
 
 

  
 

Společenská kronika 
 

 
Vítáme na svět: 

 
Tomáš Martinec 

 

 

 
Přistěhovaní: 

 
Marcela Stašáková 
Lenka Grulichová 
Štefan Chovanec  

 
Odhlášení: 

 
Rudolf Müller 

Petr Cvejn 
Miloš Střílka 
Tomáš Kos 

  
Rozloučili jsme se: 

 
František Zezulka 
Růžena Čepeová 

 

 

 

 
 

Jubilanti v roce 2003 
blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších let 

65 let 
 

Jiří Skuček 
Ladislav Zezulka 
Bohuslav Khol 

Hedvika Janebová 
František Kotyza 
Jana Veverková 

 
 

 

70 let 
 

Jan Koukol 
Miloslav Macháček 
Oldřiška Buriánová 

Hana Kašparová 
Rudolf Zahradník 

 
 

75 let 
 

Jaroslav Prokeš 
Zdenek Žirovnický  
Jiřina Hovorková  

Gertruda Myšáková  
 

 

 

 
80 let 

 
Zdenka Pavlíčková 
Bohuslav Hovorka 

Božena Felcmanová 
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Usnesení OZ 

bere na vědomí a schválilo 
 

 
2. zasedání OZ dne 12. prosince 2002 

 
1. Odvolání ředitelky organizační  složky Základní škola Záměl paní 

Mgr. Jindry Müllerové 
2. Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Záměl, okres Rychnov nad Kněžnou paní Mgr. Jindry 
Müllerové 

3. Platový výměr ředitelky PO dle zák. §143/1992 Sb., a nař. Vlády č. 
251/1992 Sb., v základní sazbě. 

4. Přesuny v rozpočtu dle přílohy 
5. Předání majetku (budov) PO ZŠ formou výpůjčky, mimo bytu a 

garáže. 
6. Návrh rozpočtu 
a) Údržba VO pro příští období bude provádět firma Trejtnar 
b) Zaplacení podlimitu školy ve výši 10.800,- Kč 
c) Všeobecné podmínky pro uzavření smlouvy s AQUA Rychnov nad 

Kněžnou 
d) Paušál cestovného: 700,- Kč starostka, 600,- Kč místostarosta, 200,- 

Kč účetní, měsíčně 
 
Paní starostka přečetla poděkování od obce Lnáře za finanční dar. Pan Tichý 
nabídnul službu vývozu fekálií pro občany Záměle. Vytvořil se plán  veřejných 
zasedání na r. 2003 (veřejné zasedání se bude konat 6x za rok). Termíny 
veřejných zasedání budou vyvěšeny na desce. Paní starostka přečetla zprávu o 
údržbě VO (veřejné osvětlení) v obci Záměl od r. 1997 do 2001. Diskuse 
občanů na téma ohledně veřejného osvětlení, kde p. Plesl přednesl správu o 
jednání s fy. Rels ze Žamberka, která odmítla rekonstrukci stávajícího osvětlení 
z důvodu nedostatku projektové dokumentace a na celkovou renovaci osvětlení 
nemá a nebude mít obec v nejbližší době finanční prostředky. Zpráva p. 
starostky o nutnosti zaplatit do 13. 12. 2002 podlimit školy ve výši 10.800,- Kč 
referátu školství v Rychnově n. Kn. Zpráva paní starostky o proběhlé kontrole 
dotačních titulů z roku 1997 – 2001 provedené FU Rychnově n. Kn. Nebylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně. Zastupiteli bylo doporučeno poslat žádost 
o prominutí. Došla stížnost na pana Koukola pro porušování dobrých 
sousedských vztahů. Ke stížnosti se vyjádřil p. Plesl, který se snaží situaci 
vyřešit. Dopravní situace na křižovatce u Čižinských - osazení zrcadly by 
musela financovat obec Záměl. 17. 12. 2002 proběhne v HK školení o otázkách 
územního plánování, které se zúčastní paní Trejtnarová, p. Plesl, p. Šklíba. 
Zpráva o činnosti 

  
 
 
 

Přejeme příjemné prožití svátků  
 

velikonočních 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zpravodaj obce Záměl  
              
Povoleno: RZ - Z/91 
Vydavatel: OÚ Záměl, 517 43 Potštejn 
Šéfredaktor: Marie Trejtnarová 
Technická příprava: Pavlína Pleslová 
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Lékařská služba první pomoci  

v okrese Rychnov nad Kněžnou 

 
Rozpis platný na období 1. 1. 2003 – 30. 6. 2003 

 
Pro dospělé: 

Poliklinika, Jiráskova 1380, Rychnov n. K. 
Tel.: 494 515 606, 494 535 444 

Ordinační hodiny: 
Nepřetržitě 

 
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška 

Tel.: 494 667 101 

Ordinační hodiny: 

 po - pá 16.00- 22.00 
 so - ne 8.00- 22.00 

Pro děti: 
 

