
 

 
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: 20 Kč/l 
Mobilní pedikúra v pohodlí domova. Irena Lédrová tel.: 739 678 995. 

Odstranění zrohovatělé kůže mokrou i suchou cestou, odstranění kuřích ok a 

masáž chodidel.  

Masérské, rekondiční a regenerační služby nabízí Jana Červinková na tel.: 

731 862 220 

Roman Plesl se zabývá servisem a opravami benzínových motorových pil 

a křovinořezů, včetně broušení řetězů na tel.: 774 866 877 

CVIČÍME SE SILVI: jsou nové hodiny cvičení efektivní formou scházíme 

se každou středu v tělocvičně v Záměli od 19:30 - 20:30 hod. (leták vývěsky 

Počátkem roku 2023 pro podnikající fyzické osoby nebo pro nepodnikající 

právnické osoby bude bezplatně ze zákona zřízena datová schránka. 

14. - 23. 12 Penzion Orlice–prodejní výstava dekorace 15:00 – 20:00 hod. 

17. 12. 2022 Předvánoční posezení důchodců od 14:00 hod. v Penzionu 

Orlice, Hudba zajištěna, občerstvení zajištěno. 

17. 12. 2022 Myslivecký spolek pořádá od 20:00 hod. v hotelu Slávia 

Potštejn POSLEDNÍ  LEČ. Hrají: Koplaho Band. Bohatá 

tombola, zvěřinová kuchyně, výborná zábava. Příjemnou 

zábavu přejí myslivci. Vstupné: 200,- Kč. Předprodej: 

Ludmila Jarkovská, Záměl 84, tel.: 604 724 751 

21. 12. 2022 Vánoční sousedské setkání a výroba svíček. Komunitní 

centrum čp. 51 Záměl od 15:00 - 18:00 hod. 
Od 22. 12. 2022 

do 2.1.2023 
Obecní úřad a knihovna bude uzavřena. 

24. 12. 2022 Betlémské světlo a živý betlém 

24. 12. 2022 Sběrný dvůr uzavřen 

31. 12. 2022 Sběrný dvůr otevřen od 10:00 hod. do 11:00 hod. 

01. 01. 2023 Turistický výšlap na Velešov. Společný odchod ve 13:00 

hod. od školy, boty a oblečení podle počasí. S sebou dobrou 

náladu a hrneček. Teplé občerstvení zajištěno do vlastních 

hrnečků. Děti musí mít doprovod dospělé osoby.  

07. 01. 2023 Tříkrálová sbírka 
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách odesláním 

formuláře http://paleni.hzshk.cz/  

Zpravodaj obce Záměl  

Povoleno: MK ČR E 11920 

Vydavatel: OÚ Záměl,  

517 43 Potštejn 

Šéfredaktor: Pavlína Pleslová 

Technická příprava: Pavlína Pleslová 

Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost 

otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený 

 

 
 

Až pod stromečkem rozvážeš 

mašličku, ať lásku najdeš v balíčku. 

Ve druhém štěstí, klid, pohodu, ve 

třetím dobrou náladu. Veselé Vánoce! 
 

Přeje Obec Záměl 
 

 

Vorařská lípa v Záměli získala 7. místo s počtem 188 hlasů. Stromem roku 

se stala Hrušeň hnilička ze Středočeského kraje s 2 452 hlasy, která reprezentuje 

ČR v mezinárodním kole ankety o Evropský strom roku. 
 

 

Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

Usnesení č. 43/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 20. 6. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 

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.  

10. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 / 2022 / viz příloha 

ZO schvaluje a ZO pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 43 / 2022 

5. ZO schvaluje předloženou Dohodu mezi Obcí Záměl čp.: 158, zastoupené 

starostou, a Metal – Vondra s.r.o., Janáčkova 128, Vamberk zastoupená 

jednatelkou o zapojení sběrny odpadů do obecního nakládání s odpady. 

6. ZO schvaluje předloženou žádost o výpůjčku budovy střelnice čp. 253 a 

pozemku parc.č. 450/2 v kú obce Záměl s určením odpovědné osoby za provoz 

střelnice-Správce střelnice pan J.P. zbrojní průkaz AL 214203, zástupce správce 

střelnice pan M.L. zbrojní průkaz AL 214058, zástupce správce střelnice J. K 

zbrojní průkaz AL 055755, zástupce správce střelnice J.H. zbrojní průkaz 

AL157879, zástupce správce střelnice R.F. zbrojní průkaz AL 055426, zástupce 

správce střelnice D.K. zbrojní pas AL 157883. 

7. ZO schvaluje předloženou žádost Kineziologie Záměl o výpůjčku budovy 

střelnice čp. 253 a pozemku parc.č. 450/2 v kú obce Záměl. 

8. ZO schvaluje předloženou žádost ředitelky školy o souhlas s převodem 

hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola, Záměl, za 

rok 2021 ve výši 582,95 Kč do rezervního fondu. 

9. ZO pověřuje pana Ing. M. Rozkota CSc., jako  předsedu komise, pana J. 

Novotného jako člena komise a pana Ing. M. Šklíbu jako člena komise  

OBEC ZÁMĚL - 2022 / 3-4    OBEC ZÁMĚL -  2022 / 3-4 



 

kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola bude provedena 

dne 26. 06. 2022 v 16:00 hod. 

 

Usnesení č. 44/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 18. 7. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 
 

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: Ing. M. Jindráskovou, Ověřovateli zápisu: Ing. M. Šklíbu a Ing. M. 

Rozkota CSc.  

10. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 / 2022 / viz příloha 

 

ZO schvaluje a ZO pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 44 / 2022 

5. ZO schvaluje předloženou Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Záměl 

a obcí Potštejn. Obec Záměl a obec Potštejn se dohodly, že bude provedena 

změna obecní hranice mezi katastrálním územím Záměl a katastrálním územím 

Potštejn dle přiložené dokumentace. Nově navržená hranice řeší dosavadní 

nesoulady mezi hranicemi parcel a skutečným stavem v terénu. 

6. ZO schvaluje předloženou Dohodu o změně obecní hranice mezi obcí Záměl 

a městem Vamberk. Nově navržená hranice řeší nahrazení dosavadní spůlné 

katastrální hranice korytem Sladkého potoka. 

7.  ZO schvaluje předloženou opravu komunikace 9c v obci Záměl, která bude 

provedena firmou Mados MT s.r.o., Lupenice 51 v ceně 318 244,520 Kč. 

8.  ZO schvaluje předložený Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ,, Kanalizace a ČOV 

v obci Záměl “. Předmětem dodatku jsou vzniklé okolnosti, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah 

předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 

ke smlouvě  

č. 005/2021. Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec 

základní smlouvy o dílo takto: 4. Cena díla ( nová cena díla činí 25 083 168,- 

Kč ) Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se 

nemění. 

9. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o poskytování služeb mezi objednatelem 

Obcí Záměl, Záměl 158 a zhotovitelem EKOLOU České Libchavy 172,  

 

Usnesení č. 45/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 15. 8. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
 

  

 

 

 

Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl  
 

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 30.4.2022, realizováno k 31.7.2022. Podaná výzva 

27.11.2020. Posouzení nabídek 22.2.2021 v 12:00 hod. Dne 19.4.2021 byla 

sepsána smlouva o dílo s fi Sdružení Záměl MADOS 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. 
(identifikační číslo DS 2022/04387). Tento projekt je 

spolufinancován Královehradeckým krajem. Obec 

dostala dotaci z OPŽP ve výši 13 259 679 Kč a 1 

224 000 Kč od Královehradeckého kraje.  

 

 

 

 

   
 

Zateplení, TČ, OS a MaR v budově č. p. 51 v obci Záměl 
Předmětem podpory je zateplení a výměna oken a dveří, umístění tepelného 

čerpadla, instalace a regulace otopné soustavy a zavedení energetického 

managementu v budově č. p. 51 v obci Záměl. Realizaci projektu dojde ke 

snížení energetické náročnosti veřejné. Celkové způsobilé výdaje: 2 216 820 

Kč. Dotace z EU 1 219 251 Kč (40%). Příspěvek příjemce podpory: 997 569 

Kč (60%). Datum zahájení realizace projektu: 9. 11. 2021. Datum ukončení 

realizace projektu: 31. 8. 2022. 
 

 

 

 

  
 

Komunitní centrum Dobromysl 
Cílem projektu komunitní centrum Dobromysl je příprava nových prostor pro 

aktivity zdravotně handicapovaných, sociálně vyloučených i vyloučením 

ohrožených, které napomohou jejich spokojenému a vzájemně prospěšnému 

soužití - sociální inkluzi. Celkové způsobilé výdaje: 1 791 590 Kč.  

Dotace 1 000 000 Kč (60%).  
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Na rok 2023 bude poplatek z 500,-/t na (1000,-/t) při překročení množství 

odpadu 180 kg/obyvatele/rok 2023 na skládce.  
 

Čím víc toho vyhodíme, tím více zaplatíme. Výhra v soutěži Čistá obec čistý 

kraj ve skutečnosti není žádná výhra.  
 

