
 

 

Definitivně skončí vysílání na dlouhých vlnách. Ve 

stejný den přestanou fungovat středně vlnné vysílače. 

Střední a dlouhé vlny dlouho těžily z toho, že šíří signál 

na velkou vzdálenost. V Evropě je pásmo zvukového 

signálu omezeno na 4,5 kHz.. 31. prosince 2021 dojde k  

ukončení provozu vysílačů Českého rozhlasu na středních a dlouhých 

vlnách. Tyto vlnové rozsahy se označují zkratkami SV a DV, anglicky pak 

AM a LW. Na středních vlnách vysílají stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus, na 

dlouhých vlnách ČRo Radiožurnál. Pokud jste přijímali vysílání v těchto 

rozsazích, bude potřebné přejít na digitální vysílání. 
 

 
 

 

 

V ten kouzelný vánoční čas 

Ať přání se vyplní každému 

z Vás. 

 

Děti i dospělí v zázraky uvěří, 

Lásku a štěstí naleznou u dveří. 

 

Mnoho lásky, štěstí, něhu, 

v tomto šíleném světa běhu. 

 

Krásné prožití svátků vánočních 

a mnoho štěstí do nového roku 

2022  

 

přeje 
Obec Záměl 
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  Rok 2022 je rokem 150. výročí organizovaného 

včelaření v Čechách a na Moravě. 
 

Český svaz včelařů (dále ČSV) byl založen v 1872 

v Praze a je jeden z nejdéle fungujících spolků. 

Zároveň se může pyšnit největší organizovaností 

včelařů na celém světě a je garantem cíleného 

plošného boje proti nemocem včel a včelího plodu. 

ČSV má vlastní knihovnu, která eviduje 7760 

svázaných ročníků českých i zahraničních 

včelařských časopisů a 9567 titulů, s nedozírnou 

historickou hodnotou, což ji řadí mezi 

nejrozsáhlejší knihovny na světě, zaměřené na 

včelařství. ČSV je členem mezinárodní včelařské 

federace Apimondie a Apislavie. V roce 1963 svaz 

pořádal 19. Mezinárodní včelařský kongres 

Apimondie v Praze. ČSV je držitelem několika 

ocenění, jako jsou Řád práce, vyznamenání Za 

zásluhu o výstavbu a Národní cena ČSSR za 

potlačování varoázy. Patronem všech včelařů a 

 

 

ochráncem včel a úlů je svatý Ambrož, největší církevní vůdce 

západního křesťanství ve 4. století. Dne 22. 3. 1872 se v Praze konala 

ustanovující schůze včelařského spolku, kde bylo rozhodnuto, že 

včelařský spolek bude zemský, s názvem „Zemský ústřední spolek“. 

Toto datum je proto považováno za počátek včelařské organizace 

v Čechách, které je nutno odlišovat od počátku spolčování včelařů, 

které probíhalo už od dob vlády Karla IV. Později došlo k přejmenování 

na „Zemský ústřední spolek včelařství pro království české v Praze“. Po 

první světové válce a po sjednocovacím úsilí Čech, Moravy a Slezska 

byl ustanoven v roce 1921 „Svaz Zemských ústředí spolků včelařských 

v ČSR“, který se za protektorátu v roce 1943 sloučil se „Zemským 

svazem sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v Praze“. Po druhé 

světové válce byla založena „jednota včelařů v Praze“, která měla 

v roce 1947 88900 včelařů sdružených do 1023 spolků. V roce 1957 byl 

svolán ustanovující sjezd „Československého svazu včelařů“ a v roce 

1970 byl svolán ustanovující sjezd „Českého svazu včelařů“.  

     V létě 2021 vyšel „Almanach včelařů“ ke 100. založení včelařského 

spolku Záměl-Potštejn.  

Zdroj: kalendář Včelaře 
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 31/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 21. 6. 2021 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: M. Kaplanovou. Sčítáním hlasů určuji: L. 

Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M. Rozkota CSc.  
12. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7,8,9 / 2021 / viz příloha 
 

ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 31 / 2021 

5. ZO schvaluje předloženou Příkazní smlouvu, PS 061/21. Smluvní strany: a) 

Příkazce: Obec Záměl, Záměl 158, zastoupená Josefem Novotným, starostou 

obce, b) Příkazník: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., Na 

Střezině 1079, Hradec Králové, zastoupená Ing. Ladislavem Forejtkem, 

ředitelem společnosti, jednatelem. Název stavby: „Dostavba kanalizace a ČOV 

v obci Záměl“. Předmět plnění: Příkazník se zavazuje, že v rámci výkonu 

inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě za 

úplatu pro příkazce jeho jménem a na jeho účet investorské činnosti pro obě 

stavby, zajistí výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci (BOZP) po celou dobu výstavby. Příkazce zaplatí příkazníkovi částku 

54 450,-Kč. 

6. ZO schvaluje předloženou cenovou nabídku od AZ Energies s.r.o., 

Pardubická 326, Chrudim na sazby elektřiny pro Obec Záměl a ZŠ a MŠ 

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

7. ZO schvaluje předloženou žádost pana A. M. o opravu příjezdové cesty 

k nemovitosti na své adrese Záměl 94 z důvodu metrového rozestupu 

nájezdové cesty k domu, který je v majetku obce Záměl. 

8. ZO schvaluje předloženou žádost paní Simony Nyklové, Rybářská 114, 

Kostelec nad Orlicí, na pronájem pozemku 76/1 ve vlastnictví obce Záměl u 

čp. 51. Za účelem umístění stánku s občerstvením. 

9. ZO schvaluje předloženou nabídku pana Bohuslava Obsta na zajištění 

stavebního dozoru na projekt: „Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu 

v ZŠ a MŠ Záměl“.  

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

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

 

 
Rekonstrukce WC a přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl – 

(identifikační číslo 117D8210E7179) vznikla díky dotaci MMR . 

Rekonstrukce probíhala od 1.7. do 30.8.2021. Výzva byla podána 10.2.2020. 

Posouzení nabídek proběhlo ve středu 19. 4. 2021 v 17:00 hod. Dne 9.6.2021 

byla sepsána smlouva o dílo s fi Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 

Praha3.   Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly plánovány 

na 1 844 979 Kč, cena je včetně DPH. Dotace činila 1 450 331 Kč z 

uznatelných nákladů. 

   
 

 
 

Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl – (identifikační číslo 

1190400248). Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního 

prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Zahájení 

výstavby proběhlo  30. 4. do 31.7.2022. Podaná výzva byla 27.11.2020. 

Posouzení nabídek proběhlo 22.2.2021 v 12:00 hod. Dne 19.4.2021 byla 

sepsána smlouva o dílo s fi Sdružení Záměl MODOS MT s.r.o. Lupenice 51, 

51741 Lupenice a stavbu provádí fi KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 

Pardubice - Nové Jesenčany. Celkové předpokládané a způsobilé výdaje 

projektu budou 25 083 168 Kč cena je včetně DPH. Dotace činí 13 259 679 

Kč z uznatelných nákladů.  

 

 

Projekt číslo: VPS/1/2021 „Pořízení zahradní techniky pro 

údržbu zeleně“ Tato akce byla veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace z rozpočtu DSO Mikroregion 

Rychnovsko Uznatelné náklady projektu činí 54 104 Kč, 

výše dotace 12 000 Kč. 
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     Česká republika je demokratický právní stát založený na ústavních 

principech, k nimž patří i vázanost veřejné moci zákonem. Při respektování 

právního řádu České republiky nelze považovat přijatá mimořádná opatření 

vztahující se k dětem za správná. Zdroj: https://hlidacipes.org/pravnicka-

sudolska-dokud-ockovani-neni-povinne-je-treba-mluvit-o-diskriminaci-

neockovanych/ 

     Krásně sepsaný pohled na dnešní situaci. V našem regionu jsme i tuto pátou 

vlnu celkem obstojně ustáli a opět platí ohleduplnost vůči svému okolí. Prosím 

Vás lidsky, nechme naočkované i nenaočkované na pokoji, stejně jsou 

nakažliví ti i ti. Mějte se rádi, užijte si Vánoce ve zdraví a v kruhu svých 

blízkých, protože právě v tuto dobu by nikdo neměl být sám. 

                              Pavlína Pleslová 
 

Vážení spoluobčané, 
chci vám poděkovat za podporu, kterou jste nám dali při volbách do 
poslanecké sněmovny. Celkem Přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty, za 
kterou jsem kandidoval, obdržela v Záměli 29 hlasů, získala 8,52% voličů a 
skončila na 4 místě v pořadí stran. 
Je to moc nebo málo? 
To ukáže čas, ale už teď mohu říci, že Přísaha nekončí, jede dál a já s ní. 
Budeme se snažit Vaši důvěru nezklamat.  
Přeji Vám vše nejlepší v novém roce 2022.                             Tomáš Jarkovský 
 

 

            

OZNÁMENÍ 

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

Každý den od 8:00–8.30 hod.Odpoledne od 18:00–18:30 hod. Cena: 14 Kč/l 
Hračky dávné i nedávné výstava historických hraček pro malé i velké 

ze sbírky Aleny Pleslové v Záměli – možná prohlídka po telefonické 

domluvě tel. 777 571 326 

Od 8.12.2021 

do 3.1.2022 

Obecní úřad uzavřen - karanténa. Z tohoto důvodu zpravodaj 

bude vytištěn a roznesen v lednu 2022. 
24.12.2021 Víme, že živý Betlém určitě nebude, ale rozdávat světlo z 

Betléma a jesličky by měly být jako obvykle. Tudíž od 10 

do 11 hodin u Hostince u Karla IV. 

25.12.2021 Sběrný dvůr bude uzavřen. Sobota vychází na státem 

uznávaný svátek, sběrný dvůr nebude v provozu. 

1.1.2022 Proběhne opět individuálně, bez hromadného startu od školy 

6.1.2022 Tříkrálová sbírka bude dle aktuálních pokynů. 

17.1.2022 v 15:00 hod. dočítáme Enid Blytonovou Tajemství 

podivných vztahů. Knihovna Záměl 

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

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

 

člena komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola 

bude provedena dne 23. 06. 2021 v 16:00 hod. 

11. ZO schvaluje předložený stravenkový paušál pro uvolněného člena 

zastupitelstva, konkrétně starostu ve výši 75,-Kč, který se poskytuje v průběhu 

jedné směny, kdy přítomnost v práci bude alespoň 3 hodiny. 
 

 

Usnesení č. 32/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 19. 7. 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: J. 

Sršně. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. M. Šklíbu a Ing. M. Rozkota CSc.  
9. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11, 12 / 2021 / viz příloha  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 32 / 2021 

5. ZO schvaluje předloženou koupi pozemků, ve vlastnictví paní Jaroslavy 

Janečkové, Slatina nad Zdobnicí čp. 316, Slatina nad Zdobnicí. Jedná se o 

pozemky s parc. č.  202/11 o výměře 27 m2 a parc. č. 230/4 o výměře 316 m2. 

Cena 1 m2 je 50,-Kč. Celková výměra pozemků je 343 m2 za cenu 17 150,-Kč. 

Pozemky jsou odděleny geometrickým plánem č. 567-24/2021 a jsou vedeny 

jako ostatní plocha. 