Poliklinika, Jiráskova 1380, Rychnov n. K. 
Tel.: 494 515 606, 494 535 444 

Ordinační hodiny: 

 po - pá 17.00- 21.00 
 so - ne 8.00- 20.00 
 

Opočenská nemocniční a.s. 
Ordinační hodiny: 

 po - pá 16.00- 22.00 
 so - ne 8.00- 22.00 
LSPP - stomatologická 

Poliklinika, Jiráskova 1380, Rychnov n. K. 
Tel.: 494 515 606, 494 535 444 

Ordinační hodiny: 

 so - ne 8.00- 12.00 
Lékárenská pohotovostní služba: 

Lékárna Orlické nemocnice Rychnov n. K. Ordinační hodiny: 
 ne, svátek 9.00- 13.00 

Oční 
Kostelec n. O. Tel.: 494 323 737 Ordinační hodiny: 

 po 8.00- 12.00 
 út 8.00- 14.00 
 čt 8.00- 15.00 

 
 

  
„civilkářů“ s blížícím se ukončením jejich civilní služby u obce a získání 
náhrady. Starostka p. Trejtnarová požádala zastupitelstvo o schválení přesunu 
v rozpočtu, o schválení paušálu cestovného na rok 2003, o všeobecných 
podmínkách uzavření smlouvy s fi. AQUA RK při odvádění odpadních vod.  
 
 

Diskuse  občanů na téma: 
a) veřejné osvětlení u prodejny p. L. Myšák 
b) žádost o vyvěšování usnesení ze zasedání zastupitelstva ve skříňce u 

OU Záměli 
c) zřízení vývěsky v prodejně 
d) řešení opravy cesty kolem školy a tělocvičny 
e) dotaz p. Hlaváčkové jak bude řešena situace spojení školky a školní 

družiny v ranních a odpoledních hodinách . Vysvětlení podala p. Mgr. 
J. Müllerová 

 
 
 

3. zasedání OZ dne 13. února 2003 
1. Založení mikroregionu Potštejn, Záměl, Doudleby nad Orlicí, 

Kostelec nad Orlicí 
2. Zadání změny územního plánu 
3. zrušení OZV č. 2/2002 
4. OZV č. 1/2003 schválené 
5. Zřídit knihovnu jako organizační složku obce 
6. Rozpočet pro rok 2003 
7. Podepsání smlouvy s fy: AQUA 
 

Odměnu 1000,- Kč pro členky bývalé soc. komise. Přehodnocení veřejného 
osvětlení. Povodňový stav na Divoké Orlici a vyhlášení II. stupně Povodňové 
aktivity v dolní části obce potřeba přehodnocení krytů CO. Stížnost na psy paní 
Konárkové. Zadání 5ks laviček. Soudní rozhodnutí ve sporu Koukol. Doplnění 
usnesení č.2/2002 o požadavku připojení SBD bytovka na kanalizaci. 
 
 
 

4. zasedání OZ dne 13. února 2003 
1. Rozšíření zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola, Záměl, 

okres Rychnov nad Kněžnou, o hostinskou činnost. 
2. uzavření veřejně právní smlouvy dle §63 zákona o obcích s Městským 

úřadem Vamberk na projednávání přestupků proti pořádku, majetku a 
občanskému soužití. 
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Vážení spoluobčané, milí záměláci,  
 

ráda bych Vás seznámila s činností zastupitelstva obce za první tři 
měsíce letošního roku.  

V obsazení ZO došlo ke změně, kdy složením mandátu odstoupil můj 
zástupce, místostarosta obce, pan Plesl. Pro zdravotní důvody se zřekl funkce i 
mandátu ke dni 30.3.2003. Na uvolněné místo  ZO postoupil, dle volebního 
řádu, první náhradník, pan Václav Jindrásek. Veřejnou volbou na VZ ZO byl 
zvolen místostarostou od 31.3.2003. 
  Na mateřskou dovolenou odešla paní Jana Trejtnarová, která se 
starala o odpadové hospodářství, prováděla úklid po obci a vykonávala 
pečovatelskou službu. Oběma svým kolegům chci touto cestou poděkovat za 
vykonanou práci a popřát hodně zdraví, Janě pak mnoho radosti z budoucího 
potomka. Na místo paní Trejtnarové nastoupila paní Pavlína Pleslová, která by 
měla vést knihovnu s internetovou službou, jak požaduje zákon, připravovat 
Zpravodaj a vést mimo jiné odpadové hospodářství a pečovatelskou službu. 
 Konec roku 2002 a leden 2003 byl pro dolní část obce poznamenán 
tvorbou ledových jevů a následně hrozící místní povodní. Byl vyhlášen II. 
stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise obce spolu s místními hasiči 
sledování DO v této lokalitě věnovala mnoho hodin. Proběhla četná jednání s 
Povodím, kdy se naše názory diametrálně na vzniklou situaci lišily. Hlídky 
hasičů monitorovaly tok po mnoho dní i nocí, aby případný nápěch ledové 
tříště obyvatelstvo nezaskočil. Pohotovost a výjezdy našeho PTS vždy ochotně 
zajišťovala posádka p. Kapuciána a p. Dudka. Zázemí pokaždé jistili naši 
hasiči se svým  velitelem,  kteří si na tuto dobu brali volno z práce bez náhrady 
mzdy. O tom, že situace na řece v naší obci nebyla jednoduchá jste měli 
možnost se dovědět i z médií. Ne však pokaždé v nich bylo informováno 
objektivně, často mne zaskočila zpráva tu v novinách, tu v rozhlase o tom či 
onom, aniž by kdokoliv z povodňové komise komukoliv poskytl rozhovor. Ale 
ledy již odneslo nadcházející jaro a já bych ráda poděkovala všem, kteří se na 
zajišťování bezpečnosti našich občanů podíleli. Děkuji veliteli hasičů a všem 
hasičům bez rozdílu věku, posádce PTS i členům naší povodňové komise a 
členům povodňové komise RK, kteří nám pomáhali práce s Povodím 
koordinovat. Jmenný seznam by zabral velký prostor, protože dobrovolní 
hasiči se dle možnosti střídali, každý pomáhal jak mohl. Opět letošní zima mne 
utvrdila o tom, že ve vesnici máme hodné, ochotné a obětavé i mladé lidi právě 
v řadách hasičů. Jejich nápadem je i hasičský kroužek, který si dal za úkol 
vychovat „hasičský potěr“, což jsou děti ZŠ, kterým každý týden zábavným 
způsobem přibližují svoje poslání, posilují jejich fyzickou zdatnost, hrají s nimi 
hry, pálí klestí, apod. 
 Také naše ZŠ doznala od nového roku řadu změn. Jak víte, museli 
jsme zřídit školu jako PO obce, přestože my jsme tuto potřebu zrovna necítili. 
V době kdy byl zákon schválen jsme neměli ještě v ruce glejt na 