Porovnání smluv v období  2023 2022 2021 2020 

Cena za odstraňování 1 t odpadu  950,-/t 840,-/t 775,-/t 730,-/t 

Poplatek obci 500,-/t 500,-/t 500,-/t 500,-/t 
Rekultivační poplatek 500,-/t 145,-/t 100,-/t 100,-/t 
Platby za svoz odpadu /rok 148.104 93.480 86.520 86.520 
Skládka – základní poplatek 

Překročení 180 kg/obyvatel/rok 
500,-/t 

1000,-/t 

500,-/t 

900,-/t 
500,-/t 

800,-/t 
500,-/t 

Celková cena /za tunu 

při překročení 
2.450,-/t 

2.950,-/t 

1.985,-/t 

2.285,-/t 
1.730,-/t 

2.030,-/t 
1730,-/t 

Odstranění plastů / t 3 090,-/t 3.050,-/t 2.815,-/t 3050,-/t 
Odstranění skla / svoz (čtvrtletí) 1 888,- 740,-/t 3.375,-/t 3.375,-/t 
Odstranění dřeva /svoz 1.040,-/t 945,-/t 1.535,-/t 890,-/t 
Velkoobjemový kontejner AVIA 

12 m3 otevřená za SD 
1.270,-/t 1.270,-/t 1.294,-/t 1.294,-/t 

Velkoobjemový kontejner 

ABROLL 30 m3 otevřená 
1.330,-/t 1.330,-/t 1.974,-/t 1.974,-/t 

Svoz mobilní svoz 49,-/km 42,-/km 38,-/km  

Papír / kg 1,5 Kč/kg nově hradíme 

Rozbor z velkoobjemového 

kontejneru / za jeden výsyp 
7260 Kč nově hradíme 

 

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2023: 
Svoz popelnic 2023: 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 
 

Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2023:  

dle potřeby sváží si obec sama 
 

Svoz skla (bílé a barevné) 2023: 4x ročně 2, 15, 28, 41 
 

Svoz BIO popelnic 2023: svozový den pondělí (první svoz 3. 4. 2023) 

Týden: 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 

Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00 hod.  

V letních měsících od 1.4. do 30.11.  
 

Sběrný dvůr: Období letní od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku 
každý týden v sobotu sobota: 10:00 hod do 11:00 hod. 
 

 

 

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. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.  

6. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, 10 / 2022 

/ viz příloha 

 

ZO schvaluje: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 45 / 2022 

5. ZO přesouvá bod vzdání se předkupního práva pro pozemky,  cesta: parc č. 

1027/2, 1027/4, 1027/5, pozemek určený k zastavění: 350/2, 350/4, 351/26, 

potok a břeh: 351/27, 351/28 k projednání na další zastupitelstvo z důvodu 

nedostatku informací. Jedná se o pozemky ve vlastnictví pana Marcela Veselého, 

Záměl 219. 

 

Usnesení č. 46/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 19. 9. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 
 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

3.  ZOl 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.  

11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 13 / 2022 / viz příloha 

 

ZO schvaluje a ZO pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2.  ZO schvaluje Program jednání č. 46 / 2022 

5. ZO schvaluje předloženou žádost pana M.V., Záměl 219, o vzdání se 

předkupního práva na pozemky KN 350/2, KN 350/3, KN 350/4, KN 350/5, KN 

351/8, KN 351/9, KN 351/26, KN 351/27, KN 351/28, KN 1027/2, KN 1027/4, 

KN 1027/5. 

6. ZO schvaluje předložený Upravený plán společných zařízení pro komplexní 

úpravy v obci Záměl. 

7. ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu předložené Smlouvy o dílo č. 

S2220158 mezi účastníky: Zhotovitel: Alurey s.r.o., U Pekařky 314/1, Praha 8 a 

Objednatel: Obec Záměl, Záměl 158. Jedná se o dodávku a montáž plastových 

oken a dveří. Akce: Záměl-zázemí dílna. Cena díla je 33 985,-Kč. 

8.  ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu předložené Dohody o výsadbě 

zeleně a podání žádosti o podporu z dotační výzvy 1/2022 Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR k předkládání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 

programu Národní plán obnovy-Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny se 

společností Natura verde s.r.o., a podání žádosti o dotaci v rámci uvedené výzvy. 
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Usnesení č. 1/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 17. 10. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 
 

 

Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí: 

1.0.0.  ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

2.0.0.  ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.1.1.  Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: M. Kaplanovou, Sčítáním hlasů 

určuji: L. Kapuciána, Ověřov. zápisu určuji: Ing. M. Rozkota CSc., Ing M. 

Šklíbu  

3.17.0.  ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15 / 2022 / viz příloha /. 

 

ZO schvaluje: 

3.1.2. ZO schvaluje Program jednání č. 1 / 2022 

3.1.3. ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Záměl. 

3.2.0. ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

3.2.1. ZO schvaluje způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeném 

předsedajícím tj. volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hlasováním, 

tzn. přímou volbou. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta 

a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k 

volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v 

jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již 

nebude v hlasování pokračováno. 

3.2.2. ZO schválilo starostu: Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231. 

3.2.3. ZO schvaluje jednoho místostarostu.  

3.2.4. ZO schvaluje místostarostku: Milenu Kaplanovou , trvale bytem Záměl 

168. 

3.3.0. ZO schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  

3.3.1. ZO schvaluje navržený počet členů finančního výboru a kontrolního 

výboru a každý z nich bude mít tři členy. 

3.3.2. ZO schvaluje předsedu finančního výboru: Ing. Miroslava Rozkota CSc., 

trvale bytem Záměl 57 

Zbývající členy: Jiřího Sršně, trvale bytem Záměl 9, Ladislava Kapuciána, trvale 

bytem Záměl 30 

3.3.3.  ZO schvaluje předsedu kontrolního výboru: Ing. Martina Šklíbu, trvale 

bytem Záměl 145 

Zbývající dva členy: Ing. Milenu Jindráskovou, trvale bytem Záměl 249, Josefa 

Hlaváčka, trvale bytem Záměl 88 

3.4.0.  ZO schvaluje zřízení sociálního a kulturního výboru.  

3.4.1. ZO schvaluje navržený počet členů sociálního a kulturního výboru a každý 

z nich bude mít tři členy. 

3.4.2. ZO schvaluje předsedkyni sociálního a kulturního výboru: 

Milenu Kaplanovou, trvale bytem Záměl 168 

 

  

uhrazení poplatku na obecním úřadě a nově i evidenční poukázky, které budou 

sloužit ve sběrném dvoře při vyhození komunálního a velkoobjemového odpadu. 

Na jeden poplatek je jedna evidenční známka a slouží maximálně na jeden vlek 

za osobní automobil.  
 

Poplatek za TDO (odpad): 

- s trvalým pobytem v Záměli 

- rekreační objekt 

- děti do 5 let a důchodci nad 80 let 

 

800,- Kč rok/osoba  

800,- Kč rok/rekreační objekt 

400,- 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 rodiny. Česká spořitelna č. ú.:1240109309/0800, při platbě je 

důležité uvádět variabilní symbol (= číslo popisné). 
 

Každý rok se snižuje limit odpadu na obyvatele o 10 kg, zatímco rapidně stoupá 

částka skládkového poplatku. Přehledněji v tabulce: 
 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Skládkový 

Poplatek 

Kč/t) 

800 

Kč 

900 

Kč 

1000 

Kč 

1250 

Kč 

1500 

Kč 

1600 

Kč 

1700 

Kč 

1800 

Kč 

1850 

Kč 

kg/ 

obyvatel 
200 190 180 170 160 150 140 130 120 

 

Množství odpadů uložené na skládku po překročení limitů  

Vyšší hodnota za skládku – základní poplatek byl z 500,-/t (800,-/t) při 

překročení množství odpadu 200 kg/obyvatele/rok 2021 na skládce. V loni jsme 

překročili stanovený limit 124 800 t již v říjnu o 32,74 t / rok 2021. 

Z faktur 8,82 t/ říjen + 9,48 t/ listopad +14,440 t/ prosinec =32,74 t / rok 2021. 
 

rok 2021 leden - listopad roku 2022 

  
 

Tento rok 2022 poplatek z 500,-/t (900,-/t) při překročení odpadu 190 

kg/obyvatele/rok 2022 na skládce. Roční limit je 116 280 t jsme překročili 

v listopadu. Celkové částky budeme znát v lednu po prosincové faktuře. 
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je to v jednání a ještě nemáme představu o tom, pro kolik lidí zájezd shánět. 

Budeme rádi za zpětnou reakci buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím 

zprávy Messengeru. 
 

     Děkujeme všem, kteří nás chodíte podporovat. Poděkování patří zastupitelům 

obce Záměl za finanční podporu na chod spolku v letošním roce a pochopitelně 

všem dalším sponzorům – TERCIE – ovoce pro děti , pivovar CLOOK, p. Daňsa 

i anonymnímu dárci a brigádníkům. 

 Děkujeme  

            Přejeme vám sousedům požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok. 

                                                                                  Sepsala Marie Červinková 

Přehled plánovaných akcí v roce 2023 

7. ledna Tříkrálová sbírka 

leden, únor Cestopisná beseda s promítáním 

25. a 26. března Velikonoční výstava 

1.  květen   Putování ke studánkám 

6.  květen Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – 

soutěže a program  pro děti 

červen Výstava tematická 

prázdniny Promenáda v kloboucích 

28. září Svátek Sv. Václava pečení nejen chleba 

27. října Lampiónový průvod 

říjen Plánujeme zájezd na divadla pro děti do Prahy- podle 

zájmu 

5. prosinec Čertovské rojení 

24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém 

celý rok Záchrana památky - brigády 
Výstava betlémů  

Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena. 

Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu 

 

 

 

Poplatky na rok 2023 

Sběrný dvůr  

s kompostárnou 
 

     Na Štědrý den 24. 12. 2022 (státem uznávaný svátek) bude sběrný dvůr 

uzavřen. Na Silvestra  31.12.2022 bude sběrný dvůr otevřen od 10:00 hod. do 

11:00 hod.. První den otevřeného sběrného dvora v příštím roce vychází na 14. 

1. 2022. 