6. ZO schvaluje předloženou Cenovou nabídku č. CN52101024 na opravu 

komunikací metodou TURBO v obci Záměl od NVB LINE s.r.o. Cukrovar 

716, Kvasice. Cena oprav komunikací činí 91 960,-Kč. 

7. ZO schvaluje předložený návrh na změnu v projektu: „Rekonstrukce WC a 

přístupového vestibulu“. Na základě doporučení stavebního dozoru bylo 

rozhodnuto provézt změnu povrchu podlah. Toto rozhodnutí vzniklo ze zjištění 

velmi špatného stavu stávajícího betonu. Stávající beton bude odstraněn a 

nahrazen betonem novým. Epoxidové lité podlahy budou nahrazeny 

keramickou dlažbou. Dle domluvy se stavební firmou nedojde k navýšení 

rozpočtu. 

8. ZO schvaluje předložený návrh na zahájení výběrového řízení a oslovení 

firem na projekt:„Stavební úpravy komunitního centra čp. 51“ Fi k oslovení: 

1)David Morávek, Nerudova 1343, Kostelec n/Orl., 2) STAVITELSTVÍ EU 

s.r.o., Husovo náměstí 99, Vamberk, 3) ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 

1224/12, Praha 3,  
 

Usnesení č. 33/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 16. 8. 2021 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

ZO (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
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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.  

9. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13, 14, 15 / 2021 / viz příloha  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 33 / 2021 

5.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu č. 1190400248 mezi Státním fondem 

životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupený: ING. 

Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČRo poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR a obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená: Josefem 

Novotným, starostou. Podpora je určena výhradně na akci: „ Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl“ ( dále jen „projekt“ nebo „akce“) 

realizovanou v letech 2021 až 2022. Fond se zavazuje poskytnout příjemci 

podpory podporu formou dotace ve výši 13 259 679,26 Kč. 

6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje oslovení firem na dotaci z Programu 

rozvoje venkova, název projektu: „Zázemí a vybavení JPO5 Záměl“. 

Oslovené firmy na zásahové obleky: 1) Požární bezpečnost s.r.o., Královský 

Vršek 3545/42, Jihlava, 2) PROBO-NB s.r.o., Rumburských hrdinů 819, Nový 

Bor, 3) STIMAX International, s.r.o., Emilie Dvořákové 546/7, Teplice 

Oslovené firmy panem Ladislavem Kapuciánem na naviják s montáží: 1)SEAL 

– navijáky, s.r.o., U Panelárny 539/6a, Olomouc, 2) THT Polička,s.r.o., 

Starohradská 316, Polička, bez ceny, protože požadované parametry nemohou 

dodat. 3) KOBIT – THZ CZ s.r.o., Tovární 123, Slatiňany,  

Oslovené firmy na elektrocentrálu Honda TP15HPAVR 15kVA  + podvozek: 

1)Milan Roušavý, Lipovka 118, Rychnov nad Kněžnou, Průzkum přes 

internet: 2)NaradiOnline.cz, Vrbenská1362, Blatná, 3)BG Technik cs, a.s., 

Honda Power Equipment, U Závodiště 251/8 (z ulice Strakonické), Praha 5 – 

Velká Chuchle,  

7. ZO schvaluje předloženou žádost Českého svazu včelařů, z.s., okresní 

organizace Rychnov n. Kn., Základní organizace Záměl – Potštejn, evidenční 

číslo:  

5 07 19, na finanční účelový dar v roce 2021 ve výši 2000,-Kč na nákup matek. 

8. ZO schvaluje žádost paní M.Č., Záměl 234 na povolení akce: Soukromá 

oslava, na které zahraje hudební skupina. Začátek oslavy dne 27. 8. 2021 od 

14.00 hod a konec dne 28. 8. 2021 ve 2.00 hod.  
 

Usnesení č. 34/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 20. 9. 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.   

 
Je nutné klást otázku, proč by měli být očkovaní lidé ve výhodě oproti 

neočkovaným, když obě skupiny mohou vir přenášet, a když lidé, kteří 

prodělali covid, jsou chránění před další nákazou mnohem lépe. Narážíme 

nutně na základní otázku, zda je v naši zemi princip rovnosti zachován nebo lze 

hovořit o tendenci k zbavování lidských práv. 

     Všeobecný zákaz diskriminace je zakotven v čl. 3 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod a zní: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 

etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

     Listina základních práv a svobod umožňuje odlišné zacházení s lidmi, avšak 

pouze tehdy, jsou-li k tomu racionální důvody a pokud je toto upraveno 

zákonem. To je klíčové: očkování proti SARS-CoV-2 je stále jen dobrovolné, 

žádný zákon v České republice očkování nenařizuje. 

     Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod stanoví, že „užívání 

práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, 

náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“. 

     Rozlišování mezi „očkovanými“ a „neočkovanými“ je oním rozlišováním 

na základě „jiného postavení“. Režim, který něco zakazuje, není možný v 

situaci, kdy očkování proti covidu je jen osobní volba každého člověka a 

nikoliv státem daná povinnost. Nemůže dojít k zákazu nebo odepření práva bez 

zákona, který by toto stanovil. 

 

Dopady na práva dětí 

     Též právo na vzdělání je poslední měsíce velice diskutovaným tématem. 

Onemocnění covid-19 společně s argumentací ve prospěch ochrany veřejného 

zdraví dosáhly v posledních dvou letech zamezení prezenční výuky historicky 

nebývalého rozměru. 

     Mám za to, že právo na vzdělání bylo porušeno v mnoha případech. 

Prezenční výuka v současné době sice není zamezena ve školách plošně, ale je 

odepřena ad hoc v případě styku žáků s osobou pozitivně testovanou. Na rozdíl 

od svých očkovaných spolužáků, jsou neočkované zdravé děti povinné 

nastoupit do karantény a často končí doma bez poskytnutí on-line výuky. 

     Opět je nutné zopakovat: za situace, kdy je očkování proti SARS-CoV-2 v 

Česku dobrovolné, není možné diskriminovat dítě tím, že se mu zamezí 

prezenční výuka a vstup do budovy školy. Jedná se o odepření práva na 

vzdělání garantovaného Listinou základních práv a svobod. 

     Toto právo nebylo před vydáváním covidových opatření Ministerstva 

zdravotnictví ničím podmíněno a vyplývalo automaticky z našeho ústavního 

pořádku. Dochází tudíž k porušení článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod (všeobecný zákaz diskriminace) a čl. 33 práva na vzdělání. 
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Jako advokátka poskytující právní služby v demokratickém právním státě 

založeném na ústavních principech mám povinnost se zamyslet nad právním 

stavem spojeným s výskytem nemoci covid-19. A to ve vztahu k diskriminaci 

osob odmítajících očkování proti covidu a také k dětem, k jejich právu na 

vzdělání a na ochranu zdraví, píše advokátka Denisa Sudolská.  

     Jediná cesta k ukončení pandemie na území České republiky spočívá podle 

ministra zdravotnictví i podle šéfa ÚZIS v proočkovanosti české populace. 

Neočkované skupině osob je naopak čím dál více kladen za vinu nárůst virové 

nálože v populaci a šíření onemocnění covid-19. 

     Je třeba poměřit a vyhodnotit střet ústavně zakotvené zásady rovnosti ve 

vztahu k tendenci k diskriminaci a zbavování lidských práv a svobod. Svůj 

pohled nabízím níže: 
 

Covidová opatření polarizují společnost 

     Je prokázáno, a to z několika studií, že očkovaní lidé mohou vir SARS-

CoV-2 přenášet stejně tak, jako neočkovaní lidé. Naopak podle „izraelské 

studie“ lidé, kteří onemocnění covid-19 prodělali, mají daleko větší šanci, že se 

opět nenakazí, a to až třináctkrát oproti lidem očkovaným dvěma dávkami 

vakcíny. 

     Lze tedy konstatovat, že imunita získaná proděláním nemoci je mnohem 

silnější než po očkování. Tím spíše, že se odborná veřejnost shoduje, že síla 

vakcíny v čase významně slábne. 

     V případě infekce SARS-CoV-2 nelze kolektivní imunity dosáhnout 

vakcinací, protože používané vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily před 

závažným průběhem nemoci covid-19, ale ne před šířením infekce. I když 

může nákaza u očkovaných osob probíhat jen jako banální slizniční infekce, 

mohou ji dále přenášet na další jedince. Zvýhodňování očkovaných osob je 

tudíž naprosto nedůvodné. 

     Očkovaná osoba nedokáže zajistit, aby se sama nenakazila a v důsledku 

nákazy virus SARS-CoV-2 dále nešířila. Očkování proto může sloužit pouze k 

ochraně konkrétní osoby, která se dobrovolně rozhodla k vakcinaci, nikoli 

současně k ochraně celé společnosti. 

     Navzdory tomu jsou v současné době očkované osoby automaticky 

považované za tzv. bezinfekční a nejsou tedy nuceny prokazovat se testy na 

místech určených dle opatření Ministerstva zdravotnictví (jako jsou kina, 

divadla, bazény, restaurace atd.) a nemusejí v případě styku s osobu pozitivně 

testovanou absolvovat týdenní karanténu. 
 

Protilátky? Neuznáváme! 

     Ministerstvo zdravotnictví navíc odmítá uznávat srovnatelné postavení lidí s 

laboratorně naměřenými protilátkami a lidí, kteří onemocnění covid-19 

prodělali a mají na to „razítko“. Nerovným zacházením s osobami s laboratorně 

prodělaným onemocněním oproti lidem, kterým byly laboratorně naměřeny 

protilátky, se zabýval též Nejvyšší správní soud. 

  1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M.Kaplanovou.Sčítáním hlasů určuji: Jiřího 

Sršně. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a Ladislava Kapuciána 

8. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16,17,18,19,20 / 2021 / viz příloha  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 34 / 2021 

5.  ZO schvaluje vybrané firmy na dotaci z Programu rozvoje venkova, název 

projektu: „Zázemí a vybavení JPO5 Záměl“. Zásahové obleky: Požární 

bezpečnost s.r.o., Jihlava, cena: 182 215,- Kč Naviják s montáží: SEAL – 

navijáky, s.r.o., Olomouc, cena: 87 850,- Kč Elektrocentrála Honda TP12AVR 

12kVA + podvozek: Milan Roušavý, , Rychnov nad Kněžnou, cena: 129 990,- 

Kč 

6. ZO schvaluje žádost paní Z. D., Záměl čp. 68, o povolení prodloužení 

nočního klidu z důvodu oslavy narozenin dne 24. 9. 2021 od 17.00 hod do 0.30 

hod. dne 25. 9. 2021 na adrese trvalého pobytu. 

7. ZO schvaluje předložené podání žádosti o dotaci na DSO Mikroregion 

Rychnovsko, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou na AKU nářadí značky 

Milwaukee, řetězovou pilu a M 18QUIK-LOK s nástavci a dvě baterie. 

Celková cena těchto věcí je 45 000,-Kč, celková výše dotace je 20 000,-Kč. 
 

 

Usnesení č. 35/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 18. 10. 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.  

15. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21,22,23,24 / 2021 / viz příloha  
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 35 / 2021 

5. ZO schvaluje předložený plán společných zařízení při řešení pozemkových 

úprav. 