 Romana Čápová - Vás informuje! 
 

Do kosmetického salónu každý měsíc jezdí léčitelka Marta Kafková 
z Bruntálu, která k léčení používá bylinné produkty z řady ENERGY, 
Bachovky a homeopatika. Máte-li Vy, či Vaše děti špatnou imunitu, kožní 
problémy, fyzickou vyčerpanost, akné, výtoky, záněty močových cest, deprese 
a jiné problémy, zavolejte na číslo 737 830 884, kde máte možnost se objednat 
a informovat.  
Termíny možné návštěvy jsou: 17. 4., 15. 5., 12. 6. 2003. 
Těšíme se na Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den. 

Romana Čápová – kosmetika Vamberk 
 
 

PRODEJ MLÉKA  –  kravín  –  FARMA Tichý 
po,  st,  so 8.30 – 9.00 18.00 – 18.30 1L = 12,- Kč 

 
Očkování lišek proti vzteklině 

Z rozhodnutí Státní veterinární správy České republiky se  ve dnech 
od 5. 4. 2003 uskuteční v okrese Rychnov nad Kněžnou vakcinace lišek proti 
vzteklině pomocí návnad. 

Očkovací látka obsahuje živý atenuovaný vakcinační virus SAD-B 19 
umístěný v plastikoaluminiových kapslích hermeticky uzavřených. Kapsle jsou 
opatřeny nápisem TOLLWUTT VAKZINE, RAGE VACCIN, RABIES 
VACCINE. Jsou obaleny směsí rybí moučky a tuku, mají kulatý tvar o 
průměru 4x1,5cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchající rybinou. 
Vakcinační návnady budou kladeny na honební i nehonební pozemky.  

Vakcinační virus pro zvířata i pro člověka lze považovat za neškodný.  
Nelze však stoprocentně vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru 
se sliznicí (vetřením rukou do oka, úst, apod.) Proto Světová zdravotnická 
organizace doporučuje tato bezpečnostní opatření: 

a) při kontaktu rukou s vakcinační látkou omýt důkladně mýdlem, příp. 
desinfikovat jakýmkoli dostupným desinfekčním prostředkem. Jinak 
nehrozí žádné nebezpečí a není nutné žádné další opatření. 

b) Jestliže se vakcinační látka dostala do kontaktu se sliznicí nebo 
čerstvým poraněním, doporučuje se odeslání dotyčné osoby do 
antirabického centra a provést vakcinaci. 

c) Po pokousání zvířetem ve vakcinační oblasti zůstávají indikace pro 
vakcinaci lidí normálně v platnosti. 

V zájmu hladkého průběhu akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí, 
je třeba dodržet základní opatření: 
Nedotýkat se vyložených návnad, nebo je dokonce sbírat a manipulovat s nimi. 

V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastickém obalu 
uvnitř návnady, vyhledejte lékaře. POUČTE SVÉ DĚTI! 

Okresní veterinární správa, Rychnov nad Kněžnou. 
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Sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu a nefunkčních 
elektrospotřebičů 

 
Obecní úřad Záměl ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk 

v sobotu   3. 5. 2003 
10.00 – 11.00 hod.  lávka „u Vodníka“ (u tel. budky) 

 
Máte možnost se zbavit těchto druhů odpadů: 

- znečištěné sklo a keramika - obaly od sprejů 
- plast. nádoby od olejů a postřiků - staré barvy a ředidla 
- zaolejované hadry - autobaterie, monočlánky 
- staré léky, kosmetika - olejové filtry 
- ojeté pneumatiky - upotřebené (vyjeté) oleje 
- ledničky, mrazničky - vyřazené chemikálie 
- plechovky od barev - zářivky a výbojky 
- nefunkční elektrospotřebiče: televizory, rádia, vysavače, pračky, 
kuchyňské roboty apod. 