     Poplatky na rok 2023 jsou splatné do 31. 3. 2023.  Pokud v dubnu nebude 

popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Známky si vyzvednete po  

 

 
  

Zbývající dva členy: 

Kateřinu Kuličkovou DiS trvale bytem Záměl 147 

Ladislava Kapuciána, trvale bytem Záměl 30 

3.5.0. ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona o obcích schvaluje za 

výkon funkce členům zastupitelstva v platném znění, poskytována měsíční 

odměna v celkové výši 1 200,-Kč hrubého dále členům zastupitelstva při 

souběhu více funkcí bude poskytována odměna za funkci, která je nejvýše 

ohodnocena v celkové výši 1 500,-Kč hrubého, měsíční odměna za výkon funkce 

neuvolněné místostarostky v celkové výši 3 200,-Kč hrubého a měsíční odměnu 

za výkon funkce uvolněného starosty obce v celkové výši  

54 086,-Kč hrubého dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Odměny budou pobírány od 01. 11. 2022. 

3.6.0. ZO schvaluje navržené zástupce do DSO Orlice Josefa Novotného starostu 

obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.7.0. ZO schvaluje navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko 

Josefa Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou 

místostarostku. 

3.8.0. ZO schvaluje navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného starostu 

obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

3.9.0. ZO schvaluje navržené zástupce na volební období 2022-2026 do AQUA 

SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Josefa 

Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou 

místostarostku. 

3.10.0. ZO schvaluje navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl  Ing. 

Milenu Jindráskovou. 

3.11.0. ZO schvaluje určené zástupce na volební období 2022-2026  

pro spolupráci s úřadem územního plánování na územně plánovací činnosti obce 

starostu Josefa Novotného a místostarostku Milenu Kaplanovou. 

3.12.0. ZO schvaluje členy inventární komise pro rok 2022 Milenu Kaplanovou, 

Štěpánku Slezákovou, Janu Červinkovou. 

 3.13.0. ZO schvaluje žádost předsedajícího provádět rozpočtová opatření,  v 

příjmové části rozpočtu neomezeně a ve výdajové části rozpočtu do výše 800 

000,-Kč. S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na 

nejbližším veřejném zasedání po provedení rozpočtové změny. 

3.14.0. ZO schvaluje žádost starosty o užívání mobilního telefonu číslo 

724183256 pro soukromé účely. 

3.15.0. ZO schvaluje předložený Rozvojový plán obce Záměl na roky 2022-

2026. 

3.16.0. ZO projedná předloženou Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj 

domov z.s.,“ o finanční příspěvek na režii, provoz ve výši 20 000,-Kč na 

Příštím veřejném zasedání. 
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Usnesení č. 2/ 2022 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  

konaného dne 21. 11. 2022 v 18,00 hodin na OÚ Záměl. 
 

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.  

8. ZO bere na vědomí předloženou kalkulaci vodného a stočného od AQUA 

SERVIS, a.s., pro kalendářní rok 2023. Cena vodného je 60,61- Kč a stočného 

je 55,96- Kč. 14. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 / 2022 

/ viz příloha. 

ZO schvaluje a ZO pověřuje starostu k podpisu smluv: 

2. ZO schvaluje Program jednání č. 2 / 2022 

5. ZO schvaluje a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV – 12 – 2021037/VB/01 Záměl, p.č. 188/5, 2x RD – 

kNN mezi Obcí Záměl se sídlem č.p. 158 a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, zastoupená ELRO Czech, s.r.o. se sídlem 

Ostřetín 288,  Holice. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále 

jen PDS) na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS 

Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve 

veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu 

a rozvoj distribuční soustavy, přičemž pokud dochází k umístění zařízení 

distribuční soustavy na cizí nemovitost, je PDS povinen podle § 25 odst. 4 

energetického zákona k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost). 

6. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Záměl, Záměl 158 

a Tělovýchovnou jednotou SK Záměl (dále jen SK) se sídlem Záměl 187. Obec 

Záměl je vlastníkem tělocvičny. Obec Záměl půjčuje SK předmět výpůjčky pro 

tělovýchovné účely mimo rámec školní výuky za zvýhodněné finanční sazby. 

Pronájem bude hrazen ZŠ a MŠ Záměl. 

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

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

9. ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku obce Záměl o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. 1. 2023. Obec 

Záměl touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen poplatek). Sazba poplatku činí 800,- Kč na poplatníka. 

10. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Komunitní centrum-

přístavba“. Jedná se o opravu střechy u č.p. 51. Náklady jsou 1 019 241,08- Kč 

a dotace je ve výši 50%. 

12. ZO schvaluje předložený rozpočet na rok 2023. 

13. ZO schvaluje nákup světel do nové zástavby. Cena světel je 192 016,- Kč. 

  

Byli jsme trošku zklamaní, když první týden hlasování byl u tří stromů zveřejněn 

špatný text ve tvaru DMS u hlasování. Byla jsem ve spojení s koordinátorkou a 

po naší připomínce a urgenci byl text opraven a část hlasů nám byla připsána. 

Také jsme byli zklamaní, že rollap k lípě, který organizátoři soutěže do obce 

zaslali, nebyl nikde k vidění. Neměli jsme o něm ani tušení. Sami jsme si rollap 

k Vorařské lípě nechali natisknout a vyrobit. Bude součástí již vlastněné výstavy 

k vorařům na Orlici. 
 

Nakonec jsme se v soutěži STROM ROKU 2022 umístili na 7. místě s 188 hlasy. 

Všem, kteří jste hlasy zasílali, děkujeme. 

Stromem roku 2022 se s 2452 hlasy stala Hrušeň hnilička. Vítězku najdete v obci 

Drásov ve Středočeském kraji.  Na jaře 2023 bude hrušeň reprezentovat Českou 

republiku v anketě Evropský strom roku. Gratulujeme. 
 

Soutěž měla hlavně upozornit na krásu naší přírody. Až půjdete na procházku, 

koukejte se kolem sebe. Máme tu krásnou a čistou přírodu. Neničme si ji. 
 

Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV.  uskuteční: 

5. prosince 2022 od 17 do 18 hodin 

 Čertovské rojení s pekelnou školní výukou. 

 Malí čertíci jsou očekáváni k zapsání osobně  ministrem čertovského školství. 
 

24. prosince 2022 -  Štědrý den od 10 do 11 hodin   

 Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla a výstavou nejen betlémů. Pro 

správnou atmosféru hledáme co nejvíce andělů, andílků a andělíčků, každý 

takový obdrží odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční  hodinku  za zvuků koled 

a vánoční atmosféry do Hostince u Karla IV. 

     V plánu z kraje roku 2023 máme pořádání několika zajímavých besed. Máme 

domluveny přednášející. Besedy by se měly konat v budově OÚ. Pan starosta 

přislíbil pro tyto účely poskytnout prostory. 

     Po dvou letech, kdy jsme podmínky pro zaměstnání lidí bez práce nemohli 

dofinancovat, jsme letos od ÚP měli na několik měsíců na částečný pracovní 

úvazek paní V. Jedlinskou. Dále se spoléháme jen na odvedenou práci našich 

členů a případných brigádníků z řad veřejnosti. 
 

     Prosíme zájemce z řad dětí i dospělých, kteří by nám chtěli pomoci s 

Tříkrálovou sbírkou, aby se ozvali na telefon nebo osobně u paní Trejtnarové 

nebo Marie Červinkové. Naše krásná vesnička se rozrůstá o další ulici, a proto 

sháníme další partu do skupinek. 
 

     V dalším roce uvažujeme o zajištění divadelního představení pro děti s 

výletem do Prahy. Chtěli bychom vědět, zda by byl mezi vámi zájem. 

Pravděpodobně by byl příspěvek, buď na dopravu nebo vstupné.  Zatím  
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Právě i pro takové aktivity náš spolek vznikl. Nebyla to jediná škola, která si u 

nás v minulosti program pro děti objednala. Nakonec jsme dětem rozdali 

odměny. Děkujeme za návštěvu. 

Září 2022 

• Farní pouť na Homol 

Procesí mělo malé zastavení u nás v Hostinci u Karla IV. na malé občerstvení. 

• Svátek Svatého Václava aneb slavnosti chleba 

K ochutnání byly nejen upečené výrobky z pece, ale i domácí produkty.  Chutný 

byl domácí sýr, paštika, pomazánky, pivo z pivovaru CLOOK i mnoho dalšího. 

Děkujeme všem, kteří své dobroty dodali. Děti, ale i dospělí si mohli zkusit, jak 

se mlela mouka za starých časů na kamenném mlýnku.  V Hostinci byla 

tematická výstava o  vorařství v našich končinách s odborným výkladem ing. R. 

Müllera. Dále tu  probíhala beseda PhDr . Jiřího Němečka Bohuslav Balbín 

historik a český vlastenec. 

Letošního pečení se opět zúčastnil pan starosta obce Sopotnice Jan Antůšek s 

kolegyní Maruškou. Postarali se o těsto. Mají velké zkušenosti s pečením v 

nedaleké Sopotnici. Jejich času a cenných rad si velmi vážíme. Máme se ještě co 

učit. Díky. 

Říjen 2022 

• Lampiónový průvod 

Letošní lampiónový průvod se uskutečnil v podvečer svátku 27.října. Cestou 

jsme se zastavili u Vorařské lípy, kde si děti zazpívaly tematické písničky o 

stromech. Lípa byla krásně nasvícena světélky. Pokračovali jsme na hřiště pod 

Marečkem, kde byl pro děti na zahřátí  dětský punč a byly rozdány odměny. 

Počasí nám přálo. Cestou zpět jsme zapálili svíčky u pomníku padlých. 

 

V letošním roce pan starosta přihlásil Lípu vorařů do soutěže STROM ROKU 

2022. Náš spolek byl požádán o pomoc s propagací a zajištěním programu. Do 

soutěže jsme šli s nadšením a akce pod lípou si náležitě užívali. Již dříve jsme o 

nominaci našeho krásného stromu s příběhem uvažovali. Uspořádali jsme 

několik setkání pod Vorařskou lípou. Pomáhali nám i krajkářky a divadelníci z 

Potštejna. Focení u lípy se zúčastnila i místní škola. Sháněli jsme veškeré 

informace k lípě i místu. Hodně informací nám poskytl pan Milan Sedláček. 