6. ZO je ke schvaluje předloženou Územní studii Záměl zastavěná plocha 

Z3(Borek) 

7. ZO schvaluje předloženou žádost paní M. K., Záměl 211, o prodloužení 

pronájmu prostor viz. smlouva z 21. 12. 2015 za účelem podnikání. ZO 

schvaluje Dodatek ke smlouvě z 21. 12. 2015 na základě, kterého se doba 

trvání pronájmu prodlužuje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. Podmínky pronájmu 

se nemění. 

8. ZO schvaluje předloženou žádost paní R. T., Záměl 220, . o prodloužení 

pronájmu prostor viz. smlouva z 21. 12. 2015 za účelem podnikání. ZO 

schvaluje Dodatek ke smlouvě z 21. 12. 2015 na základě kterého se doba  
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trvání pronájmu prodlužuje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. Podmínky pronájmu 

se nemění. 

9. ZO neschvaluje předloženou žádost Domova důchodců, Cihlářská 761, Ústí 

nad Orlicí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na obyvatelku 

paní Zdeňku Kosovou, která je v tomto domově ubytovaná. 

10. ZO schvaluje předloženou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 

rozpočtu DSO mikroregion Rychnovsko číslo VPS/1/2021 mezi obcí Záměl čp. 

158, zastoupená starostou obce p. Josefem Novotným, (dále jen „příjemce“) a 

DSO Mikroregionem Rychnovsko, Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou, 

zastoupený jednatelem svazku Ing. Janem Skořepou, (dále jen „poskytovatel“). 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele na pořízení 

zahradní techniky pro údržbu zeleně. Výše dotace je 12 000,-Kč. 

11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem: Obcí Záměl, 

Záměl 158, stat. zástupce Josef Novotný, a zhotovitelem: Červostav s.r.o., 

Kubelíkova 1224/42, Praha 3, zastoupená Petrem Červinkou na zhotovení 

kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci: 

„Komunitní centrum Dobromysl“. 

12. ZO schvaluje předloženou Nájemní smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 

zastoupená starostou panem Josefem Novotným, dále jen „pronajímatel“ a 

panem Lubošem Jedlinským, Záměl 38,  dále jen „nájemce“. Předmět 

smlouvy: Pronajímatel je vlastníkem pozemkové parcely 162/6 o výměře 204 

m2. Výpočet ročního nájemného je 1,-Kč za m2, tj. 204,-Kč za rok. 

13. ZO schvaluje předloženy návrh na podání žádosti do dotačního titulu MMR 

na projekt: „Oprava komunikace v obci Záměl“. Žádost podá firma Timoris 

Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, Holice, Olomouc. 

14. ZO schvaluje předloženou Smlouvu příkazní (příkaz) č. 1/202 uzavřenou 

mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená p. Josefem Novotným (dále jen 

„Příkazce“) a Bohuslavem Obstem, DiS., Česká Rybná 92, Číslo autorizace 

ČKAIT: 0602120. 

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu občasného dozoru investora na 

stavbě: „Komunitní centrum Dobromysl“, čp. 51 v Záměli. 
 

 

Usnesení č. 36/ 2021 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 15. 11. 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 J. Sršně 

21. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 25, 26, 27, 28 / 2021 / viz příloha. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 36 / 2021 
 

 

 

Máte psa?  
Ano, odpoví většina 

záměláků. Na vesnici 
prostě chlupaté radosti a 

naše roztomilá štěstí patří. 
 

 

Je pochopitelné, že naši čtyřnozí miláčci produkují také exkrementy. Je až 
opravdu zarážející, jak moc máme společného. Otázkou je, jak se přiměřeně 
psího trusu zbavit. Tak snadné to není. 

 

Výmluvy, proč psí trus nesbírat, všichni známe. 
Třeba, že bobky jsou tak malé, že vlastně nemá cenu 
je sbírat. Nebo jsou, s prominutím, tak tekuté, že se 
ani nabrat nedají. Bolí nás záda a kolena, takže se 
k nim ani neohneme. A nakonec, není to spíš 
povinností rychlé roty, tedy úklidové čety obce? Ne, 
je to opravdu jen naše povinnost a slušnost. 
Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to 
čivava nebo irský vlkodav, prostě musíme. Obecní  

vyhlášky jsou v tomto ohledu velmi jasné a pokuty za znečišťování veřejných 
prostranství více než motivující. Pochopitelně. Nikdo si nechce po podrážce 
rozmáznout něco psího. 
Na dušičky jsme měli tímto trusem posetou celou cestu ke hřbitovu. Nejde 
tu samozřejmě jen o estetické hledisko. Vzhledem k psí stravě je jejich trus 
docela solidní „biologická nálož“, která své okolí znehodnocuje. Řekněme, že 
venčíme dvakrát za den - jedná se pak o 14 hromádek / týden / psa + stejná 
venčící trasa = vznikne takové minové pole. V naší obci máme 119 hafanů a už 
je z toho úplná kalamita. Proto sbíráme nebo alespoň klackem či lopatkou 
odhoďme z cesty do pole.  

                                    sepsala Pavlína Pleslová 

 

Pátá vlna covidu.  
Do tohoto bilancování se mi moc nechtělo, ale potřebuji uchovat ve 

zpravodajství i tuto kapitolu myšlenek pro další generace. Před rokem jsme 

byli uprostřed nouzového stavu a všichni jsme doufali, že se brzy vrátíme do 

našich běžných životů. Jak je vidno, tak z těch omezení způsobených covidem, 

ještě venku nejsme. Stále nekončící pandemie. Roste frustrace lidí, velkou 

inflací se znehodnocují úspory, masově se zdražují energie, bydlení, hypotéky, 

benzin, potraviny a další. Uvědomili jsme si, že nic kolem nás, na co jsme si 

zvyklí a považovali jsme za součást našeho života, nemusí být navždy. I 

samozřejmé věci mohou přestat fungovat. Po delším odstupu dnes již nejde jen 

o otázku medicínskou, ale i právní. Dostala jsem ke svolení zveřejnit komentář 

od advokátky Denisy Sudolské s podmínkou článek neupravovat, proto jej 

kopíruji: 
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žačkami na velikonočních výstavách u Karla IV.  Umění z nití ocenil i pan 
hejtman Štěpán, který byl návštěvníkem a s paní učitelkou si popovídal. 
     Naše milá paní učitelko Anežko, za všechny ty nezbedné žákyně ze 
Záměle, za trpělivost, laskavost, shovívavost, humor, empatii i radost, 
kterou jsi se nám pokaždé snažila navzdory někdy těžkému údělu a nemoci 
předat, Ti děkuji. Máme Tě nesmazatelně zapsánu v našich srdcích. Věříme, 
že smrtí nic nekončí a jednou se potkáme v jiné dimenzi. 

Za zámělské krajkářské sirotky Marie Trejtnarová 
 

 

Svoz popelnic, kontejnerů a 

BIO odpadů  

Poplatky na rok 2022  
Poplatky na rok 2022 jsou splatné od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Důvodem je 
rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční 
platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude 
popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z 
tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března. Největší počet 
odpadů v tomto kalendářním roce ovlivnil částku poplatku na 700 Kč 
rok/osoba nebo rekreační objekt.  
 

Poplatek za TDO (odpad): 

- s trvalým pobytem v Záměli 

- rekreační objekt 

- děti do 5 let a důchodci nad 80 let 

 

700,- Kč rok/osoba  

700,- Kč rok/rekreační objekt 

350,- Kč rok/osoba 
Poplatek za PSA: 

- za prvního psa 

- za druhého psa 

 

100,- Kč 

150,- Kč  
Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 

 

Pokud máte potřebu poplatek hradit bezhotovostní úhradou, prosíme uhraďte 

za všechny členy vaší rodiny - Česká spořitelna 1240109309/0800 -  při platbě 

je důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné). 
 

XV. ročník soutěže obcí 

Královéhradeckého kraje v třídění 

odpadů s názvem „Čistá obec 2020" v 

kategorii od 301 do 2 000 obyvatel. 

Na základě celkových výsledků byla 

pro naší obec předána odměna 20 000 

Kč, která bylo použita na nákup 

kontejnerů na tříděný kov.  
 

Sběrný dvůr: V zimních měsících od 1. 12.  do 31. 3. aktuálního roku 

Provozní doba - v lichém týdnu v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu) 

 5. ZO schvaluje předložený Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Záměl na rok 2022. 

6. ZO schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na roky 2023-2025.   

7. ZO schvaluje předložený Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2022. 

8. ZO schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce 

Záměl na roky 2023-2025.   

9. ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku obce Záměl č. 

3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Tato 

vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce 

Záměl. 

10. ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku obce Záměl. č. 

2/2021, o místním poplatku za obecním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

11. ZO schvaluje předložený platný ceník pro svoz popelnic a kontejnerů od 

roku 2022 pro právnické a podnikající fyzické osoby. 

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

domov z.s.,“ o finanční příspěvek na režii, provoz ve výši 10 000,-Kč. 

13. a 14. ZO schvaluje předloženou Smlouvu mezi Objednatelem: Obec 

Záměl, Záměl 158, Zastoupen: Josefem  Novotným, starosta obce, a 

Zhotovitelem: TENDRA spol. s.r.o., Ořechová 3336, Mělník Zastoupen: Ing. 

Jitkou Plíštilovou, ředitelkou společnosti, na Administraci projektu a 

Manažerské řízení: „Zateplení, TČ, OS a MaR v budově č.p. 51 Záměl“ (dále 

jen „služba“) dle podmínek stanovených SFŽP ČR. 

15. ZO schvaluje předloženou Nabídku obchodní firmy ERV Ekologický 

rozvoj a výstavba s.r.o., na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z 

dotačního programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti 

zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ na realizaci „Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl“. 

16. ZO schvaluje předložený návrh na podání výpovědi smlouvy s AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou na provozování 

kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci a lokality v okrese Rychnov nad 

Kněžnou 31.12.2021. 

18. ZO schvaluje předloženou kalkulace cen pro stočné pro kalendářní rok 

2022 od provozovatele AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad 

Kněžnou. 

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

Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková. 
 

Jak se stát zastupitelem? 
Pokud byste chtěli přispět k rozvoji obce a chtěli se stát zastupiteli nebo 

spolupracovat v komisích, je možné získat informace u starosty.  

Na podzim v roce 2022 budou volby do zastupitelstva obce a 

my budeme rádi za Váš zájem. 
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Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
dovolte, abych krátce zhodnotil letošní rok. Pro mne tento rok patřil mezi ty 

nejnáročnější za dobu mého starostování. A to ze dvou důvodů. Jedním z 

důvodů, který nám práci výrazně stěžoval, byl Covid a s ním spojené starosti a 

omezení. Druhým důvodem bylo množství stavebních akcí realizovaných v 

letošním roce.  U stavebních akcí je také v tomto období velkým problémem 

výrazné zdražování a zároveň nedostatek materiálů na trhu. Přes všechny 

potíže jsme letos zdárně zrealizovali poměrně hodně projektů.  

Velkou stavební akcí byla realizace ve škole „Rekonstrukce WC a 

přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl“. Tento projekt realizovala firma 

ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 1224/12 Praha 3. Cena díla byla vyčíslena na 

1 828 287,89 Kč. Rekonstrukci jsme využili také na rozšíření šatny pro 

mateřskou školu a vytvořili jsme zároveň z bývalé koupelny v bytu ředitele 

zázemí pro provozní zaměstnance školy. Tímto bych rád poděkoval všem, kteří 

se na této akci ve škole podíleli, včetně zaměstnanců obce, za výbornou práci 

při rekonstrukci.  