Jde o opakovanou akci, která se (2x do roka) stane v budoucnu samozřejmou 
pro Vaší domácnost. 

 
Zahrádkáři oznamují 

V sobotu 26. dubna 2003 pořádáme autobusový zájezd: 
- renesanční zámek Nové Hrady 
- školky Litomyšl - den otevřených dveří 
- Spolek paní a dívek - BESEDA A PŘEDVÁDÉNÍ ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ 
- návštěva zahrádkářské kolonie 
Srdečně zveme všechny, kteří mají rády pěkné „pobavení a pokoukání“, ze 
kterého si mohou vzít inspiraci. 
Přihlásit se můžete začátkem dubna u p. Zdeny Karáskové v Záměli, nebo 
telefonicky u p. Šulcové v Potštejně, tel. 494 564 648 

 
Pedikúrka paní Bednářová 

Od 5.5.2003 zahajuje svoji činnost na obecním úřadě, 
objednávat se můžete od 8.00 – 16.00 hod. 

 
 

Romana Čápová – kosmetika Vamberk 
Provádí: trhání obočí, stříhání obočí, kompletní ošetření pleti. Depilace, 
obličejové masáže a dekolt, bylinné zábaly, trvalé, líčení, svatební líčení, denní 
a večerní líčení. Poradenství v ošetření pleti, líčení, bylinné oleje a bylinná 
kosmetika. Mikromasáže očního okolí. Permanentní make-up (trvalé líčení). 
Japonská tetováž – dočasná malba na tělo. 
 
 

  
školu, jako organizační složku obce, kterou bylo nutno zřídit rok předtím z 
požadavku ministerstva. Přechod na PO byl provázen neskutečným 
papírováním.  Mimo jiné jsme museli požádat na ŽÚ o povolení hostinské 
činnosti, abychom, jako dosud, mohli vařit v ŠJ obědy pro cizí strávníky. Podat 
návrh na zapsání školy do OR v HK, doložit výpis z KÚ o vlastnictví, zřídit 
škole účet. Všude se muselo platit. Paní ředitelka je dnes i  manažerem školy, 
hlídá finance, shání personál, pronájmy, apod. Vzhledem k tomu, že obě 
učitelky MŠ s koncem roku odešly, k počtu dětí a zmíněné reorganizaci došlo i 
na úpravy v ŠD a MŠ, kdy se vyučující doplňují dle harmonogramu. Dříve 
peníze pro školu na výplaty apod. dodal ŠÚ v RK přímo, dnes peníze putují z 
ministerstva na kraj, posléze na obec a ta je poukáže na účet školy, který se 
musel pro tyto účely zřídit. Tak nevím, slibovali nám přiblížení veřejné správy 
blíže k občanů zjednodušení administrativy, menší nákladnost, atd., ...já zatím 
tento pocit nemám, ale posuďte sami ......! 
 V dohledné době budeme jednat o změně ÚP. V hrubých rysech je 
zpracován včetně Vašich připomínek, ke kterým jsme Vás vyzvali. Změna je 
pro rozvoj obce nesmírně důležitá, neboť v současné době se po stavební 
stránce obec nemůže za současného stavu rozrůstat. Uvažujeme i o možné 
změně posunu k.ú.  
 V prosinci 2002 jsme přišli s myšlenkou založení mikroregionu, 
abychom měli možnost dosáhnout na nějaké dotace. Jednalo se se zástupci 
Potštejna a Doudleb.  Protože podle kriterií EÚ pořád by zamýšlený region 
nedosáhl potřebného počtu obyvatel, tak s myšlenkou jsme se obrátili po toku 
řeky do Kostelce. Ten po několika jednáních, která zvažovala za naší 
přítomnosti možnosti a územní rozsah, připravil stanovy a smlouvu pro 
zamýšlený region. Na čem jsme se všichni shodli je zatím název a to 
„ORLICE“. Vše další bude projednáno na VZ kde budou občané  s výhodami a 
s podmínkami seznámeni.    
 Pro lepší kulturu a vzhled obce se po celou zimu vyřezávaly nálety 
okolo cest. Máme pro naše potřeby připravenu studii cyklotrasy, kterou by 
využívali nejen projíždějící cyklisté - turisté, ale k jejímu vybudování nás vedla 
myšlenka ochránit na kolech a pěšky dojíždějící děti do školy v Doudlebách, 
aby nemusely používat silnici, která pro ně při dnešním dopravním ruchu není 
zrovna bezpečná. Směrem do Potštejna budou trasy jistě využívat maminky s 
kočárky a svými ratolestmi, když jsou k lékařce, apod. Též pro důchodce by 
měla trasa mít svůj půvab, nejen z bezpečnostních důvodů, ale i proto, že na 
cestě budou umístěny lavičky na odpočinek, které umožní se pokochat i 
zajímavou scenérií řeky.  Letos je pro tyto účely zhotoveno již šest laviček, 
které čekají na svá umístění. Sedmá bude dodána sponzorsky a její umístění 
bude v bývalé olšině před vagónem. Krásnou lavičku máme připravenu okolo 
lípy u Pavlíčkových. Tak, až to počasí dovolí - „přijďte pobýt „ a okusit  jejich 
pohodlí. Cyklotrasa v našem k.ú. by měla sloužit, když ne dříve, tak od 
potštejnské pouti. Záruku nad dílem si vzal za své pan Plesl, bývalý 
místostarosta.  
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 Paní Žuková, která dojížděla pro naše občany do obce dělat pedikúru 
od dubna skončila. Podařilo se nám sehnat novou pedikérku  /vlastně 
staronovou/ a to paní Bednářovou. Od 5.5.2003 by se měla ujmout služby. Vše 
by mělo fungovat jako dosud.    
 Ostatní důležitá rozhodnutí najdete v zápisech ze zasedání a ve 
zprávách jednotlivých výborů. 
 S nadcházejícím časem Vám přeji plno elánu a radosti ze života, aby 
hřejivý pocit jarního sluníčka oteplil i Vaše srdíčka, aby čas velikonoční nebyl 
jen časem shánění a generálního úklidu domácností,  ale stal se i časem k 
zamyšlení v této uspěchané době.  