Oslovili jsme média a snažili se Vorařskou lípu v soutěži náležitě propagovat. V 

červnu 2022 jsme zajistili autorizovanou osobou  zaměření teodolitem. 

Vorařská lípa: 

Výška 28.96 m Koruna zabírá plochu 590 m 2 

Obvod kmene v 1.2 m je 5,07 m Odhadované stáří 275 let 

V porovnání: 

Evidované údaje z roku 2005. Lípa měla v té době výšku 17 metrů a obvod 463 

cm. Odhad stáří cca 250 let. V roce 2010 byla lípa odborné ošetřena. 
 

 Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
zdravím vás v předvánočním čase a rád bych vás seznámil s děním v obci, s 

plány pro příští rok a s realizovanými projekty, které proběhly v letošním roce. 
 

Realizované projekty: 

1) Zázemí a vybavení JPO5 v obci Záměl - díky dotaci od MAS se podařilo 

opravit střechu na hasičské zbrojnici, nakoupit 11 zásahových obleků, pořídit 

naviják na Pragu V3S a koupit elektrocentrálu Honda o výkonu 15 KW. Celkové 

náklady projektu činily 895 280 Kč, výše podpory byla 467 961 Kč. 

2) Dokončili jsme stavbu kanalizace a ČOV v obci Záměl. Tímto projektem 

zajistíme odkanalizování části obce a napojení nové lokality na novou čistírnu 

odpadních vod. Celkové náklady tohoto projektu činí ve stavební části 25 

000 000 Kč, cena je včetně DPH. Obec dostala dotaci z OPŽP ve výši 13 259 679 

Kč a 1 224 000 Kč od Královehradeckého kraje. Obec má na dofinancování 

kanalizace úvěr ve výši 11 000 000 Kč se splatností 20 let. Měsíční splátka činí 

46 100 Kč měsíčně a úrokovou sazbu 1,51 %.  Obec také musí po realizaci 

projektu převzít provozování ČOV a kanalizace. Již jsme vypověděli smlouvu 

se společností AQUA servis a.s. a začneme si provozovat čistírny a kanalizaci 

sami. Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že to zvládneme stejně jako 

provozování sběrného dvora a odpadového hospodářství. 

3) Rekonstrukce komunitního centra v obci Záměl. Díky tomuto projektu 

realizujeme opravu nemovitosti č.p. 51 v obci Záměl. Projekt je financován ze 

dvou dotačních titulů. OPŽP výše dotace 1 219 251 Kč a IROP výše dotace 1 

000 000 Kč. Celkové náklady projektu činí 5 801 847,37 Kč. Od ledna by 

komunitní centrum mělo znovu fungovat, a tímto bych vás rád pozval na 

předvánoční posezení s výrobou svíček dne 21.12.2022 od 15:00 do 18:00 hod.. 

4) Díky finančnímu daru ve výši 20 000,- Kč od Škoda Auto obec zakoupila 

interaktivní tabuli pro ZŠ a MŠ Záměl. 

5) Projekty z našich zdrojů. Díky šikovným brigádníkům (Tereze, Vendě, Janě, 

Štěpánovi a Pavlovi) a zaměstnankyni Elišce jsme natřeli velkou část majetku 

obce. Brigádníci a Eliška natřeli celou železnou lávku, střechu garáže za školou, 

střechu domečku na nebezpečný odpad, altánu na školní zahradě, altán u PTS, 

zábradlí k vlakové zastávce, část lávky na dolním konci, vývěsné tabule, lavičku 

u dubu a brány do areálu sběrného dvora a další místa. 
 

I letos naši zaměstnanci připravovali a stavěli betlém u Karla IV, tímto jim 

děkuji. 

     Výhra v soutěži Čistá obec čistý kraj  - rád bych všem, kteří třídíte odpady, 

moc poděkoval. Díky vám obec Záměl vyhrála, v kategorii 500 - 2000 obyvatel, 

v soutěži „Čistá obec čistý kraj“. Vytřídili jsme nejvíce odpadů z celého 

Královehradeckého kraje na obyvatele. Za první místo jsme získali finanční 

odměnu 30 000 Kč. 
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     V letošním roce jsme také zlegalizovali budovu střelnice. Nově má číslo 

popisné 253 a zahájil zde činnost Kynologický klub Záměl. Střelnice je nyní 

schválená jako klubová střelnice a cvičák pro psy. Tímto děkuji všem, kteří se 

na rekonstrukci a opravách areálu podílejí. V plánu máme ještě zajištění 

elektřiny pro areál střelnice. 

Letos jsme také přihlásili do soutěže „Strom roku“ naši krásnou 

Vorařskou lípu. Umístila se na pěkném sedmém místě. Děkuji všem za podporu 

tohoto projektu a za hlasování v soutěži. 
 

        Projekty připravované na příští rok 

1) Fotovoltaika v objektu č.p. 26 Záměl  - plánem projektu je výstavba 

fotovoltaické elektrárny na budově č.p. 26 - budova mlýna. Projekt je plánován 

na podání do operačního programu OPŽP. 

2) Druhým projektem je oprava střechy chléva u Komunitního centra v 

Kašparově statku a celkové náklady projektu činí 1 019 242 Kč. Na tento projekt 

budeme žádat z dotaci z Královehradeckého kraje z programu POV. 

3) Dalším možným projektem bude zajištění tepelného čerpadla pro ZŠ a MŠ 

Záměl. Tento projekt by měl být také realizován za podpory OPŽP. 
 

     Z vlastních zdrojů plánujeme opravu stavby WC na hřišti. Zde hasiči již 

opravili střechu a nyní zaměstnanci obce vyměňují stropy. Venkovní obklad 

stavby bude realizovaný z nově nakoupených plastových palubek. 

     Rozhodli jsme se realizovat také výstavbu veřejného osvětlení v nové 

zástavbě. Kabeláže jsou již položené a je hotová příprava na stavbu sloupů. V 

letošním roce jsme zakoupili dvacet sloupů veřejného osvětlení a světla máme 

objednaná. Celkové náklady na tento projekt budou činit 1 000 000 Kč. 

     Dalším projektem je rekonstrukce ČOV u dolní lávky. Dojde k vytažení ČOV 

v nové zástavbě a následné umístění ČOV místo čističky u dolní lávky. V nové 

zástavbě dojde k propojení s kanalizací.  
 

     Takové byly realizované projekty v letošním roce a takové jsou plány do 

budoucna. Velké poděkování patří všem zaměstnancům obce, kteří se svědomitě 

starají o svěřené stroje a nářadí a pracují pro zkrášlení obce Záměl. 

Zaměstnankyně obce spolu se mnou se snaží vyhovět vašim požadavkům a 

přáním i mimo úřední hodiny a zvládají stále složitější administrativu. Za to jim 

také děkuji. Velmi si cením zastupitelů, kteří kandidovali letos znovu a bez jejich 

spolupráce si práci starosty nedovedu představit. 

     Děkuji také vám občanům, kteří jste přišli k volbám a dali jste nám, 

zastupitelům, důvěru. Velmi si cením vašich hlasů a jsem rád za vaši účast a 

zájem na veřejných zasedáních. 
 

     Krásné svátky vánoční a hodně zdraví v novém roce 

přeje Josef Novotný, starosta obce 
 

  

Chystáme pro Vás! 

     Srdečně vás zveme na Vánoční sousedské setkání, které se na statku 

uskuteční 21.12. od 15:00h. Přijďte si s námi užít vánoční atmosféru a vyrobit 

drobné dárky s paní Pavlínou Hanáčkovou. Dozvíte se zde také, jaké plány 

máme od nového roku a na co se můžete v komunitním centru příští rok těšit. 

Za tým komunitního centra sepsala Petra Formánková 
 

 

Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje,                

Čas neúprosně letí a opět jsem byla požádána o 

příspěvek do zpravodaje. Ráda Vás informuji o 

akcích, které se od minulého vydání konaly. 
 

Červenec 2022 

• Dostaveníčko pod Vorařskou lípou 

Jelikož se stále ještě naše krásná lípa ucházela o titul Strom roku, rozhodli jsme 

se ji zviditelnit. Uspořádali jsme pro veřejnost a účastníky Promenády v 

kloboucích malé zastavení právě pod Vorařskou lípou. Bylo krásné počasí, a tak 

jsme mohli zájemcům přiblížit i výstavu Voraři na Orlici o tom, jak to dříve 

kolem řeky Divoké Orlice žilo. Navíc jsme opět prali prádlo v neckách  a bělili 

ho, tak jak bývalo zvykem u našich předků. Děti cvrnkaly  kuličky a zručné ruce 

krajkářek předvedly kouzla z nití a paliček. Kloboučník učil zájemce, kterak 

vyrobit kloboukovou pokrývku hlavy z novin. K tomu všemu hrála živá muzika. 

Pro žíznivé se točilo pivo. Vodník Floriánek s Adélkou rozdávali zelené buchty.   

 Naší snahu o zachování tradic ocenil a akci přijel podpořit pan senátor Jan 

Grulich. 

• Promenáda v kloboucích. 

Promenáda ze zámku Doudleby nad Orlicí letos vedla jen do Záměle a byla 

spojena s dostaveníčkem pod Vorařskou lípou. Současně se zde konalo 

vyhodnocení klobouků a pokrývek hlav účastníků promenády. O recesi a zábavu 

nebyla nouze. Dovolím si tvrdit, že to po dlouhé době byla moc krásná akce, 

kterou si všichni zúčastnění náležitě užili. Děkujeme za podporu i hlasy, které 

jste naší soutěžní lípě odeslali. 