Dalším velkým projektem, který v současné době realizujeme, je „Výstavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl“. Tento projekt realizuje firma KAVE Bau 

s.r.o. K Dolíčku 66, Pardubice 530 02 – Nové Jesenčany, IČ: 24135658. 

Celkové náklady projektu činí 25 083 168,- Kč, z toho již schválená dotace je 

13 259 679,- Kč. Na tuto akci požádáme ještě o dotaci z Královehradeckého 

kraje. Tento projekt musí být realizován do konce července 2022.                                         

Další rozpracovaný projekt je „Komunitní centrum v obci Záměl“. Tento 

projekt je realizován v Kašparově statku a jedná se o kompletní rekonstrukci 

obytné části č. p. 51. Zde jsou celkové náklady projektu 5 184 596,- Kč. 

Realizaci provádí firma ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 1224/12 Praha 3, 130 

00. Tento projekt je realizován za podpory dvou dotačních titulů. Z OPŽP  je 

dotace ve výši 1 219 251,- Kč a z IROP je dotace ve výši 1 110 000,- Kč.             

 Posledním realizovaným projektem, na který je schválena dotace, je projekt 

„Zázemí a vybavení JPO5 v obci Záměl“.  Díky tomuto projektu dojde k 

výměně střechy nad hasičskou zbrojnicí a nákupu vybavení pro zásahovou 

jednotku JPO. Jedná se o toto vybavení - elektrocentrála 15 kW, naviják na 

tatru V3S a nákup obleků pro zásahovou jednotku. Celkové náklady projektu 

jsou 798 805,- Kč, z toho dotace činí 467 961,- Kč. Tento projekt musí být 

realizován do května 2022. 

Z vlastních zdrojů jsme tento rok realizovali:  

- opravu zábradlí na křižovatce u mostu - zaměstnanci obce vyměnili již špatná 

prkna za prkna z recyklovaného textilu pod názvem RETELIX, cena prken z 

textilu činila 134 000,- Kč  

- výstavbu stání pro kontejnery v nové zástavbě  

- v budově mlýna jsme zrealizovali a uvedli do chodu vlastní truhlářskou dílnu 

- opravili jsme za použití rézinku cestu na hřiště, tuto stavbu provedla firma 

Agrosprint Buben, Polom 49, cena díla byla 70 000,- Kč.    

 
Žádost o dotaci k nápravě podmáčených a staticky narušených konstrukcí 

zkusíme podat na ministerstvo kultury. Základem žádosti je dořešení opravy a 

odvodnění komunikace provedené ŘSD. Tomu musí předcházet dokumentace 

zpracovaného  řešení situace, což ale bude stát nějaký peníz. 

     Nakonec zvláštní vzpomínka patří našim milým příznivcům, sponzorům – 

zapáleným kolegům s porozuměním pro naše aktivity, kteří odešli na věčnost. 

Často vzpomínáme na pana Zdeňka Nováčka, majitele zámku v Potštejně a 

paní učitelku Anežku Bartákovou. 

Děkujeme a bylo nám ctí spolupracovat s Vámi. 

Přejeme všem čtenářům i naším příznivcům prožití 

zbytku adventního času navzdory epidemii v  pohodě a 

dobré náladě. Vánoční svátky ať se stanou završením a 

požehnáním celého letošního roku v duchu míru a lásky, 

které není nikdy dost. 

     Tolik od našeho spolku – těšíme se na Vaši přízeň a podporu i v roce 2022 . 

Na viděnou v bezkoronavirových časech.  Trejtnarová 

                      Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 

 

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch co ho milovali 
Vzpomínka jako nekrolog na naši paní učitelku . 

    Pro nás,  žákyně naší milované paní učitelky Anežky Bartákové, která 
nám věnovala mnoho času ze svého 80. letého života, byl začátek listopadu 
velmi smutný. Po více jak 25 let byla učitelskou autoritou, estetickou 
poradkyní a hlavně neúnavnou krajkářkou s velikým rozhledem, co se 
umění paličkované krajky týče. V letech 1994 - 1995 vedla kroužek krajek 
v naší základní škole. Potom v dalších letech každé úterý dojížděla do 
Záměle na obec, kde se scházela parta žákyň různého věku. Učila a 
korigovala naše neumělá dílka, opravovala chyby, pomáhala rozmotat 
zamotané paličky a občas se i čertila, cože jsme to na podušce vykouzlily, 
když už jsme to dávno měly umět. Přástky byly pověstné i konzumováním 
všelijakých dobrot. Naše úča často donesla nějakou mňamku a báječný 
recept na ní. 
     Navrhovala také předlohy, takže jsme paličkovaly originální dílka.  Sama 
jsem v době svého starostování obdarovala jejími a našimi společnými 
krajkami mnoho hostů a lidí.  Naše krajky vytvořené pod jejím vedením 
jsou po celé Evropě. Co se pamatuji, tak v Bruselském parlamentu, také 
francouzská paní starostka jednu má, ve Švýcarsku radní městečka, v 
Košicích na konferenci MAS zástupcům Maďarska, Polska a Slovenska, při 
projektech hasičské spolupráce s Poláky, při návštěvě senátu atd.   
     Přispívala také k propagaci umění paličkované krajky účastí se svými 
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nenechali na holičkách a tak přijel osobně pan starosta Honza Antůšek s 

pekařkou Maruškou. Robert se staral, jako každý rok, o natopení pece. K 

ochutnání byl například chléb se sušeným ovocem a další domácí produkty. Od 

milých přátel ze Sopotnice jsme získali i několik cenných rad a zkušeností. 

Kdo chtěl, mohl si poslechnout flašinet a popřípadě si i zazpívat. Od 14 hodin 

ochotníci z Potštejna vystoupili s divadelním představením Podorlické zvyky, 

tradice a pověsti vztahující se k podzimu. 

     Počátkem listopadu v rámci pokračování spolupráce se SPŠ stavební z HK 

proběhla praxe žáků, kterou absolvovalo 15 studentů s pedagogickým dozorem 

při zaměřování objektu hospodářské budovy a přesné lokalizace ledárny 

kulturní památky.  

     Naše několikaletá jednání s ŘSD konečně došla v letošním roce naplnění. 

Bylo provedeno odvodnění komunikace. Realizovaný projekt by měl odvést 

vodu z tělesa komunikace mimo naše pozemky tak, aby dále nedocházelo k 

devastaci objektů čp. 27. Dešťová voda, která se projevila jako destruktivní na 

statice staveb, by mohla regulovaně odtékat žlabem mimo dotčené pozemky 

naší kulturní památky. Důležité je, že voda bude odtékat i nově rozšířeným 

propustkem, který při přívalových deštích nebyl z hlediska malého profilu 

schopen odvádět vodu, která se následně rozlévala a podmáčela okolí památky. 

     Lampionový průvod v předvečer 28. října vyšel od mlýna kolem pomníku 

padlých na hřiště, kde byly „lampionové děti“ odměněny. Tradičně se podával 

dětský punč. Bylo pěkné počasí, domů nikdo nespěchal a děti se na hřišti za 

tmy vydováděly. 

     Co bychom ještě měli letos stihnout? 

Plánované čertovské rojení v neděli 5. prosince bez čertovské školy, pokud 

bude situace příznivá. V tuto chvíli nedokážeme odhadnout dopad karantény.  

Pro uskutečnění máme vše připraveno. 

Víme, že živý Betlém určitě nebude, ale rozdávat světlo z Betléma a jesličky 

by měly být jako obvykle. 

     Připravujeme i Tříkrálovou sbírku pro Charitu, počátkem ledna 2022, ale v 

jakém rozsahu bude, ví jen sám Bůh. 

     Zvláštní poděkování patří hlavně našim sponzorům. Díky jejich darům, 

které přichází i v této těžké době, může náš spolek fungovat a plánovat opravy. 

Finanční prostředky musíme mít na povinné dofinancování projektů, o které 

máme v úmyslu žádat. Nutné je statické zajištění hospodářské budovy, jejíž zdi 

se rozestupují v důsledku provozu na komunikaci a špatných odtokových 

poměrů již od samého počátku nové silnice i mostu přes řeku, při jejíchž stavbě 

se s nějakým dopadem dešťové vody na stavbu nepočítalo. Negativní dopad 

projektu se objevil i na ledárně, kterou v podmáčeném stavu dále destruovalo 

nedodržování zákazu vjezdu pro tranzitní těžká nákladní vozidla, která v 

minulých letech probíhala při uzávěře tělesa viaduktu. 
 

 
V létě pro obec pracovali také dvě brigádnice a jeden brigádník. Díky nim 

máme nově natřenou lávku u vodníka, stříbrnou barvou natřené zábradlí kolem 

silnice I. třídy a zábradlí na autobusové zastávce, a zrenovované prvky na 

dětském hřišti u školy. Brigádníci byli moc šikovní, a tímto jim chci za jejich 

pěknou práci poděkovat. 

 

V obci probíhají tyto pozemkové úpravy: 

1) v pozemkových úpravách byl schválen plán společných zařízení 

2) pracujeme na změně územního plánu, nejspíše bude schválen do konce roku 

2021   

3) pracujeme na studii zastavitelnosti pro lokalitu Z3 Zámělský Borek, ta je 

schválena zastupitelstvem a vlastníky dotčených pozemků.  

     Obec v tomto roce ukončila smlouvu se společností AQUA servis a.s. na 

provoz kanalizací a ČOV a nyní běží výpovědní lhůta. Od příštího léta 

začneme sami provozovat kanalizace a ČOV v naší obci. Tím sice narostou, 

hlavně v prvních letech starosti s tímto provozem, ale věřím, že i tento úkol v 

rámci obce dobře zvládneme stejně jako péči o školu, provozování sběrného 

dvora a zimní údržbu komunikací.  

     Pro příští rok již plánujeme realizace nových projektů a se zastupitelstvem 

jsme se rozhodli podat žádost na dotaci na opravu komunikace 3c v obci 

Záměl. Jedná se o cestu ve tvaru U u prostřední ČOV. Chtěl bych také zkusit 

podat žádost o dotaci na komunikaci u lávky s vodníkem, která bude 

poškozena stavbou ČOV. 

Nyní ještě pár slov k odpadovému hospodářství. V letošním roce nám stát 

připravil nový odpadový zákon, který výrazně systém odpadového 

hospodářství prodražuje a vedení odpadů je o něco složitější. Zákonem je 

určeno množství komunálního odpadu na občana a rok a při překročení tohoto 

množství hradí obec státu vyšší poplatek. Limit pro letošní rok byl stanoven 

200 kg na obyvatele a rok. Obec tento limit v říjnu překročila, a proto za 

zbývající komunální odpad v letošním roce budeme již hradit vyšší poplatek 

státu. Pro příští rok je ale limit na občana snížen na 180 kg a zároveň vzroste 

odvod za překročení tohoto limitu. Z tohoto důvodu dojde od 1. 1. 2022 k 

navýšení poplatku za TDO na 700,- Kč na osobu a rok. Přesto, že limit odpadů 

na občana překračujeme, patří naše obec v Královehradeckém kraji k nejlepším 

ve třídění odpadů. Umístili jsme se na třetí příčce v soutěži obcí „Čistá obec 

Čistý kraj“ a obdrželi jsme dar ve výši 20 000,- Kč. Za to bych Vám chtěl moc 

poděkovat. Je vidět, že občané Záměle odpad zodpovědně třídí a sběrný dvůr 

má i přes zvýšené náklady na provoz smysl. Jeho aktivním provozováním 

snižujeme především zakládání černých skládek v obci a jejím okolí. Na závěr 

moc děkuji zaměstnancům obce a všem, kteří se podílejí na fungování obce, za 

dobře odvedenou práci v letošním roce. 