Veselé velikonoce Všem čtenářům a příznivcům našeho Zpravodaje! 
starostka obce Marie Trejtnarová 

 
Děkuji občanům za důvěru, ale ze zdravotních důvodu nemohu dál 

tuto funkci vykonávat. 
František Plesl 

 
 

 

 
Zpráva o organizaci a činnosti žáků 

 
 MŠ a ZŠ v Záměli 

Zásluhou změn ve státní správě došlo i k výrazným změnám ve školství. 
Dnem 1.1.2003 začaly všechny školy pracovat v nových neznámých 

podmínkách, které skrývá název „Právní subjektivita škol“.  Konkrétními 
změnami u nás je spojení mateřské školy, základní školy, školní družiny a 
školní jídelny pod jedno vedení. Jsme příspěvkovou organizací obce a máme 
své IČO. Musíme vést samostatně podvojné účetnictví a hospodařit s 
přidělenými finančními prostředky. 

Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Dagmar Macháčková, 
která doposud pracovala v MŠ Liberk, takže problematiku smíšeného oddělení 
dobře znala a zorientování na novém pracovišti jí nečinilo problémy. Došlo ke 
spojení chodu mateřské školy a školní družiny v málo vytíženém čase - ráno od 
6:15 do 7:35 a odpoledne od 14:30 do 15:45 hod.. Rodičům budoucích 
prvňáčků byla nabídnuta možnost aktivit u nespavých dětí, které spánek po 
obědě nepotřebují. Někteří předškoláci tedy jdou po obědě do školní družiny a 
mají pod vedením paní vychovatelky Ivany Kotyzové stejné zaměstnání jako 
jejich starší kamarádi. Malé děti tak mají na spaní nikým nerušený klid. 
K personálním změnám došlo i v základní škole. Po odchodu paní učitelky 
Mgr. Světlany Myšákové nastoupila do školy absolventka Univerzity 
Palackého v Olomouci slečna Mgr. Lucie Bortlová, která v loňském roce na 
zdejší škole vykonávala souvislou pedagogickou praxi. 
 

  
Specifikace stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy odpadů 

Stanoviště KONZUM U Daleckých Na Dolničkách Truhlárna 
Druh nádoby skla - 2,5 m3 skla -1,5 m3 skla - 1,5 m3 skla -1,5 m3 
Druh nádoby plast- 2,5 m3 plast - 2,5m3 plast - 2,5m3 plast - 2,5m3 

Pronájem 1 nádoby na plast na jeden rok je 2 670,- Kč + 22% DPH 
 

Cena služby bez 5% DPH platné pro rok 2003 
Služba Cena za jednotku výkonu 

Třídění plastů 8,48 Kč/kg 
Třídění skla 27 Kč/km provozu vozidla 

90 Kč/ výsyp kontejneru 
 

Specifikace velkoobjemových kontejnerů a odpadových nádob pro 
shromažďování odpadu 

Stanoviště kontejnerů Typ Počet ks 
Záměl – sběrný dvůr mulda 10 m3 otevřená 3 

 
 
 

OZNÁMENÍ 

Termíny svozu odpadu z popelnic pro rok 2003 
Svoz. den: pondělí 

Leden 6., 13., 20., 27.  Červenec 7., 21. 
Únor 3., 10., 17., 24.  Srpen 4., 18. 
Březen 3., 17., 31.  Září 1., 15., 29. 
Duben 14., 28.  Říjen 13., 27. 
Květen 12., 26.  Listopad 10., 24. 
Červen 9., 23.  Prosinec 8., 22. 

 
Výstavka  v Záměli čp. 111 
16 - 18. 5 2003  a  26. - 27. 8 2003 

 
Pan Milan Sedláček pro Vás připravil: 

materiály o 1. sv. válce, z naší obce Záměl 
místopisné a pomístní názvy naší obce Záměl 

a to se 73. zaznamenanými názvy s mapou zámělského katastru 
Pohlednice celého regionu z přelomu 19. a 20 století a pohlednice Záměle 

 
UPOZORNĚNÍ!!! 