• Program pro příměstský tábor 

Byli jsme požádáni o zajištění programu pro děti z příměstského tábora DD v 

Rychnově nad Kněžnou. Padesát dětí k nám přijelo autobusem. Uvítal je zde 

vodníček Floriánek. Děti se mohly vrátit do dob dávno minulých a vyzkoušet si, 

jak se dříve žilo. Na různých stanovištích děti poznávaly staré předměty, zahrály 

si na krále Karla IV., který tančil kolem sloupu, praly prádlo na valše v neckách, 

určovaly rostlinky a mohly vážit na starých váhách.   
Učitelský doprovod uvítal, že jsme se, na rozdíl od hradů a zámků, mohli plně 
věnovat jen této skupince. Dětem se zde moc líbilo a některé ani nechtěly zpátky. 
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Prostory stodoly si lze zapůjčit a je možné využívat i zázemí komunitního centra 

po domluvě s panem starostou a pracovníky komunitního centra. Informace na 

tel: 731 572 619 – Petra Formánková, formankova.peta@seznam.cz, FB 

Komunitní centrum Záměl. 

  
 

  
 

   
 

Letní SWAP 

     Během léta probíhal v prostorách stodoly SWAP- výměna nepotřebných věcí 

a oblečení, kterou hojně využívalo mnoho občanů nejen ze Záměle. Všem moc 

děkujeme, že jste se s námi zapojili a společně ušetřili nejenom planetu, ale i své 

vlastní peněženky.  

Další SWAPy určitě plánujeme už na jaro a těšíme se. 
 

  

 

 

Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ Záměl 
 

Velké prázdniny rychle utekly a po dvouměsíčním odpočinku, klidu a rozjímání 

se škola stala opět budovou plnou dětského hemžení, povídání si, úsměvů, 

radostí a vyprávění o letních zážitcích. 

Září - „adaptaci se daří“ 

     Začal nový školní rok 2022/2023 a my 

měli tu čest přivítat v I. třídě deset dětí, 

které nastoupily do prvního ročníku a 

zahájily tak svoji novou životní etapu. 

Celý školní tým se moc těšil na nové 

„přírůstky“, kterými jsou: Milan Fajfr, 

Eliška Mikysová, Václav Zachař, Adam 

Kirschlager, Tobias Malík, Beata 

Blažková, Maxmilian Habrman, Jan 

Jedlinský, Adam Buben a Tomáš Patrný.  

     Zahájení školního roku proběhlo v 

„Nebíčku“. Žáci všech pěti ročníků se 

účastnili adaptačního kurzu na Nebeské 

Rybné. Cílem tohoto setkání bylo 

stmelení kolektivu dětí, učitelů a 

asistentek, utváření jasných školních 

pravidel, dále rozvíjení a vnímání 

vzájemné spolupráce, tolerance a ochoty 

pomoci druhému.  

     V I. třídě, kde je spojen 1. a 2. ročník, 

působí i nadále pan učitel Lukáš Dušánek 

společně s paní asistentkou Ludmilou 

Žabkovou. Ve II. třídě, kterou navštěvují 

žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku, 

vyučuje paní učitelka Lucie Kovandová a 

paní ředitelka Eva Klecandrová. Oběma 

pomáhá paní školní asistentka Markéta 

Kundrátová a nově příchozí paní 

asistentka Tereza Dalecká.  

     Veliká proměna proběhla v prostorách 

školní družiny (dále jen ŠD). V místnosti 

ŠD přibyla interaktivní tabule, před 

kterou byl umístěn velký koberec s 

relaxačním koutkem. Školní  
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družina je plná dětí a od září se jim věnují nové paní 

vychovatelky Markéta Kundrátová a Ludmila 

Žabková.   

Akce v září: „Adapťák Nebíčko“ v Nebeské Rybné, 

plavecký výcvik v Rychnově nad Kněžnou, výstava 

akvarijních rybiček v Rychnově nad Kněžnou 
 

Říjen - „na plný plyn jedem“ 

     Prvňáčci už čtou svá první krátká slova díky 

genetické metodě čtení. Druháci už umí abecedu, 

třeťáci se postupně sžívají s novým kolektivem a paní 

učitelkou, na kterou se moc těšili. Čtvrťáci a páťáci, to 

už jsou „staří kabrňáci“, ti už vědí, jak to u nás chodí. 

Slunečný podzim nám umožnil trávit některé hodiny 

vyučování a velké přestávky na školní zahradě. 

Akce v říjnu: ukázka dravců na hřišti ve Vamberku, 

Listový trojboj – soutěž o největší, nejbarevnější a 

nejzajímavější list, Den stromů projektově 
 

Listopad - „pro všechny dobře dopad“ 

     Máme za sebou první čtvrtletí a s ním spojené 

hodnocení chování a prospěchu dětí. Jako každý rok 

se v tuto dobu uskutečnily rodičovské schůzky, které 

proběhly v I. třídě formou triád. Triádu bychom mohli 

přirovnat ke společnému setkání učitele, rodiče a 

dítěte. V tomto případě je největší pozornost věnována 

právě dítěti, jež má možnost se ohodnotit, vyjádřit se 

ke školní problematice, získat důvěru či porozumění 

jak učitele, tak i rodiče.  

     Ve II. třídě proběhla třídní schůzka prostřednictvím 

konzultací s rodiči. Tento typ schůzky přispívá ke 

vzájemné spolupráci rodičů se školou a k 

oboustrannému vyjádření o prospěchu a chování 

dítěte.   

     V tomto měsíci nás navštívila po šesti letech Česká 

školní inspekce, jež hodnotila chod celého edukačního 

systému v naší škole.  

     Na konci listopadu proběhlo po dvouleté pauze 

Rozsvěcení vánočního stromku u budovy naší školy, 

kde jsme rodičům a dalším hostům představili náš 

„džůboksík“ plný vánočních koled a písní. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Akce v listopadu: Hasík – prevence požární ochrany, edukační program v 

Zahradě Dobromysl, Rozsvěcení vánočního stromku 

 

 
 

     Během letních a podzimních měsíců jsme opět léčili proti roztoči Varroa 

Destructor a v současné době doléčujeme podle nařízení veterinární správy. Na 

jaře nás opět čeká odběr zimních vzorků spadu a po vyšetření se dozvíme, jak na 

tom naše včeličky jsou s napadením roztočem. 

 

     Letos jsme se sešli u Pilského 

rybníka poslední sobotu v srpnu. 

Nechyběly naše manželky a naše 

rodiny. Tradičně jsme měli možnost 

při opékání selete a poslechu hudby 

harmoniky probrat 

potřebné informace ohledně naší včelařské organizace a vzájemně si popovídat. 

Povídání bylo hodně a nejen o včelách, ale i o dětech, vnoučatech, dovolené 

apod. 

     V letošním roce jsme měli dvě členské schůze, jednu v září a druhou v 

listopadu. Výbor ZO se schází každý měsíc. Za to patří poděkování našemu 

dlouholetému předsedovi panu Menclovi. 

   Všem spoluobčanům Potštejna, Brné a Záměle přeji za sebe a za celou 

organizaci včelařů klidné a pohodové vánoční svátky a zdraví do následujícího 

roku. 

Sepsal Milan Pleva-jednatel ZO 

 

 

Komunitní centrum Záměl 
a 

Zahrada Dobromysl 

terapeutická přírodní 

zahrada 

Sdružení SPLAV, z.s.  
 

Slavnostní otevření komunitního centra v Kašparově statku 

     Slavnostní otevření komunitního centra proběhlo 11.6. 2022 a účast byla 

hojná. Návštěvníci si mohli prohlédnout celou nově zrekonstruovanou budovu.  

Od této chvíle začalo komunitní centrum sloužit obyvatelům Záměle. Již zde 

proběhlo několik akcí soukromého i veřejného rázu.  
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památníku padlých z I. světové války a truhlíky od OÚ Záměl. Brigádu jsme 

zakončili v místní kavárně malým občerstvením. Tím jsme ukončili naši 

hospodářskou činnost.  

     S blížícím se adventem jsme začali s plánováním adventní výstavy, kterou 

jsme společně s místní ZŠ, perníkářkami a ostatními šikovnými lidmi po 

dvouletém přerušení uskutečnili v sále restaurace hotelu Slavie v Potštejně. 

Výstava se vydařila jistě ke spokojenosti návštěvníků i vystavujících. Výstavou 

jsme se snažili navodit pohodovou náladu nadcházejícího adventu a vánoc. 

Jak se nám to povedlo, museli posoudit návštěvníci. Z jejich reakcí při odchodu 

z výstavy lze soudit, že povedlo. 
 

   
     

     Na konec prosince jsme si naplánovali poslední výborovou schůzi, kde 

zhodnotíme činnost za letošní rok a naplánujeme, co podnikneme v roce příštím.  

     Toto je stručně o činnosti našeho spolku za druhé pololetí roku 2022. Přeji 

tímto nejen členům našeho spolku, ale i všem čtenářům zpravodaje především 

pevné zdraví, ale i životní pohodu v dalších letech.  

     A kdyby jste se chtěli něčeho z naší činnosti účastnit nebo se stát zahrádkářem 

nejen na své zahrádce, tak se ozvěte. Dveře k nám jsou vždy otevřené. 

Pro zpravodaj obce Záměl sepsal Kubalík Zdeněk – předseda spolku. 
 

 

Základní 

organizace 
 

Včelařů 
 

Záměl-Potštejn. 

  
         Jako v minulých letech, tak i letos se naši včelaři přes celé léto a podzim 

zodpovědně o své včelky starali, a tak se nám podařilo stav včelstev v naší 

organizaci navýšit z 334 v loňském roce na 369. To je téměř o 11%.  Máme z 

tohoto navýšení zazimovaných včelstev radost a opět se těšíme na jaro. 