     Přeji Vám všem krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví v příštím 

roce. 

Josef Novotný, starosta 
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Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ a MŠ Záměl 
 

      

Naše škola je dobrý místem na této planetě. Od 1. září na něm společně trávíme 

další školní rok. S respektem k tomu, co se děje okolo si, moc přejeme,  

 
 

aby to byl rok klidný a docela obyčejný. Co 

klidné určitě nebylo, bylo prázdninové léto 

uvnitř školy. Důkazem je přehled všech 

rekonstrukcí a oprav, které bylo možné díky 

schválené dotaci uskutečnit: výměna osvětlení 

MŠ a II. třídy, které odpovídá současným 

hygienickým požadavkům, kompletní 

rekonstrukce sociálních zařízení MŠ, hlavní 

chodby školy, vybudování zázemí pro 

nepedagogický personál školy, úpravy šatny 

MŠ z důvodu navýšení kapacity MŠ, obložení 

šatny ZŠ, renovace nábytku. Plánovaný Den 

otevřených dveří musel být z 

epidemiologických důvodů přesunut na léto 

2022, ale zájemci se mohou s „novou školu“ 

seznámit alespoň prostřednictvím webových 

stránek ZŠ, v Galerii. 

Září: Začátek školní roku 2021/2022 byl 

novým začátkem pro šest prvňáků a jsou to 

prvňáci, jak mají být – Emily Mazánková, 

Marie Sršňová, Kvido Bezdíček, Ondřej 

Kulička, Boris Blažek a Matěj Žampach. 

Nejsou všichni zámělští. Někteří rodiče si pro 

své dítě vybrali naši školu jako alternativu 

velké městské školy. Oceňují u nás individuální 

přístup, odbornost v podpůrné péči, zaměření 

školy na environmentální výchovu, přírodní 

vědy, místně zakotvené  učení a především 

výraznou podporu komunity uvnitř školy i 

školy směrem k obci. Tým školy pracuje bez 

personálních změn, připraven prakticky na 

cokoliv. 

 
 

 
 

 

• Adaptiáda – projektový den se zaměřením na utváření školního mikroklimatu 

v rámci nového uspořádání třídních kolektivů  

• Letem ptačím světem – edukační program MOH Rychnov nad Kněžnou 

• Kulatý stůl málotřídních škol – setkání pedagogů, sdílení zkušeností, 

workshop  

 a společně s vašimi zkušenostmi a nápady vytvořit něco jako živé muzeum, 

sbírku různých hospodářských strojů, nástrojů a vybavení starých domácností. 

Zatím je vše ve fázi nápadů, budeme moc rádi, když se k nám přidáte vy, které 

toto téma zajímá a společnými silami vymyslíme, co všechno by se dalo 

zrealizovat.  

V opraveném komunitním centru vzniknou příjemné prostory, kde se budou 

moci scházet všichni, kteří o to budou mít zájem. Doufáme, že se nám společně 

podaří vytvořit aktivní a různorodou komunitu, která bude iniciovat nejrůznější 

akce. 

Závěrem přidávám pár pěkných citátů o tom, proč máme rádi zahradu a 

zahradničení.  

 Zahradničení je lék, na který není třeba recept a nejde se s ním předávkovat. 

 Pečovat o zahradu znamená doufat v budoucnost. 

 Zahradníci žijí v nádherném světě, ale jen proto, že si jej sami tvoří. 

 Zahradničení vám nedovolí stárnout, protože máte stále spoustu snů a plánů, 

které chcete zrealizovat. 
 

Přeji Vám krásný a klidný adventní čas, pohodové a radostné Vánoce a do 

nového roku hodně zdraví a sil na naše společné projekty      . 

za Zahradu Dobromysl Petra Formánková 
 

 

Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

Milí spoluobčané, sousedi a čtenáři zámělského Zpravodaje, v několika řádcích 

Vás chci seznámit s naší činností v druhé polovině roku 2021. 

     Jak všichni víte, prožíváme prazvláštní dobu, kdy naše životy a zaběhnuté 

aktivity se podřizují omezením a nařízením, které způsobuje Covid 19 a jeho 

mutace. Některé naše plánované akce se právě z těchto důvodů nemohly konat.   

     V červenci 2021 jsme uspořádali výstavu k výročí 110 let místní školy. K 

vidění byly mimo jiné korunovační klenoty Karla IV.  vyrobené školními 

dětmi. Na programu bylo malé divadelní představení na téma jarní a letní 

zvyky a tradice, jak je ztvárnili ochotníci z Potštejna ve spolupráci se 

sdružením Splav. 

     V tomto měsíci jsme světili i obnovenou kapličku v Česticích, která vznikla 

za vydatné podpory a práce našich členů ve spolupráci s obcí Čestice. Původní 

historická kaplička nepřežila dopravní nehodu někdy v 80. letech. Touto naší 

aktivitou jsme dostáli článku našich stanov, že jsme spolkem podporující 

historii a tradice Orlického podhůří. 

      28. září 2021 proběhly tradiční Svatováclavské slavnosti s 

ukázkou pečení chleba. Letos jsme z důvodu nepřítomnosti paní Trejtnarové 

poprosili zkušené mistry v pečení v chlebové peci o spolupráci. Naši patroni ze 

Sopotnice nás 
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 Učitelé i děti souhlasili, že se společně zapojí do přípravy projektu, spolu se 

zástupci obce a Sdružení SPLAV, z.s. a připraví žádost do grantové výzvy 

ŠKODA AUTO „Moderní útočiště ve veřejném prostoru“.  Cílem tohoto 

grantového programu bylo zlepšení kvality života v obci vzájemnou spoluprací 

občanů, obce, podnikatelů a neziskového sektoru na rozmanitých aktivitách. 

     Odborná komise na začátku listopadu posoudila náš projekt jako úspěšný, a 

proto jsme dostali peníze na vybudování posezení a informačních tabulí, které 

přinesou zajímavé informace o starých odrůdách a jejich významu pro přírodu i 

pro lidi.  

     Projekt se bude realizovat od ledna příštího roku a v květnu nebo v červnu 

bychom rádi uspořádali Den otevřeného sadu starých odrůd u Kašparova 

statku. Pokud by kdokoliv z vás měl zájem nám s tímto projektem pomoci, 

budeme moc rádi, protože se jedná o projekt komunitní. 
 

Co se bude dít dál na Zahradě Dobromysl?   

Náš projekt Zahradní terapie v praxi, 

díky kterému jsme mohli vybudovat 

Zahradu Dobromysl, úspěšně skončil. 

My však doufáme, že od roku 2023 se 

seženou nové peníze, abychom mohli v 

různých činnostech na Zahradě 

Dobromysl pokračovat.  

Protože vše závisí na grantech a 

dotacích, není nic jisté až do poslední 

chvíle. Takže nám držte palce, 

prosím      .  
 

Co se bude dít na Zahradě Dobromysl teď a příští jaro?  

Když něco končí, něco jiného začíná… a to platí i pro vás, obyvatele Záměle.  

Pan starosta, jak všichni dobře víme, je muž na svém místě a společně se 

Sdružením SPLAV, z.s. se jim podařilo získat peníze na celkovou opravu 

domu na Kašparově statku. S přestavbou se začalo už v listopadu. Vznikne tam 

nové komunitní centrum. Naše společná představa je taková, že se v 

následujícím projektovém období pokusíme vytvořit společně s vámi, obyvateli 

Záměle, komunitu.  

Chtěli bychom propojit vaše zkušenosti 

z různých spolků (spolek zahrádkářů, 

včelařů, spolek Má Vlast, hasiči a další) 

a vytvořit na Kašparově statku místo, 

kde by se všichni mohli společně 

potkávat při různých příležitostech.  

Naší hlavní vizí je obnova a oživení 

tradičních způsobů hospodaření na vsi. 

Chtěli bychom k tomu využít 

inspirativní prostory stodol a výměnku 
 

 

 
Říjen: Činnost zahajují kroužky. Nabízíme badatelský (Krtek), zábavné logiky 

a deskových der (Albert), florbalový, angličtinu pro žáky 1. a 2. ročník 

(Frendlík), Angličtinu pro předškoláky.  Zaměření zájmových útvarů reflektuje 

poptávku dětí, rodičů a možnosti seberealizace pedagogů. Hlavním cílem je 

zvýšit úroveň zájmového vzdělávání na naší škole. 

Paralelně se rozbíhá projekt Doučování jako reakce na analýzu úrovně 

vědomostí a dovedností po proběhlé distanční výuce. Doučování probíhá v 

profilových předmětech, je individualizované a dobrovolné. 

V plném proudu jsou také pravidelné školní projekty: Mléko do škol, Ovoce do 

škol, Les ve škole, Obědy pro děti, Šablony II, Šablony III, Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj, Celé Česko čte dětem. Ve spolupráci s komunitní zahradou 

Dobromysl a Obcí Záměl nás v rámci grantového programu Moderní útočiště 

ve veřejném prostoru čeká realizace projektu „Sad starých odrůd u Kašparova 

statku v obci Záměl“. Budeme se podílet na vybudování posezení a 

informačních tabulí v sadu.  

Projekt startuje v lednu 2022. 

• Hrátky s barvami – edukační program MOH 

Rychnov nad Kněžnou 

• zahájení plaveckého kurzu v Rychnově nad Kn. 

• Lehce o grafice – linoryt – edukační program 

MOH Rychnov nad Kněžnou 

• Mezinárodní den starých odrůd jabloní v 

zahradě Dobromysl – příprava na budoucí projekt 

• Drakolety – pouštění draků, soutěže 

• zahraniční návštěva v ZŠ Záměl – pedagogové 

z Ukrajiny, Slovenska, Gruzie v rámci projektu 

Carpathian and Caucasian Youth Initiatives, 

návštěvy ukázkových škol v regionu  

Listopad: Epidemiologická situace se opět výrazně zhoršuje. Začínáme znovu 

pravidelně testovat, rušíme téměř všechny tradiční akce, řešíme karantény, 

stále někdo z nás ve škole chybí. Neopouštíme Záměl při svých výpravách za 

poznáním, poznávání musí za námi. Tolik se to všechno podobá loňskému roku 

a je to stejně smutné. 

• online rodičovské schůzky + 

triády 

• edukační program Komiks je fajn 

– svět literatury, zejména komiksu 

(lektorka) 

• edukační program Superhrdinové 

– svět literatury pro 3., 4., 5. ročník 

(lektorka) 

• projekt finanční gramotnosti 

„Moje firma“ – 3., 4., 5. ročník 
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Prosinec: 

• Mikulášská nadílka 

• „Vánoční ateliér kapříka Pepíka“ – pekařská, filmová, hudební, 

arteterapeutická dílna 

• vernisáž vánoční školní výstavy „Největší vánoční přání“ 

• tradiční „Velká módní přehlídka vánočních stromečků“ 

• „Vánoční týden ve škole“  

• výprava do lesa s nadílkou pro obyvatele lesa 

Děkujeme všem dětem, jejich rodičům, zástupcům OÚ a vám všem za přízeň a 

sdílení. Doba, ve které jsme se společně setkali není jednoduchá, a právě díky 

této podpoře je naše škola dobrým a bezpečným místem na této planetě. 