 Do 12. 5. 2003 si vyzvedněte složenky k dani z nemovitosti na OÚ. 
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Poplatky 

Letošní poplatek za TDO (tuhý domovní odpad) je 452,- / osobu  
Děti do 6 let a důchodci nad 80 let nemusí platit poplatek, ale musí mít 
vyplněnou žádost o prominutí tohoto poplatku. 
Vlastník jednoho psa platí poplatek 100,-/rok, ze dvou psů 250,- /rok 
 
Žádáme spoluobčany, kteří si nezaplatili poplatky, aby tak učinily do 
30.6.2003. Plaťte prosím v  úřední dny. Děkujeme 
pondělí  a  středa    8.00-11.00     13.00-17.00 

 
Proč je částka za TDO vyšší než loňská? 
V roce 2002 se platilo 316,- /osobu. Tato částka byla vypočítána za svoz 
odpadu od měsíce května do prosince (tudíž za 8 měsíců vychází částka 39,5 
Kč na měsíc). 
Pro rok 2003 se platí 452,- /osoba. Tato částka je na celý rok (účetně 11 měsíců 
41,10 Kč na měsíc). 
Tato částka byla vypočítána ze skutečných nákladů z loňského roku na TDO. 
Díky vysokým nákladům na nebezpečný odpad se cena zvýšila. 
Do května 2002 se kupovali známky na popelnice. Známka se jeden svoz 
popelnice stála 30,- Kč. Proč se u této ceny a způsobu platby nezůstalo? 
Odpověď je jednoduchá. Naši spoluobčané v rámci šetření své vlastní kapsy 
neměli zájem na svozu odpadu a popelářské auto ač poloprázdné stejně obcí 
muselo projet v sjednaný termín, aniž by bylo vytížené. Tudíž vlastní kapsa 
ušetřená, ale obecní nikoliv. Dále tím i trpělo životní prostředí, hlavně břehy 
řeky. 
I když se to člověku nezdá, ale každý člověk vyprodukuje určitý odpad. Kam s 
ním? Přece příroda je moudrá, ta si poradí! 
Je třídění odpadu v dnešní době samozřejmá věc? 
Tak že Vážení spoluobčané POZOR!!! 
pokud budete řádně třídit odpad do sběrných kontejnerů k tomu určených, tak 
firma EKO-KOM platí zpět obci za vytříděný odpad. Je to možnost jak snížit 
roční náklady na osobu na příští rok za TDO. Nepodceňujte železnou sobotu od 
hasičů a sběr papíru ve škole. Na tyto akce obec včas upozorňuje ve vývěsních 
skříňkách. 
 
Pro zajímavost 

Cena zneškodnění 1 tuny odpadu platná pro rok 2003 
Základní 

cena 
Rekultivační 

popl. 
5% DPH Poplatek 

obci 
Celková 

cena 
520 Kč/t 100 Kč/t 31 Kč/t 200 Kč/t 851 Kč/t  

  
Doufáme, že dětem budeme i nadále moci připravovat pestrý výchovný i 
vzdělávací program, jak tomu bylo doposud. 

Na podzim loňského roku se zúčastnili školáci okresního přeboru 
v přespolním běhu v Rychnově nad Kněžnou ve Včelném. Filip Langr se stal 
přeborníkem ve své kategorii. Další úspěch slavili naši žáci při výtvarné 
soutěži, kterou pořádala Městská knihovna ve Vamberku, kde osadily skupiny 
našich žáků hned dvě první místa. Odměnou jim byla exkurze do knihovny 
s bohatým programem paní Martinové. Žáci školy připravili pod vedením 
svých učitelek vystoupení na vánoční besídku, která se konala ve středu 18. 12. 
2002. V lednu se Jakub Langer zúčastnil matematické olympiády, jejíž 
výsledky nebyly ještě oficiálně zveřejněny. I nadále se budeme snažit účastnit 
nabízených okresních či regionálních soutěží, aby si děti zvykaly na větší 
konkurenci, než kterou mají jen ve své třídě. Plánujeme také návštěvy 
divadelních představení v Městském klubu ve Vamberku. Hned v pondělí po 
jarních prázdninách se konal ve škole maškarní karneval. Každý účastník 
dostával do připravené průkazky razítka za splněné úkoly, které nebyly vůbec 
jednoduché. Děti musely leckdy použít znalosti získané ve vyučování, aby si 
razítko vysloužily. Často byla nutná i spolupráce kolektivu. Odměnou pak byla 
tombola a čestná uznání za výkony v jednotlivých disciplínách. 

Dne 13. 02. 2003 se konal zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. Přišlo všech 
očekávaných sedm budoucích prvňáčků, kteří při zápise dokázali, že na první 
třídu jsou dobře připraveni. V úterý dne 25. 03. 2003 se konal zápis do 
Mateřské školy v Záměli. 