     Ukázkový úl, který i letos na hradě ukazoval život včelstva a návštěvníky byl 

hodně navštěvovaný, splnil svůj účel. Jako předešlá leta jej na hrad nainstaloval 

pan Vondřejc a na podzim opět včely odnesl, nakrmil, zaléčil a zazimoval. Za 

tuto péči panu Vondřejcovi děkujeme. 

  

Prosinec - „brzy zazní vánoční zvonec“ 

     Děti už odpočítávají 

jednotlivé dny a očekávají 

vánoční zázrak – příchod 

Ježíška. Dopisy pro něho jsou 

už poslané. Ve škole ale ještě 

chvíli pobudeme a něco se 

naučíme. Co je však pro nás 

nejdůležitější? Chodit do školy 

s radostí a láskou. 

     Přípravy na vánoční aktivity 

jsou v plném proudu, čeká nás 

spousta zajímavých akcí, na 

které se všichni moc těšíme.   

Akce v prosinci: příchod Mikuláše, anděla a čerta, edukační program v Rokytnici 

v Orlických horách – Sýpka, Vánoce u kapříka Pepíka – vánoční dílny (výtvarné, 

pekařské, hudební), Vánoční „džůboksík“ – zpívání tradičních vánočních koled 

a vánočních písní, Vánoce ve škole / v lese, Adventní spirála. 

     Velké poděkování patří dětem, rodičům, zástupcům OÚ a vám všem, kteří 

nás v jakékoliv míře podporujete a fandíte nám.  

     Přejeme vám krásné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně zdraví a 

dobrosrdečnosti.  

     A jak už zaznělo na rozsvícení stromečku: „Prosíme vás, mějme se rádi!“ 
 

 
Za tým ZŠ a MŠ Záměl Mgr. Lukáš Dušánek 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 
 

Venku je stále dříve tma, ptáci již odlétli do teplých krajů a na dveře pomalu 

začínají klepat vánoční svátky. Je nejvyšší čas podívat se, co nám prozatím 

přinesl tento školní rok. 

     1. září se mateřská škola opět zaplnila spoustou dětí. Někteří se již nemohly 
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dočkat svých kamarádů, jiní šli do školky poprvé a 

možná i s malými obavami. Ale všechen strach i 

nejistota se brzy rozplynuly jako pára nad hrncem. Po 

slavnostním přivítání a seznámení se s novým 

prostředím se i nováčci rychle zapojili do her a 

činností, které pro ně paní učitelky připravily.  V září 

k nám, kromě dětí, nastoupila také nová posila - paní 

učitelka Kristýna Jirečková.  

     V letošním roce do školky nastoupilo 23 dětí. 

První měsíc školního roku byl pro děti spíše 

seznamovací. Poznávaly nejen nové kamarády, ale 

nováčci si začínali osvojovat školková pravidla a 

především se rozkoukávali po novém prostředí a učili 

se vše zvládnout sami bez maminek. I nadále 

pracujeme podle programu Hrajeme si od jara do 

zimy. Na stránkách školy se každý může ve 

fotogalerii podívat, jak se nám daří a jak si to 

užíváme. Postupně procházíme jednotlivá témata, 

která korespondují s aktuálním děním v našem okolí. 

V září jsme se zaměřili na naše kamarády, rodinu, 

obec a okolí.  Děti si zopakovaly pravidla hezkého 

chování - co je správné a co špatné, komu smějí 

důvěřovat a před kým si mají dávat pozor. V říjnu 

jsme se zaměřili na plody podzimu a děti se naučily, 

co všechno roste na polích, zahradách i co nám 

přináší les. Následoval Svatý Martin, lidské tělo a 

blížící se advent. 

     I v letošním školním roce probíhají ve školce 2 

kroužky. Tím prvním je již tradiční pondělní cvičení 

s paní Myšákovou. Ten druhý je určený 

předškolákům, kteří se každé úterý prostřednictvím 

her seznamují s anglickým jazykem. Bohatě 

vybavená učebna s interaktivní tabulí malým žáčkům 

zaručuje, že učení není mučení, ale hraní, které baví. 

Děti se na hodinu vždy velice těší. 

     A protože pohybu není nikdy dost, jsme stále 

zapojeni do program s názvem Cvičíme se zvířátky, 

který dětem umožňuje celkový pohybový rozvoj 

především zábavnou formou. Děti se zdokonalují v 

obratnosti, zručnosti i rychlosti, získávají nové 

dovednosti a za odměnu si nalepují samolepky do  

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
   

 

ZAHRÁDKÁŘI 
 

  
      

     Popis činnosti našeho spolku jsem ukončil v minulém zpravodaji měsícem 

květnem.  

Měli jsme naplánovaný výlet na den 3.6.2022. Výletu přálo počasí, které bylo 

rozhodující pro závěrečný cíl výletu. Navštívili jsme muzeum starých strojů v 

Žamberku a po obědě jsme jeli do Mladějova svézt se parním úzkorozchodným 

vláčkem. Měli jsme v plánu ještě návštěvu kaktusů pana Kokory, ale tam jsme 

se omluvili, neboť bychom byli v časovém skluzu. Zdržela nás restaurace, kde 

jsme byli na obědě. Kaktusy zhlédneme někdy příště. 

     Bylo před námi léto a tak jsme si rozdělili zalévání truhlíků a mís. Výsadby 

pěkně prospívaly, ale bylo třeba několikrát za léto vyplet a sestříhat růže po 

odkvětu. Péče o květiny ve středu obce je náš závazek vůči obci a snažíme se jej 

plnit co nejlépe. 

     Na začátek září jsme naplánovali druhý výlet. Jeli jsme do Poděbrad  projít 

se po lázeňském městě a občerstvit se. Pak jsme se svezli výletním parníkem Jiří 

z Poděbrad po Labi k Nymburku a zpět, který jsme si objednali jen pro náš výlet. 

Poté jsme pokračovali na zámek Kačina. Výletu opět přálo hezké počasí, a tak 

jsme se plni hezkých zážitků vrátili domů. 

     Pomalu jsme se začali připravovat na podzimní výstavu v Častolovicích. 

Výstava se konala po dvou letech vynucené přestávky. Prezentaci našeho spolku 

jsme připravovali ve středu před výstavou. Areál sokolské zahrady doznal 

velkých změn (zpevněné povrchy cest, nová parková výsadba apod.), jistě ke 

spokojenosti návštěvníků. Naši výstavku jsme se snažili udělat zajímavou a 

působivou. Vystavovalo celkem šest našich členů a jeden příznivec. Vystavovala 

se zelenina, ovoce a květiny. Celkem bylo vystaveno 28 odrůd jablek, 2 odrůdy 

hrušek, ořechy a několik druhů zeleniny. Výstavku doplňovala tabule s foty z 

našich akcí a stručný popis naší práce. Naše členky se postaraly o vkusné 

aranžování jednotlivých exponátů, zeleniny a květin. Výstava v takovém rozsahu  

byla již dvacátá druhá a je třeba říci, že náš spolek se těchto výstav, jako jeden z 

mála, zúčastňoval od samého začátku a to i díky našim předchůdcům ve vedení 

spolku – př. Jiřímu Prausovi a Danuši Vanické.  

     Pokračující podzim již ukončil krásu květin v truhlících, mísách a záhonech. 

V půli října jsme využili posledních hezkých slunečných dní a zazimovali jsme 

růže, zrušili záhony u Masaryka, truhlíky na mostě, mísy u sokolovny a  
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V pondělí 5.12. nám pod stromeček v chodbě Mikuláš donesl malý dárek. 

Průchod školky pod okny je veselý, mávání do okna. Děti, také mávám a přeji 

vám všem a všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 

2023 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zejména mnoho pěkných čtenářských 

zážitků.  

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
 

 

Kynologická organizace Záměl 
 

Zprávy za letošní rok. Vážení, zdá se to být až 

neuvěřitelné, ale naše organizace už v Záměli působí 

celý rok. Za tuto dobu se nám podařilo upravit areál tak, 

abychom mohli provádět kynologický výcvik našich 

psů. Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat 

obecnímu úřadu za pomoc při pracích na tomto cvičišti.  
Děkujeme i organizaci střelecké, kteří s námi objekt sdílejí, za pochopení při 
našich úpravách pozemku a klubovny. A nyní mi dovolte vám představit, jak 
jsme v uplynulém roce byli úspěšní při závodech a zkouškách. 
 

07. 05. 22 Výstava Jaroměř Jana Žižková pes Gin:V1,VT,ČKŠ 
Vlastimil Bařinka pes Fram: FPr1 

04. 06. 22 Zkoušky Bystřice n. Pernštejnem pes Asterix: IFH2-89 bod 

24. 06. až 
26. 06. 22 

Přední Kopanina MČR Kníračů Jana Žižková pes Gin 
ZZO1 – 3. místo, Petr Žižka pes Riky FH2 – 8. místo 

08. 07. 22 Bystřice n. Pernštejnem Jana Žižková složena ZZ01 

03. 09. 22 Lukovský Pohár Jana Žižková pes Gin ZZO1– 3. místo, Petr 
Žižka pes Riky: IGP1– 3. místo, Petr Žižka fena Bára:IGP1- 
2.místo 

10. 09. 22 Bystřice n. Pernštejnem Petr Žižka fena Bára zkouška Fpr3-77 
bodů 

15. 10. 22 Zámělský Aport Jana Žižková pes Gin ZZO1 – 3.místo, Petr 
Žižka pes Riky:ZM - 4.místo, Petr Žižka pes Riky: obran 
speciál – 2. místo, Petr ˇ6ižka fena Bára obran. Special – 4. 
místo, Vlastimitl Bařinka pes Fram:FPr1 – 6.místo, Věra 
Bařinková fena Arinka Gwelara ZZO -2.místo 

26. 10. až 
30. 10. 22 

Mistrovství světa Kníračů Ostrava – Vratimov. Petr Žižka 
pes Riky: kategorie FH – výborné 14. místo 

 

Z výše uvedených akcí, ať už navštívených nebo pořádaných, je vidět, že jsme 
se mezi ostatní organizacemi rozhodně neztratili a z dosažených výsledků máme 
radost. Tu ale trochu zastiňuje zjištění vrozené nemoci páteře psa Ajaxe, která 
se projevila při závodech Zámělský Aport. Jak je vidět , nemoci nechodí jen po 
lidech. 
Ještě mi dovolte vám všem popřát požehnané a klidné prožití vánočních svátků 
a hodně zdraví do nového roku.  