Ať jsou vaše vánoční svátky klidné a radostné a do nadcházejícího roku 

přejeme především pevné zdraví a mnoho sil. 
 

 

 
Za tým ZŠ a MŠ Záměl Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka školy 

 

 

 
16.6. proběhl Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo asi 70 osob. Byli 

jsme moc rádi za takovou hojnou účast a milá setkání se zajímavými lidmi z 

blízka i z dáli      .  

     V červnu, červenci a září jsme zorganizovali tři Workshopy zahradní terapie 

pro pracovníky v sociálních službách, kde jsme předávali svoje zkušenosti se 

zahradně-terapeutickými programy a tvorbou přírodní zahrady.  

     Během jara a léta k nám zavítalo i několik mateřských školek a děti si u nás 

prožily ekovýchovné programy v přírodní zahradě. 

 

16.9. – 17.9. proběhla na zámku v Potštejně 

konference Zahradní terapie. Své zkušenosti z 

oboru zahradní terapie zde prezentovalo 8 

přednášejících z různých organizací. Byla také 

představena nově vzniklá publikace „Zahradní 

terapie v praxi - 20 námětů zahradně-

terapeutických aktivit“. 

Odpoledne proběhla komentovaná prohlídka Zahrady Dobromysl a druhý den 

byl věnovaný praktickým workshopům a sdílení zkušeností mezi různými 

organizacemi. Zúčastnilo se jí 45 osob z různých organizací z celé ČR, které se 

věnují zahradní terapii. Během konference zároveň došlo k setkání a členské 

schůzi všech členů Asociace zahradní terapie v ČR.  

 

     Na podzim jsme společně s dětmi ze základní 

školy zorganizovali projektový den, kdy jsme 

oslavili Mezinárodní den starých odrůd jabloní. 

Cílem bylo seznámit děti s naším nově vysazeným 

Sadem starých odrůd u Kašparova statku. Za 

vydatné pomoci paní sousedky a zkušené 

zahradnice Růženky Krupičkové jsme dětem  

představili celkem 22 odrůd jablek. Z těch podzimních jsme pak vybrali sedm. 

Žáci posuzovali vzhled, strukturu, vůni, a nakonec i chuť jednotlivých odrůd. 

Vítězem se stala odrůda Sparťan, která získala 23 bodů. 

     Žáci si nakonec vyrobili vlastní mošt, 

ochutnali křížaly a jablečnou přesnídávku. 

Každý si také vybral svoji nejoblíbenější 

odrůdu a ve škole pak vytvořili společně 

strom vysněných jablíček.  

     Závěrem projektového dne bylo 

rozhodnutí, že by bylo dobré, aby se o starých 

odrůdách dozvěděla i širší veřejnost, a proto 

vznikl nápad, vytvořit v sadě místo, kde by se 

lidé, procházející nebo projíždějící po 

turistické stezce z Doudleb nad Orlicí do 

Potštejna, mohli zastavit, chvíli posedět a 

něco zajímavého se i dozvědět.   
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     1.12.2021 jsme dostali 70 knih ve výměnném souboru z Kostelce nad 

Orlicí, z toho 48 pro dospělé čtenáře, 20 dětských a 2 naučné knihy. 

     17.1.2022 v 15:00 hod. dočítáme Enid Blytonovou Tajemství podivných 

vztahů. 

     Víte, že „Březen jako Měsíc knihy“ se slaví od roku 1955? I přes původně 

ideologické zaměření býval (nejen) v knihovnách po dlouhá desetiletí vždy 

věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře 

četby a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani 

„Březen – měsíc internetu“ a využily tento měsíc k propagaci nového média a 

nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani 

na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak na jednání Sekce 

veřejných knihoven v roce 2008 přijat návrh RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele 

Městské knihovny v Praze, na změnu zaměření březnové kampaně. První 

„Březen – měsíc čtenářů“ proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá kampaň 

každoročně. 

     Dovolte  mi, abych vám popřála klidné a radostné Vánoce, dostatek 

odpočinku, a aby vám bylo dobře ve společnosti lidí, které máte rádi.     

Za knihovnu Pavlína Pleslová 

 
. 

 
Zahrada Dobromysl,  Záměl 51  

terapeutická zahrada Sdružení SPLAV, z.s. 
 

Co se dělo na Zahradě Dobromysl?  

     Když nám to v červnu pandemická situace dovolila, začali jsme opět 

realizovat zahradně-terapeutické programy pro klienty z Ústavu sociální péče 

pro mládež v Kvasinách a klienty z denního stacionáře Farní charity v 

Rychnově nad Kněžnou. Bylo vidět, že klienti už se po dlouhé pauze na 

zahradu a všechny aktivity velmi 

 

těšili a společně jsme si vyzkoušeli spoustu 

zajímavých činností. Vyráběli jsme například 

smoothie (koktejl) z planých bylin a ovoce, sbírali 

jsme jahůdky a vyráběli mixovaný mléčný nápoj. 

Sbírali jsme byliny, přesazovali rajčata, upletli jsme 

si novou vrbovou chýši a mnoho dalšího. 

     Na Zahradě Dobromysl kromě těchto programů proběhlo také několik 

komentovaných prohlídek, setkání ředitelů ZŠ a MŠ z celého území Sdružení 

SPLAV a také zde proběhla další valná hromada Sdružení SPLAV (zástupci 

obcí, škol a dalších organizací z Rychnovska).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zprávičky z naší 

školičky 

 
Společně s 24 dětmi jsme 1. září vykročili radostně do školního roku 2021-2022.  

Září: 

● čekalo na nás velké překvapení v podobě celkové 

rekonstrukce hygienických prostor, vstupní chodby a naší 

šatny – „PROSTĚ PARÁDA - DĚKUJEME“  

● přišlo mezi nás 6 nových kamarádů, kteří se velmi rychle 

zapojili do našeho kolektivu, jsou šikovní, odvážní a 

veselí, takže žádný usedavý pláč nebylo u nás slyšet  

● po společném seznamování s „nováčky“ a s pravidly 

společného soužití, jsme si prohlédli budovu školy a její 

okolí a při vycházkách jsme prošli naše známá místa v 

Záměli, a také poznávali všemi smysly všechno, co k 

podzimu patří  

● v září nám přálo hezké počasí, takže jsme mohli 

využívat obě školní hřiště, které děti mají velmi rády 

● v závěru měsíce se ve školce uskutečnil velmi zajímavý 

interaktivní program „Brouci“, paní lektorka přivezla 

dětem mnoho zajímavých pomůcek, se kterými aktivně 

pracovaly, a překvapilo nás, jak dobře dokázaly 

spolupracovat ve skupinkách  
 

Říjen: 

● v říjnu jsme se tematicky posunuli k lesu, lesním 

zvířátkům, přírodninám, dalšímu ročnímu období a jeho 

vlivu na život lidí, tím vším nás provázel skřítek 

Podzimníček, kterého jsme si společně vyrobili 

● uskutečnili jsme také pěší polodenní výlet do lesa, cílem 

bylo místo na okraji Potštejna – okolí zříceniny Velešova, 

všichni účastníci výlet statečně zvládli 

● zajímavou a netradiční akci bylo „Malování s vílou 

Eliškou“ ve spolupráci se Sdružením Splav, děti strávily s 

mladičkou lektorkou dopoledne plné barev a zábavy, 

výsledné dílo je vystaveno v prostorách školy 

● závěr měsíce patřil Halloweenu, radostnému i 

bláznivému dovádění při hrách a soutěžích 
 

Listopad: 

● a protože epidemiologická situace se zase začala 

zhoršovat i dětem se dostávaly informace o lidském těle, 

zdraví a nemoci a pohádkovou formou i O draku Koronovi  

● dny se v listopadu zkracují a to je ten správný čas na 

pohádky, a těm jsme se také obšírně věnovali, nemocnost 

dětí se však velmi zhoršovala, takže nás bohužel chodila 

převážně polovina třídy 
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● proběhlo i „Vánoční fotografování“ 

● přítomné starší děti navštívily Knihovnu v 

Záměli, paní knihovnice byla velmi vstřícná a 

domluvili jsme se, že si budeme chodit knihy 

pro MŠ také půjčovat 

● od 15. listopadu je nás ve třídě 25 

● Advent jsme odstartovali 29. 11. pouze ve 

školce, protože veřejná akce „Rozsvěcení 

vánočního stromu „ byla zrušena, připravované 

vystoupení tak bohužel nemělo diváky 
 

Prosinec: 

● nevíme, co nám přinesou dny příští, ale 

snažíme se, aby se děti cítily v MŠ spokojeně, 

čekala na ně různá překvapení a zábava, a také, 

aby se každý den něčemu novému naučily 

●vítá nás adventní kalendář, se kterým si 

zpříjemníme čas před Vánocemi 

●kolegové ze školy pro nás připravili 

„Mikulášskou nadílku“ – DĚKUJEME 

●v pátek 3. 12. uskutečníme „Čertovské cvičení 

v tělocvičně“ 
 

A ještě plánujeme: 

● vánoční pečení ve školce 

●přípravu překvapení pro rodiče 

●na 14. prosince připravujeme výlet na zámek 

Potštejn 

●zdobení stromečku a vánoční nadílku 

 
 

 
 

„Ať je teplo nebo zima, v naší školce, je to prima“ 

o to se každodenně snažíme a s dětmi tak můžeme zapomenout na ten chaos, který 

vládne za zdmi školní budovy. 

Přeji Vám všem, abyste také našli ostrov klidu ve svém srdci, své rodině  

a prožili adventní i vánoční čas ve zdraví a štěstí. 
 

   

Za MŠ Havelková Věra, učitelka MŠ Záměl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namotaný do klubíčka. Délka jednotlivého navazovaného provázku byla 

maximálně půl metru.  

     V pondělí 4.10., v týdnu knihoven, proběhlo první společné čtení knihy U 

tajné hory od Enid Blytonové. Tentokrát se rodiče v malém sportovním letadle 

pokoušeli o dálkový přelet Afriky, jenže oba beze stopy zmizeli. Všichni 

sourozenci spolu s Jackem se na vlastní pěst vydávají přímo do nitra ``černého 

kontinentu. Ve středu 6. 10. jsme si v naší knihovně malovali pastelkami a 

dočítali poutavý příběh z pondělí. Musím říct, že je kniha vtáhla do děje a já s 

nimi prožívala jedno dobrodružství za druhým.  

     5. října v konzultačním středisku v Městské knihovně v Kostelci nad Orlicí 

od  9:00 hod. proběhla první přednáška zimního semestrálního kurzu Rituály 

evropských královských rodů, taková Univerzita třetího věku. 

     V týdnu knihoven bylo možné získat 3 e-knihy zdarma po registraci na 

www.palmknihy.cz 

     1.11.2021 jsme se poprvé připojili k čtrnáctému ročníku projektu SKIP ČR 

nazvaném „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je rozvoj 

čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za 

úspěšné absolvování projektu je knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, 

která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze 

v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 

2021/2022 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra 

Václavka „Dubánek a tajný vzkaz“. 

