. Děkujeme mu za
jeho práci a zveme Vás i Vaše přátele na hrad, podívat se na tuto zajímavou
ukázku života včel.
I letos Vás naše včelky prosí: „Nesekejte tolik Vaše trávníky a nechte nám
také nějaké luční květy vykvést, abychom měli pyl a nektar. Tím nám hodně
pomůžete, protože mimo jara té potravy máme málo. Také Vám budeme
vděčné, když budete vysazovat kytičky a keře. A my Vám za to budeme
opylovat květy, aby jste měli bohatou úrodu ovoce apod. Děkujeme.“
Zpracoval Milan Pleva-jednatel ZO

ZAHRÁDKÁŘI
Příspěvek do zpravodaje
zahrádkářů z Potštejna a
Záměle za první pololetí
roku 2021
.

Zima byla poměrně dlouhá, na rozdíl od minulých mrazivá a dosti bohatá na
srážky. V minulých letech jsme již v lednu jezdili na degustaci jablek do
Holovous a poté v únoru do Častolovic. Degustace v Holovousích se letos
uskutečnila bez veřejnosti. Hodnocení prováděli pouze zaměstnanci ústavu.
Výsledky degustace jsme dali na vědomí členům i veřejnosti ve vývěsní
skříňce. Častolovická degustace se neuskutečnila.
V únoru jsme dali členům spolku na vědomí nabídku sadbových brambor a
cibule sazečky. Začátkem března jsme objednané brambory rozvezli
zájemcům. Bylo rozvezeno 44 pytlíků sadbových brambor po 5 kg a 16 sáčků
sazečky.
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