Školní jídelna při MŠ a ZŠ Záměl má ještě volnou kapacitu pro 
stravování cizích strávníků. Je vhodné nejen pro důchodce, ale i pro pracující, 
kterým může na stravování přispět i zaměstnavatel. Případné dotazy zájemcům 
zodpoví vedoucí školní jídelny paní Jaroslava Pišlová.  
              Stravování odpovídá zásadám zdravé výživy a je kontrolován 
spotřební koš potravin. To znamená, že je dodržována spotřeba masa, ryb, 
luštěnin, mléka, zeleniny, atd. a není překročena vypočtená hranice tuků a 
cukru. Pro představu nezasvěcených uvádíme hodnoty spotřebního koše za 
měsíc leden 2003 (čísla v %): 
 

Potravina doporučeno skutečné čerpání Plnění v 
procentech 

Maso 66,41 58,30 87,78 
Ryby 10,20 9,40 92,15 
Mléko 137,54 140,6 102,22 
Mléčné výrobky 19,65 23,71 120,66 
Cukr 16,27 12,00 73,75 
Tuk 15,27 11,80 77,27 
Zelenina 98,26 95,69 97,38 
Ovoce 86,95 76,62 89,09  
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Luštěniny 10,20 11,90 116,66 
Brambory 139,17 147,00 105,62 

 
Cena oběda pro cizí strávníky od 1. 1. 2003 je 44,60 Kč. Tato částka 

je výsledkem propočtu všech nákladů na uvaření jednoho oběda. Skládá se 
z potravinové normy, mzdové režie, provozní režie a odvodu daně. 
Děkujeme upřímně všem, kteří se v této nelehké situaci jakkoli podíleli na 
přechodu školy do právní subjektivity a umožnili tak rozběhnout chod školy 
v nových podmínkách. 

Za MŠ, ŠD a ZŠ Jindra Müllerová, 
Za ŠJ Jaroslava Pišlová 

 
 
Sociální výbor se představuje 

 
Po podzimních volbách do Zastupitelstva obce, byl v Záměli ustaven 

sociální výbor. V jejím „čele“, je Marie Sršňová, členka zastupitelstva a v práci 
ji budou pomáhat M. Prokšová, A. Pleslová, R. Zahradníková a B. Hlaváčková. 
 
Vážení Záměláci, rády bychom Vás krátce seznámily s našimi návrhy na první 
pololetí roku 2003: 

- budeme pokračovat v návštěvách našich jubilantů, kteří oslavují 70 let 
svého života a výše 

- obnovíme sváteční akt „Vítání občánků“ 
- zorganizujeme na jaře a na podzim sbírku oblečení pro humanitární 

účely 
Byly bychom rády, kdyby se v naší malé vesničce více věnovalo kultuře, 

než tomu bylo doposud. Chceme k tomu přispět i my a tak zažádáme o změnu 
názvu našeho výboru na „sociálněkulturní“. Zda a s jakým výsledkem se nám 
naše záměry podaří uskutečnit, záleží i na Vás, milí přátelé. Sami si navrhněte, 
co by Vás zajímalo, kam by bylo pěkné se podívat, jak vylepšit komunikaci 
navzájem. 
První naši akci „Předvánoční setkání důchodců“ máme „za sebou“. Sešlo se 
(Vás) 46 důchodců v pěkně vánočně vyzdobeném Penzionu Orlice. Na stolech 
vánoční svícny, mísy s ovocem a sladkostmi, růžový blikající vánoční 
stromeček, dobrá večeře se vzornou obsluhou, hezké koledy linoucí se z úst 
školáků místní ZŠ, pěkná muzika pana Hartmana a výborná  nálada všech 
přítomných, to vše přispělo k úspěchu celého večera. Nutno dodat, že jsme 
panu Hartmanovi připravily překvapení k jeho 50 tým narozeninám. Při tónech 
harmoniky „z místních zdrojů“, byl donucen sólově tančit 

  
dlouholetý člen velmi aktivního Sboru dobrovolných hasičů obce Záměl vedl 
ve své době i jejich kroniku. To všechno prováděl proto, že historie byla jeho 
velkou zálibou. Tomu odpovídala i jeho poměrně bohatá knihovna, která 
obsahuje mnoho historických knih. Objevíme však i různé zápisy také z farní 
knihy potštejnské z konce 19. století. V jeho sbírkách objevujeme i uspořádané 
fotografie z 20. století, různé výstřižky z novin vztahující se k naší obci. Ve 
sbírce jsou i zachycená vyprávění starých pamětníků a další materiály, které 
byly zdrojem jeho poznání života Záměle. 
         Takto oduševněle pracoval můj děda při své běžné životní práci jako 
malý zemědělec a jako starostlivý otec rodiny, kdy se svou ženou Marií zdárně 
vychovali dvě dcery, Marii a Ludmilu z nichž Marie je mou maminkou. 
Kronikářství se mu stalo druhou náročnou náplní části jeho života, jemuž 
věnoval svůj další čas. 
         Touto vzpomínkou chci dědovi za všechny zámělské občany a sousedy 
nejen s úctou poděkovat, vzpomenout jeho významných stoletých narozenin, 
ale svěřit se i s tím, že ve mně zanechal jádro své ušlechtilé práce tím, že jsem 
již řadu let sběratelem historických fotografií, pohlednic a tiskových 
dokumentů a tak jsem vlastně jeho pokračovatelem. V tom spočívá i můj 
hluboký dík a pocta tomuto kronikáři obce Záměl, za jeho čtyřicetiletou práci 
v době jeho životního jubilea. 