     V pondělí 15.11.2021 jsme měli dvě akce. Dopoledne přišla mateřská škola 

se seznámit s dětskými knihami. Odpoledne jsme opět četli Enid Blytonovou 

v dalším příběhu Tajemství podivných vztahů. Tuto knihu budeme dočítat 

17.1.2022. 

     24. 11. 2021 bylo nakoupeno 45 knih především doporučenou četbu pro 

školáky. Analfabetka, která uměla počítat, Anna Karenina, Báječná léta pod 

psa, Bílá nemoc, Bubáček a zlobivá závěj, Červenka, Devatenáct set osmdesát 

čtyři, Don Quijote, Gorila a já, Gump, pes, který naučil lidi žít, Hana, Havran, 

Jana Eyrová, Klapzubova jedenáctka, Kočka na rozpálené plechové střeše, 

Loupežník, Marie Terezie miluj a panuj, Všichni věrni, Mým marodům, Na 

větrné hůrce, Noc na Karlštejně, Petrolejové lampy, Plešatá zpěvačka, Podivný 

případ doktora Jekylla, Pohádky z Orlicka a okolí, Prima sezona, Prvok, 

Šampon, tečka, Pýcha a předsudek, Radu a Mahulena, Rybí krev, R.U.R. 

Sněhulák, Tiché roky, Tramvaj do stanice touha, Velký Gatsby, Veronika se 

rozhodla zemřít, Všechny ritě světa i ta má, Vyhoďme ho z kola ven, Výchova 

dívek v Čechách, Zbabělci, Zelená mile, Zločin a trest, Zitkovské bohyně a 

Stoletý stařík.  

     Od 22. 11. 2021 se provoz knihovny  nemění. Knihovna je OTEVŘENA 

pro všechny občany.  Stále platí pravidla, jako doposud. Při vstupu do 

knihovny se nekontroluje potvrzení o očkování či prodělání nemoci COVID-

19. Toto opatření se týká pouze kulturních a vzdělávacích akcí. Proto k nám 

mohou i čtenáři neočkovaní. 
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     Velký pozor je třeba dávat na zkaženou, starou, zatuchlou nebo nahnilou 

potravu. Každá plíseň je vlastně jed a místo toho, abychom pomohli, 

ubližujeme. V neposlední řadě je také důležitý kryt. Hromada větví, kterou jste 

ořezali ze stromů nevypadá na zahradě nijak vzhledně, ale věřte, že do jara to 

vydržíte a v zimě uděláte ptáčkům velkou službu. Pokud se má ptáček v 

blízkosti budky kde schovat, cítí se více v bezpečí. Naopak krmítko mají radši 

ze všech stran otevřené, aby měli rozhled po okolí. Při krmení je důležitá 

pravidelnost. Ptáčci se k vám potom stále vracejí. Nebuďte smutní, když se 

oteplí a žádní nepřiletí. Jakmile zase přituhne, jsou u vás jako na zavolanou. 

Odměnou pak pro vás bude jarní zpěv při probouzející se přírodě, ale o tom až 

příště. 

     Víte, myslivost není jen o lovu a zabíjení zvěře, jak je mnohdy 

vykreslováno. Je to závazek k přírodě. 

     Pomozte nám ho naplňovat i Vy. 

     Na závěr mi dovolte popřát vám jménem mysliveckého spolku vše nejlepší 

v novém roce. 

  Za myslivecký spolek, Tomáš Jarkovský 
 

~ ~ ~   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. 

     V pátek 25. 6. 2021 mělo proběhnout opékání na školní zahradě 

s programem. Z důvodu deštivého počasí jsme program uskutečnili 

v prostorách knihovny. Ocitli jsme se v říši Červené Karkulky, Vodníka 

Česílka, podívali jsme se do říše dvanácti měsíčků a navštívili Loupežníka 

Rumcajse. Nakoupené špekáčky jsme ogrilovali v zasedací místnosti a 

vrcholem naší akce bylo najít dort, který nám prozradil stáří naší knihovny.  

     Ve středu 18. 8. 2021 proběhla inventura knihovního fondu, které se 

zúčastnil Pavel Hošek z Městské knihovny z Kostelce nad Orlicí. Máme 

evidovaných 2984 knih z toho 27 knih bylo půjčených.  

     V sobotu 25. září 2021 proběhla tvůrčí dílna na téma „Vyrob si svého 

draka“. Hned jsme je odzkoušeli na poli. V pondělí 29. září byla knihovna 

uzavřena. 

     Ve čtvrtek 30. 9. 2021 došlo k ukončení literární soutěže ve třech formách 

1) komiks, 2) poezie, 3) próza (žánr volný) na téma „Příběhy domů“. Tu 

připravila Knihovna města Hradce Králové. Účastníci, rozděleni do tří 

věkových kategorii, mohli odevzdat max. 6 stran na A4. Byla to výzva nejen 

pro čtenáře naší knihovny, ale i pro čtenáře všech knihoven v regionu.  

     Celý říjen probíhala „Provazkiáda“. Čtenáři a ostatní uživatelé knihovny 

mohli svůj vztah ke knihovně vyjádřit tak, že navázali jakýkoliv provázek, 

který si přinesli nebo obdrželi přímo v knihovně. Vznikl tak dlouhý 

pestrobarevný provaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 

  
Za Sportovní klub Záměl jsme dne 26.11.2021 podali žádost o dotaci „Můj 

klub 2022“ na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let. Žádost 

byla úspěšně zaslána Národní sportovní agentuře. Výše dotace záleží na 

celkovém počtu podaných žádostí a platí zde, čím více žádostí, tím méně 

financí. Ze získané prostředky z dotace plánujeme nákup cvičebních pomůcek. 

Touto cestou děkujeme starostovi Josefu Novotnému za podporu a poskytnutí 

zázemí při sepsání žádosti.  
 

Pravidelná zájmová setkávání dětí a dospělých 
 

Zámělský Gladiátor - M. Dvořák, J. Kotlář 

     V letošním novém školním roce opět pokračujeme s Gladiátorem. V 

podzimní části jsme byli převážně venku. Počasí nám přálo, a proto nebyl 

důvod trávit čas v tělocvičně. Střídali jsme tedy workoutové hřiště a běh v 

přírodě. Nyní se zaměřujeme především na posilování svalů břišních a celého 

těla k vylepšení  kondice. Během zimního období se budeme cíleně připravovat 

na závody "Gladiátor Race". Jak jsme zvládli zimní přípravu, to se dozvíme až 

na jaře. Sportu zdar! 
 

 
 

 Cvičení pro předškoláky, pondělí 14,30 – 16,00 hod. – H. Myšáková 

     Letošní rok byl pro nás zvláštní. S radostí jsme se v květnu sešli v 

tělocvičně a i v červnu jsme pokračovali v hravé všestrannosti. Zaměřili jsme 

se na skok do dálky, hod do dálky i na cíl a rychlost v běhu. Dne16. června 

jsme vše zúročili na akci „Hravé odpoledne“ na kurtech u školy. Jako tradičně 

nechyběly palačinky a veselá soutěživá nálada. Tím jsme se rozloučili s dětmi, 

které šly od 1. září do první třídy. 
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Po prázdninách, koncem září, jsme začali opět cvičit. Máme přihlášených 15 

dětí, ale jsou často nemocné a tak se nás schází 5 – 11. Chuť a elán se hýbat a 

něco dokázat mají všichni ažaž, což je dobře a my jim rádi pomáháme a 

podporujeme je. Moc děkuji za spolupráci mým pomocníkům - B. Machové, 

H. Buriánové a K. Mikysovi. 
 

  

   

 

Rekreační volejbal - M. Jindrásková 

Po uvolnění omezení kvůli Covid-19 se začal volejbal hrát v tělocvičně a přes 

léto, dokud bylo vidět, se hrál na venkovním hřišti. Letos to bylo poprvé, kdy 

se nehrál plážový volejbal v Potštejně, a to z časových důvodů jednotlivých 

hráčů.  

Dne 14.8.2021 se volejbalisti Sportovního klubu zúčastnili turnaje „Memoriál 

Bohumila Bečičky“ smíšených družstev ve Chlenech. Letos se nedařilo a 

skončili na posledním místě. 
 

Tabulka výsledků: 

Pořadí Družstvo  4. Jelenígang Letohrad 

1. Diblíci Choceň  5. Prd Přestavlky 

2. Grut  6. Kocoviny 

3. Pohodáři  7. Vodníci Záměl 
 

Kondiční cvičení, pondělí – M. Sršňová 

     S příchodem podzimu cvičíme každé pondělí od 18 do 19 hod. v tělocvičně. 

Naše řady prořídly po vládním nařízení o omezení sportování neočkovaných ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V srpnu jsme nechali vytisknout „Almanach včelařů“ ke 100. založení 

včelařského spolku Záměl-Potštejn. Ke stažení je i na stránkách obce Záměl: 

http://obeczamel.cz/obcan-a-urad/pro-obcany/zpravodaj/zpravodaj-2021 

     Začátkem září jsme se sešli s manželkami a s rodinami u Pilského rybníka, 

kde jsme měli možnost při opékání selete a poslechu hudby harmoniky probrat 

potřebné informace ohledně naší organizace a popovídat. Také jsme si 

poslechli přednášku přítele Plevy o podzimním klíckování matek, 

 

které výrazně pomáhá ozdravění 

včelstev od Varroa Destructor. Za 

celou naší organizaci přeji všem 

spoluobčanům Potštejna a Záměle 

klidné a pohodové vánoční svátky 

a zdraví do dalšího roku. 

Zpracoval Milan Pleva, jednatel ZO 
 

 

 

Myslivecký spolek Velešov Potštejn 
 

Vážený spoluobčané. 

     Rok utekl jako voda a je tu opět zimní čas. Jak se 

říká, za oknem krásně nachumelí a mráz pomaluje 

tabulky skla roztodivnými obrazy.  
     V teple domova si to každý z nás užívá. Venku v přírodě to však znamená 

dobu strádání. Chlad a nedostatek potravy pak vykoná své. Slabší jedinci končí 

svou pouť na této zemi a zůstávají jen ty nejsilnější kusy, zaručující zdravý 

vývoj a zachování budoucích generací. Tak to funguje v přírodě od pradávna.  

Respektive fungovalo, než člověk „pán tvorstva“ vážnými a sobeckými 

zákroky soustavně narušoval a narušuje nastavené a evolucí ověřené zákony 

přírody. 

     To v tuto chvíli nezměníme. 

     My myslivci, vědomi si už spoustu let hříchu, který na přírodě páchá 

člověk, se snažíme tyto úklady zmírnit. Chodíme do lesa přikrmovat zvěř, 

ptáky a ostatní živočichy, kteří neuléhají k zimnímu spánku nebo neodlétají do 

teplých krajin. 

     Můžete se přidat i vy. Co třeba ptáčci, kteří nám ubývají? 

     Určitě většina z vás doma přikrmuje ptáčky v krmítku. Vhodným krmivem 

je velmi oblíbená slunečnice, hlavně u zvonků, stehlíků, strakapoudů přiletí i 

pěnkava nebo hýl. 