Za kynologickou organizaci v Záměli zapsal Roman Pišl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

svých sešitků, které na ně čekají ve školce. Sešitky se rychle plní. Každý vidí, 

kolik toho už zvládl a jak moc je šikovný. 

     Na konci října byl v naší školce Halloweenský karneval. Celá třída byla ten 

den plná čarodějů, strašidel, duchů a kostlivců. Vyřezávaly se dýně, vyráběla se 

strašidla a na závěr týdne se soutěžilo.  Všichni se skvěle bavili a už se těšíme, 

jak si to za rok zase zopakujeme.  

     Počátkem listopadu jsme se rozloučili s podzimem a zamávali jsme 

stěhovavým ptákům. Častější plískanice, ochlazení a příjezd svatého Martina s 

prvními sněhovými vločkami přímo vybízejí k schoulení se do tepla za pecí. To 

pro nás ale není. Nejdříve jsme si s dětmi zopakovali vše, co víme o lidském těle, 

jak se bránit nemocem a hurá ven do přírody. Právě pobyt na čerstvém vzduchu 

a pohyb v přírodě našemu zdraví prospívá nejvíce. Rádi chodíváme na 

procházky do Potštejna, ale i pobyt na školní zahradě si děti velmi užívají. 

     Počátkem listopadu do naší třídy přicestoval zvláštní kamarád. Byl docela 

maličký a jeho tělíčko pokrývaly bodlinky. Za dětmi přijel ježeček. Roztomilého 

chlupáčka přivezla paní ze záchranné stanice pro divoká zvířata Pasíčka a 

seznámila děti se způsobem života ježků. Děti se zároveň dozvěděly, jak se k 

ježkům chovat, na co si dávat pozor a co udělat pro jejich případnou záchranu. 

Všichni si mohli živého ježečka prohlédnout i pohladit. Na závěr si každý 

vyrobil vlastního ježka z papíru a vlny. 

     Nezapomínáme ani na adventní čas. Na nadcházející vánoční období jsme se 

začali pomalu připravovat. Nejdříve k nám přijela paní fotografka. Ložnice se 

proměnila ve fotoateliér a děti se staly na krátký čas malými modely a 

modelkami. Krásné fotky s vánoční tématikou budou jistě milým vánočním 

dárkem. Focení tak odstartovalo chystání vánočního vystoupení.  Dobře jsme 

věděli, kdy se poprvé v letošním roce rozsvítí náš vánoční stromek. 

     Děti si nacvičily první vánoční písničky, které 

zazpívaly 25. listopadu na školní zahradě společně s 

ostatními kamarády ze školy. Na veselé vystoupení 

se přišlo podívat spousta rodičů, ale i mnoho lidí, 

kteří si chtěli jen užít začínající vánoční atmosféru. 

A to není všechno. Připravujeme i tradiční vánoční 

besídku ve školce a dílničky. Jste srdečně zváni. 

Vždyť právě o Vánocích máme být všichni spolu, 

pomáhat si navzájem a radovat se z maličkostí. A 

možná přijde i Ježíšek. 

     Na závěr poděkování všem rodičům, kteří nám 

přispěli výtvarným materiálem: paní Grulichové, 

Cabalkovým, paní Zachařové, paní Telnarové, 

Dvořákovým, paní Laszlo a paní Jansové za vánoční 

sponzorský dar pro děti pod stromeček. Všem velice 

děkujeme. Šťastné a veselé Vánoce. 

 
 
 

 

 
 

 Jitka Juštová, učitelka MŠ Záměl 
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SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 

 
 

     V rámci dotační výzvy Můj klub 2022, vypsanou Národní sportovní 

agenturou, pořídil Sportovní klub nové krásné vybavení do tělocvičny. Zakoupili 

jsme pro děti rozkládací klín RinoGym ® s prudkým náklonem, interiérové 

doskočiště pro doskok z nářadí o rozměrech 300 x 200 x 30 cm a 15 nových 

karimatek fitness super elastic 190. I nadále plánujeme využít další dotace, a 

pokud se to podaří, tak prostředky opět využijeme na nákup nového vybavení 

pro sport. 

     Akce, které budeme během příštího roku pro děti pořádat, budou včas 

zveřejněny na webových stránkách obce, ve vývěskách obce a ve škole.  

     Všem cvičitelům, kteří vedou zájmová setkávání, děkujeme za výborně 

odvedenou práci a velké poděkování patři i všem, kteří se podílejí na pořádání 

akcí pro děti. Velmi rádi uvítáme nové členy a zájemce do pravidelných 

zájmových setkávání. 
 

Pravidelná zájmová setkávání dětí a dospělých 
 

Zámělský Gladiátor, úterý 15,30-17,00 – M. Dvořák, T. Motlová 

Hned na úvod bych chtěl za všechny sportovce a výbor SK Záměl poděkovat 

Honzovi Kotlářovi. Poděkování patří za čas věnovaný při přípravě a technické 

podpoře našich sportovců. Díky Honzo! Byl u zakládání Cyklokroužku a 

následně i kroužku Gladiátor. Nyní ho nahradila Tereza Motlová. Doufáme, že 

se k nám Honza zase někdy přidá a Terce přejeme pevné nervy a výdrž s 

Gladoušem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 

8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 

13.00 – 17.00 hod. 

13.00 – 17.00 hod. 
          

     Čas letí. Opravdu ten čas uběhl neuvěřitelně rychle. Sotva začaly letní 

prázdniny, máme na dosah ruky Vánoce. V knihovně se nám vystřídaly nové 

knihy, jak ve výměnných souborech, tak i v podobě nového nákupu, kde jsem se 

snažila sehnat tituly požadované školáky nebo doporučené od čtenářů. 

 

Tentokrát jsem doplnila žádané Mikulášovy 

patálie (14 dílů) i historické tituly ze středověku, 

starověku a raného novověku (1492 – 1848). 

Čteníčko z jiného soudku. 

     Ve středu 21.9.2022 jsme si v knihovně četli 

s rodiči pohádkovou knihu, pouze druháci 

dostali dárek (novou knihu). 

     Na vyrábění se mi sešla nová parta dětí. Jsou 

to prvňáčci a druháci. Opět mám skvělou partu, 

jen jeden starší pomáhá všem mladším. Určitě 

na konci školního roku budeme trochu víc 

zruční.  Řekla bych, že se víc soustředí na 

činnost, kterou jim popíši a vysvětlím. 

Osvědčilo se mi obrázkem přiblížit výrobek, aby 

si dokázali představit, co jim má pod rukama 

vzniknout. Každý výrobek je originál dle 

představ výtvarníka a rozhodně mohu říct, že 

fantazie dětem nechybí.  

     První vyrábění bylo seznamovací a hráli jsme 

si Člověče nezlob se. Další vyrábění bylo 

z kaštanů, pak jsme zkusili lehké vystřihování 

fotorámečku na tužky. Další zručné rovné 

stříhaní bylo vytvořit pokladničku v podobě 

fotbalového míče. To nám zabralo víc času, ale 

výsledek se dostavil. Rozhodně potřebujeme 

vypilovat trpělivost a nespěchat, aby děti měly 

radost ze své činnosti a měly co ukázat i doma. 

Další tvoření bylo méně náročné. Z rolek od 

toaletního papíru vznikly lišky. Děti si zkusily si 

stříhnout do látky a nalepit si látkového draka. 

Vyzdobili jsme okna v knihovně i obecního 

úřadu a napsali Ježíškovi svá přáníčka. 
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Obec v průběhu roku rekonstruuje sociální zařízení na hřišti pod Markem v 

hodnotě cca 150 000 Kč.  

Činnost výjezdové jednotky obce Záměl v druhé polovině roku 2022:  

Během roku probíhalo školení členů výjezdové jednotky.  

9. až 11.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 PTS 10 , Pragu V3S a Tatru 148 CAS 32).  
 

Závěrem naší zprávy vám hasiči ze Záměle přejí poklidné prožití svátků 

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

Rádi uvítáme i nové členy do našich řad :-) 
 

Sepsal Výbor SDH Záměl, zaslal Marcel Svoboda 

 

 

Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za projevenou důvěru ve volbách do místního 

zastupitelstva a budu se snažit, v rámci svých možností, pro Vás připravit různé 

akce. 

     V sobotu 17. prosince  pro naše seniory připravujeme předvánoční posezení 

v penzionu Orlice. Hudba je zajištěna a dojde i na předávání dárečků, které si 

přinesete. Občerstvení, jako vždy, připraví členky výboru. 

     Na neděli 1. ledna 2023 připravujeme již po dvanácté Novoroční výstup na 

Velešov. Odcházet se bude od místní školy ve 13 hodin. Uvaříme pro Vás i 

punč+. Jenom Vás prosím, abyste si na něj vzali vlastní hrnečky. Na Velešově 

bude již tradičně celý den k dispozici vrcholová kniha (sešit), abyste se tam 

mohli zapsat. 