     Mák, oříšky nebo kus loje mají rády všechny druhy sýkorek. Kosové, 

kvíčaly zas rádi hodují na jablku, které můžeme do krmítka nebo pod něj 

vložit. V obchodech se prodávají různé koule nebo šáchy složené z různých 

semínek, které mají ptáčci také moc rádi. Avšak síťka, ve které jsou vložené, 

není úplně vhodná. Je lepší ji sundat a nahradit jednoduchým provázkem. Stává 

se totiž, že ptáček při hodování uvízne za nohu a než na to přijdete, zahyne. 
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Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

Vážení spoluobčané, dovolte mi trochu se poohlédnout za uplynulým rokem.  

     Koronavirová pandemie a s ní související vládní opatření nás letos dost 

omezovaly. 

     V místní mateřské škole jsme 23.11. 2021 přivítali Nelu Fajfrovou, 

Dominiku Zemanovou, Miu Černou, Terezu Zemanovou, Mayu Mazánkovou, 

Filipa Chocholu a Sophii Šivákovou mezi občany Záměle. Paní učitelky s 

dětmi z mateřské školy secvičily krásné vystoupení. Děkujeme. 

     Mikulášské posezení pro důchodce bohužel nebude. Novoroční výstup na 

Velešov bude opět individuální. Na vrchol zanesu sešit, kam se budete moci 

zapsat a v 15. hodin ho zase odnesu. Těším se na vaše zápisy.  

     Jubilanty jsem navštěvovala převážně pouze u dveří. Své významné výročí 

oslavil pan Petr Hvězda 70, Emilie Novotná 80, Růžena Zahradníková 75, 

Zdenka Králová 94, Zdenka Kosová 92, Miroslav Dolek 85, Zdenka Karásková 

90, Hedvika Vodehnalová 85, Růžena Úlehlová 70, Petr Víšek 70, Iva 

Neugebauerová 85, Miroslava Trejtnarová 75, Bohuslava Hlaváčková 80, 

František Plesl 75, Vlasta Zahradníková 85, Josef Trejtnar 75, Josef Myšák 70, 

Judita Bubnová 85 a pan František Šponar 70 let. Všem oslavencům přejeme 

pevné zdraví.  

     Navždy nás opustili paní Růžena Kubizňáková, Josef Novotný, Hedvika 

Janebová a Jan Stašák. Čest jejich památce.  
 

Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová 

 

 

Základní organizace 

Českého svazu včelařů 

Záměl-Potštejn 
 

 

Naši včelaři se přes celé léto a podzim zodpovědně o své včelky starali, a tak se 

nám podařilo stav včelstev v naší organizaci navýšit z 270 na 334. To je téměř 

o 24%. Máme z toho radost a těšíme se na jaro. 

     Během letních a podzimních měsíců jsme úspěšně léčili proti roztoči Varroa 

Destructor a nyní se doléčuje podle nařízení veterinární správy. Tím, že jsme 

léčili i v pozdním jaru, jsme pěkně včelstva ozdravili a věřím, že zimní 

generace včel je odolnější než jiné předešlé roky. 

     Také ukázkový úl, instalovaný panem Vondřejcem na hradě, byl po celou 

letní sezónu funkční a byl obdivován návštěvníky. Tím ale jeho péče o toto 

včelstvo neskončila. Na podzim jej přestěhoval do normálního úlu, nakrmil, 

zaléčil a zazimoval. Za tuto péči panu Vondřejcovi děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vnitřních prostorách. My očkovaní a oficiálně promoření se nevzdáváme a 

pokračujeme v posilování fyzických i psychických sil. Budeme cvičit bez 

omezení po celou zimu až do jara a všichni další odvážlivci jste vítaní.  
 

Kondiční cvičení, čtvrtek - M. Jindrásková 

     Od uvolnění restrikcí se cvičilo každý čtvrtek od 18 hod. Přes léto, tak jak 

tomu bylo i v předešlých letech, jsme přesunuly cvičení na úterý od 18 hod a 

vynechaly jsme jen několikrát z důvodu dovolené. Ode dne 22.11.2021 mají 

neočkovaní omezené sportovní aktivity ve vnitřních prostorách, proto čtvrteční 

cvičení bylo prozatím zrušeno. Z jara, jakmile se situace zlepší, budeme opět 

cvičit.   
 

Stolní tenis – T. Krupička 

Soutěžní ročník 2020-2021  

     V tomto, vlastně minulém ročníku, hrál oddíl stolního tenisu SK Záměl 

regionální přebor 3. třídy. Bohužel se odehrálo jen jedno kolo a potom byla z 

důvodu Covidu 19 celá soutěž bez náhrady zrušena. Zastaveny byly i tréninky 

a tím i činnost oddílu.  

Soutěžní ročník 2021-2022  

     V období mezi soutěžemi se několik oddílů odhlásilo a došlo k reorganizaci 

regionálního přeboru. Oddíl SK Záměl byl nalosován do regionálního přeboru 

2.třídy, což představuje značný nárůst kvality soupeřů. V současné době má 

oddíl stolního tenisu pouze jedno družstvo o osmi hráčích. Po ukončení 

stavebních úprav v základní škole byla zahájena příprava na sezonu. Tak jako v 

minulých letech jsou tréninky vždy v úterý od 17.30 do 19.00 hodin a 

mistrovská utkání se hrají v pátek od 18.30 hodin. Po odehrání osmi kol má 

družstvo SK Záměl na svém kontě jedno vítězství, dva nerozhodné výsledky a 

pět proher, čímž se bohužel potvrzují předsoutěžní prognózy. Protože je 

odehrána asi třetina soutěže, doufáme ve zvýšení počtu vítězných utkání a 

hlavně dohrání celé soutěže. 
 

Kontakty na cvičitele Sportovního klubu Záměl jsou uvedeny na internetových 

stránkách obce Záměl www.obeczamel.cz, v liště Kultura, spolky a volný čas a 

následně v levém menu Sportovní klub. 
 

REFLEXNÍ PRVKY - pohyb je důležitý a nezapomínejme při něm i na 

bezpečnost. V zimním období bývá i přes den snížená viditelnost a je důležité, 

aby především děti byly na silnicích dobře vidět. Reflexní prvky by proto v 

tomto období měly být nezbytnou výbavou nejen při sportu, ale i při pohybu v 

obci a mimo ni.  
 

Do roku 2022 přejeme všem našim členům a spoluobčanům především 

hodně zdraví, lásky a štěstí.  

Sportovcům navíc sportování bez úrazů a mnoho úspěchů na soutěžích. 

Sportu zdar! 
 

Za celý kolektiv SK Záměl Lada Novotná 
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ZAHRÁDKÁŘI 
 

Příspěvek do zpravodaje zahrádkářů z Potštejna a 

Záměle za druhé pololetí roku 2021. Druhá polovina 

roku 2021 konečně přinesla ústup nákazy a bylo možné 

se začít scházet. Zatím jen ve výboru spolku. Výroční 

členskou schůzi jsme se rozhodli letos nepořádat. 

     Prostory, ve kterých je vždy konána, jsou pro množství našich členů a hostů 

poměrně stísněné a nebylo by možné dodržovat předepsaná opatření. 

     Hospodářská činnost pokračovala výměnou výsadeb. Macešky byly v 

dobrém stavu díky počasí až do půli června. Pak jsme je vyměnili za begonky a 

lobelky na záhonech. V mísách a truhlíkách byly nahrazeny begonkami, 

surfiniemi, plextrantusy a afrikány. Výměnu jsme provedli i v truhlíkách u OU 

Záměl. 

     Výsadby jsme udržovali a zalévali až do prvních mrazíků, kdy jsme ke 

konci října provedli zazimování záhonů a růží. Provedli jsme střih živého plotu 

za růžemi a odplevelili jsme prostranství u památníku padlých, včetně ošetření 

keřových růží. 

     Naše společenská činnost byla omezena – výlety jsme nepořádali. Podzimní 

výstava v Častolovicích byla zrušena již v červenci, ale my jsme naši Adventní 

výstavu začali připravovat. Její osud zpečetil vysoký nárůst nemocných. O 

zrušení výstavy se dohodl výbor spolku 16.11.2021. Je to velká škoda, že jsme 

nemohli výstavu uskutečnit, protože zimní počasí se sněhem by výstavu hezky 

ozvláštnilo. 

     Reagovali jsme též na výzvu ústředí ČZS a odeslali jeden tisíc korun do 

rizikového fondu našeho svazu na pomoc zahrádkářům postižených tornádem 

na jihu Moravy. 

 

     Letos jsme oslavili 

významná životní výročí 

několika našich členů – př. 

Emilie Novotné a př. Milana 

Macháčka. Popřáli jsme jim 

hodně zdraví, životního 

elánu a předali květinu a dar. 

     Také jsme přijali pozvání 

našeho spřáteleného spolku 

včelařů na jejich včelařské 

odpoledne. Počasí jim přálo   

a bylo to velice vydařené setkání. Přivítali jsme přijetí zahrádkářského zákona 

parlamentem ČR. Je to společenské uznání našeho spolku a práce zahrádkářů 

obecně. 

Na závěr roku jsme rozhodli členům našeho spolku věnovat stolní kalendář na 

r. 2022 od časopisu Zahrádkář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Je mi líto, že nemohu psát o podařených výletech, výstavách a jiných 

společenských událostech, které v minulých letech naplňovaly naši činnost. 

Tak snad někdy příště. 

     Za zahrádkářský spolek z Potštejna a Záměle přeji všem hodně zdraví a 

spokojenosti.                                                          

Kubalík Zdeněk, předseda spolku. 

 

 

HASIČI 
 

Zpráva SDH Záměl za rok 2021. 

  

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

školení:  
 

● již 8. rokem zajišťujeme požární ochranu pro obce Polom a Proruby. 
 

● 6. března v 17.35 hodin byl výjezd na lesní požár – nehlídané ohniště. 
 

● 12. června jsme byli pozváni SDH Doudleby nad Orlicí na slavnostní předání 

jejich nového hasičského vozidla Scania CAS 24. 
 

● 7. července v 13.51 hodin byl výjezd na lesní požár – doutnající roští. 
 

● 28. srpna jsme byli na oslavách 130 let SDH Slatina nad Zdobnicí. Zde jsme 

také obdrželi stuhu k našemu praporu. 
 

● 7. září byl Velitelský den na stanici v Dobrušce na téma zemní a podzemní 

hydranty. 
 

● 10. až 12. září byla v Pardubicích v bývalých kasárnách T.G.M. akce pod 

názvem Retroměstečko. Jednalo se již o 8. ročník této akce. V rámci ukázek 

jsme předvedli naši techniku (transporter PTS10, Pragu V3S a Tatru 148 CAS 

32).  
 

● 19. září jsme uctili ve 12. hodin minutou ticha památku dvou zemřelých 

dobrovolných hasičů při zásahu v Koryčanech v rámci celorepublikové akce. 
 

● 30. října byli naši členové na školení motorových pil v Bílých Poličanech. 
 

● 19. až 20. listopadu byli naši velitelé na povinném cyklickém školení v 

Kostelci nad Orlicí. 
 

● 20. až 21. listopadu byl člen výjezdové jednotky na školení Nositel 

dýchacího přístroje v Bílých Poličanech. 
 

● během roku probíhalo školení členů výjezdové jednotky v počtu 40 hodin. 
 

Závěrem naší zprávy Vám hasiči ze Záměle přejí poklidné prožití svátků 

vánočních a do nového roku všem přejí hodně štěstí, zdraví a osobní pohody a 

rádi uvítáme i nové členy do našich řad. 
 

Za Výbor SDH Záměl Marcel Svoboda. 
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