     I toto pololetí jsme navštěvovali naše jubilanty paní Zdenku Holubovou 75, 

Jana Lásku 70, Jaroslavu Langrovou 75, Marii Sršňovou 90, Václava 

Toužimského 75, Miluši Novotnou 70, Františka Fajfra 75, Zdenku Královou 

95, Alenu Čermákovou 75, Zdenku Karáskovou 91, Magdu Prokšovou 70, 

Ladislava Červinku 75, Marii Daleckou 70, Ludmilu Jarkovskou 75, Jindřišku 

Dudkovou 85, Antonína Hlaváčka 70, Františka Vodehnala 90, Marcelu 

Janouchovou 75, Marii Trejtnarovou 75, Oldřicha Zemana 70, Margitu 

Bednářovou 70, Bohumila Svobodu 70 a pana Tomáše Krupičku 70 . Všem 

oslavencům přejeme pevné zdraví a mnoho radosti ze života. 

     Navždy nás opustil pan Jindřich Střílka a paní Marie Karásková. Čest jejich 

památce. 

     Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů 

a hodně pozitivních zpráv. 

Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní už k našemu kroužku. Opět pokračujeme v přípravě na závody typu 

Gladiátor Race. To znamená, že příprava probíhá jak venku, tak uvnitř 

tělocvičny. Vše je zaměřeno na výdrž a dovednost při zdolávání překážek. Kdo 

si chtěl vyzkoušet svou kondičku a vytrvalost, mohl se přihlásit na závod "Drsný 

běh okolo hradu Potštejn". Z našeho kroužku se tohoto závodu zúčastnili tři 

sportovci. Trasa byla dlouhá 3,9 km a vedla náročným terénem kolem hradu. 

Další závody nás čekají 3. 12. 2022 v Pardubicích, tzv. Kids Taxis. Jak název 

napovídá, bude to opravdu na dostihovém závodišti. Snad se opět zadaří. Pokud 

by se k nám chtěl někdo připojit, anebo si vyzkoušet své dovednosti, samozřejmě 

bude vítán. Kdo nezkusí, neví :)  
 

Sportu zdar! 
 

 

Cvičení předškolních dětí od 3 let, 

pondělí – H. Myšáková 

Scházíme se každé pondělí od 14,30 do 

16,00 hod. Letos má o cvičení zájem 

většina dětí z MŠ. Přihlásilo se 16 

školkových dětí. Začínáme vždy 

rozcvičkou, na kterou jsou děti zvyklé, 

rády se zapojují a samy předcvičují. 

Potom se rozdělíme do skupinek a 

střídáme nářadí. Na závěr si hrajeme 

společně různé hry - fotbal, florbal, hry 

na „ovečky“ a na „vlaštovičky“ – ta je 

stále hodně oblíbená.  

Těšíme se na jarní pětiboj a na hravé 

odpoledne na venkovním hřišti, kde 

určitě zase nebudou chybět výborné 

palačinky! 

 

Cvičení dětí 1. a 2. ročníku ZŠ, 

čtvrtek – H. Myšáková 

Letos jsme nově zavedli cvičení starších 

dětí. Cvičí se ve čtvrtek od 16,00 do 

17,00 hod. Čekali jsme větší zájem, ale 

zatím se zapojuje 5 až 6 dětí. Kdyby měl 

zájem někdo z dětí ze 3. – 5. ročníku, 

rádi ho mezi námi přivítáme. Máme 

tělocvičnu vybavenou pěkným novým 

nářadím a byla by škoda ho nevyužívat.  

 
 

 
 
 

 
 

Za kolektiv cvičitelů (K. Mikysa, P. Vodehnal, B. Machová) Hana Myšáková 
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Rekreační volejbal, čtvrtek– M. Jindrásková 

Přes léto se hrál plážový volejbal. Od září se opět hraje v tělocvičně pravidelně 

ve čtvrtek od 19 hodin. Dne 6. 8. 2022 jsme se zúčastnili turnaje Memoriál 

Bohumila Bečičky smíšených družstev ve Chlenech. Tradičně jsme se umístili 

na prvním místě odzadu : ). Rádi uvítáme nové hráče. 
 

Kondiční cvičení, pondělí 18,00-19,00 – M. Sršňová, M. Jindrásková 

Kondiční cvičení pokračuje ve stejném duchu jako už spoustu let. Zaměřujeme 

se na posílení a protažení všech svalových partií, cvičíme při hudbě a používáme 

různé pomůcky – tyče, overbaly a činky, dle přání a domluvy s přítomnými 

cvičenkami. Všechny pomůcky i karimatky jsou k dispozici v tělocvičně. V 

předcvičování se střídá Maruška Sršňová a Milena Jindrásková. S ohledem na 

situaci týkající se energií je čtvrteční cvičení zrušeno. Zacvičit si při hudbě je 

možné také každou středu se Silvou Dytrtovou, která má pronajatou tělocvičnu 

od 19,30 do 20,30 hod. 
 

Rekreační fotbal, neděle – M. Svoboda 

Od konce listopadu hrajeme rekreační fotbal každou neděli od 18. hodin v 

zámělské tělocvičně. Do konce ledna budeme chodit hrát pravidelně. Od února 

bude záležet na účasti hráčů, zda se budeme scházet. Bez účasti přespolních 

hráčů bychom již několik let vůbec nehráli, přitom je zde krásná tělocvična, 

kterou nám mohou závidět větší obce z okolí. Rádi bychom naše řady rozšířili o 

nové hráče jak ze Záměle, tak i z okolí. V případě zájmu zahrát si, stačí vzít si s 

sebou sálovou obuv a přijít v neděli na 18. hodinu. Tolik krátká zpráva za 

rekreační fotbal. Přejeme všem hezké Vánoce a do Nového roku pevné zdraví, 

štěstí a třeba i setkávání při sportu v Záměli. 
 

Stolní tenis – T. Krupička  

Po skončení letní přestávky zahájil oddíl stolního tenisu další sezónu své 

činnosti. Jako každý rok se schází pravidelně v úterý od 17,30 do 19,00 na 

tréninky a v pátek od 18,30 jsou na programu soutěžní utkání, vždy jeden týden 

v domácím prostředí a další týden v hernách svých soupeřů. Stolní tenisté letos 

hrají regionální přebor 2. třídy. Protože nejlepší hráč přestoupil do TTC 

Kostelec, aby mohl hrát v kvalitnější, vyšší soutěži, a další hráč je dlouhodobě 

zraněný, nemá oddíl v letošní sezoně dosud žádné vítězství a v příštím ročníku 

zřejmě spadne do nižší soutěže. Pro další rozvoj oddílu je třeba, aby se do 

tréninku zapojili i noví mladí hráči a postupně doplnili soupisku pro další utkání. 
 

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. 
 

Všem našim členům a spoluobčanům přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2023. 

Sportovcům navíc přejeme sportování bez úrazů a mnoho úspěchů na soutěžích. 

Sportu zdar!                   

Za SK Záměl Lada Novotná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holky taky (hrají fotbal) 

     V uplynulé fotbalové sezóně 2021/2022 se mladším žákyním FC Hradec 

Králové podařilo dosáhnout nevídaného úspěchu, a to získat titul „Mistra ČR“. 

K tomuto velkolepému úspěchu přispěla svým výkonem i góly i obyvatelka naší 

obce, nadšená fotbalistka a vytrvalá bojovnice Nelča Bartošová. 

     Finálový turnaj o mistra republiky se konal v Brně a kvalifikace Hradce 

Králové nebyla do poslední chvíle vůbec jasná. Tři kola před koncem FC HK 

zvítězil v Plzni, kde Nelča v první minutě přihrála na gól, ve druhé minutě sama 

skórovala a v průběhu utkání ještě dvakrát. Holkám v postupu pomohly 

Pardubice, které remízovaly se Spartou (té chyběl jeden bod k postupu). 

V základní části Nelča přispěla 36 góly, které jí vynesly 6. místo v tabulce 

střelců.  

     Ve finále holky hrály se Slávií Praha s výsledkem 0:0 Tam Nelča měla smůlu 

a trefila pouze tyč. Druhý zápas skončil výhrou FC HK nad Slovanem Liberec, 

kde Nelča krásnou střelou z dálky překvapila brankařku a skórovala. V poslední 

minutě tohoto zápasu nasměrovala holky blíže titulu svojí průnikovou 

přihrávkou spoluhráčce, ze které vzešla branka. Slavie porazila Liberec 1:0. 

V posledním utkání s Baníkem Ostrava se po centru Nelči holky z Hradce 

Králové ujaly vedení, které již nepustily. Poslední zápas skončil 1:0 a mladší 

žákyně mohly slavit TITUL MISTRA ČR.  

     O dva týdny později se ve Rtyni v Podkrkonoší uskutečnil turnaj okresních 

výběrů královehradeckého kraje, kde Nelča s pěti brankami skončila na 2. místě 

mezi střelci a byla vyhlášena nejlepší hráčkou Královehradeckého kraje. 

     V letošní sezóně Nelča postoupila do starších žákyň. Popřejeme jí zdraví, 

výdrž a obdobné úspěchy.  

Za FC HK, článek dodal Tomáš Bartoš  

      

Zpráva SDH Záměl. 
 

Činnost sboru dobrovolných hasičů Záměl v druhé 

polovině roku 2022. 

11. června byla v Záměli akce „Kolaudace na statku u 

Kašparů“. Na této akci jsme zajistili občerstvení. 
  

24. září jsme měli pro veřejnost Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici k 

výročí 10 let otevření hasičské zbrojnice, 20 let našeho hasičského praporu a 30 

let od pořízení transporteru PTS 10. Byla vystavena naše hasičská technika a 

proběhly i soutěže pro děti. Večer jsme měli posezení pro naše členy a jejich 

partnery. V příštím roce Den otevřených dveří hasičské zbrojnice pro úspěch 

zopakujeme. 

V roce 2023 bude mít naše SDH výročí 140 let od založení. Dne 13. května 

budeme   k výročí pořádat okrskovou soutěž na hřišti pod Markem a večer bude 

zábava, na které bude hrát kapela Plazma. 
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