Milan Sedláček 
 
Ke vzpomínce se ráda připojuji, neboť v dobách, kdy jsem připravovala 
„Zpravodaj“ jsem i já čerpala vědomosti z jeho sešitů a poznámek. Děkuji 

Marie Trejtnarová 
 
 

Z knihy HOLOCAUST ŽIDŮ okresu Rychnov n. Kn.  
(v letech 1939 – 1945 Radovan Dražan – Josef Juza).  

Ve jmenovaném rejstříku deportovaných a vězněných osob v této knize jsou na 
straně 168. pod číslem 18. dítě Becková Avia narozená 21. srpna 1935 a na 
straně 191. pod číslem 50. ing. Ehrlich Josef narozen 5. března 1889, číslo 51. 
Ehrlichová Stela narozena 5. července 1910. Přišli sem někde od Ostravy a byli 
deportováni ze Záměle čp. 18. kde měli dočasný pobyt u majitele domu pana 
Adolfa Polanského. Druhá polovina roku 1942 byla hlavním obdobím 
deportace Židů z protektorátu do Terezína. V naprosté většině se to týkalo Židů 
z rychnovského okresu. Byli   jen nakrátko součástí života v Záměli, moc o 
nich nevíme, ale i tak si nemůžeme dovolit na ně zapomenout. V lednových 
dnech tohoto roku je tomu 60. let co je německá zvůle za čistou árijskou rasu 
připravila o život. Zůstal jen tento obrázek, ke kterému není co dodat snad jen 
to, že se zachoval a za to děkujeme rodině Luboše Jedlinského z čp. 18. u 
kterého byl nalezen.           

Milan Sedláček 
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Je však třeba si položit otázku, zda je možné takovéto dílo v současné 

době realizovat. Studie a projekty představují v dnešní době vysoké náklady, 
stejně tak práce spojené s realizací díla. Peníze nemá ani obec, ani stát. Přece 
jen by stálo za to hledat možnosti jinde. Ve spolupráci s ostatními postiženými 
obcemi ležícími na toku Orlice, se pokusit získat prostředky z některého fondu 
Evropské unie. Není to nic nového. Viděl jsem na vlastní oči, co dokázaly obce 
na Šumpersku v regionu říčky Desná. Za pomoci fondu Fahre EU vybudovaly 
nové silnice, železniční trať a obnovily celou infrastrukturu. 

Říká se, že demokracie je diskuse. Měli bychom účinně diskutovat 
s těmi nejpovolanějšími, Povodím Labe a vyšším stupněm veřejné správy. 
Bohužel, ani jeden z nich nepokládá poměry v Záměli za prioritní. I tak se 
myslím, že bychom jim neměli dopřát klidu. Vím, jak je to těžké s nimi 
diskutovat.  

Závěrem bych chtěl říci, že mé myšlenky jsou námětem k zamyšlení 
pro všechny občany. Pokusme se udělat něco nového, užitečného, za co by nás 
příští generace mohla chválit. Pokusme se pomoci třeba jen desítce našich 
občanů. I to by bylo úspěchem. Vždyť někdy i málo , znamená mnoho. 
 
 

Je tomu právě sto let… 
 

            Dívám se na fotografii, kde se na mě usmívá můj děda mezi svými 
vrstevníky. Moje vzpomínka patří právě jemu. Protože by mu bylo právě sto 
let. Stal se vlastně osobností naší obce, byl plných 37 let jejím kronikářem ( 
v letech 1946 – 1983 ). Znamenalo to zachytit její každodenní život, sledovat 
významné události, prožívat s občany vše dobré i zlé. A to všechno 
zaznamenat, zvěčnit. Tím věnovat svůj život potomkům, budoucnosti, prostě 
historii vesnice.  
         Chci, tak všem připomenout pana Františka Fridricha narozeného dne 25. 
března 1903 v Záměli v čp. 111. Byl nejmladším ze sedmi sourozenců, dětí 
rodičů Barbory, rozené Prachařové ze Sopotnice čp. 18 a Josefa Fridricha ze 
Záměle čp. 60. Kronikářské pero převzal po berním úředníkovi panu Františku 
Fajcovi z čp. 138, kdy ten byl zvolen Radou obce za starosty pana Aloise 
Honzíka z čp. 83.  
         Tak nastala téměř čtyřicetiletá záslužná a náročná dědova práce, kterou 
jednou teprve ocení historici, badatelé a různí sběratelé, především však 
nejblíže kronikáři pro nashromáždění bohatství prožitých událostí.       
         Za doby totality se zápisy do obecní kroniky musely censurovat, tedy 
předem schvalovat. Skutečnost se škrtala, upravovala a tak docházelo 
k historickým deformacím. Proto děda, kronikář, si vedl své osobní záznamy 
s označením „nemůže být zapsáno do kroniky“ a tak vlastně zachoval tu 
pravdu, objektivní pravdu, historickou skutečnost. Pan Fridrich vedl však nejen 
obecní kroniky, což dokládá jeho rukopis, ale jeho zápisy nalezneme ve většině 
pamětních knih a dalších kronikách spolků obce Záměl. Jako 

  
uprostřed kola, tvořeného všemi přítomnými. A že se důchodkyně nenechaly 
zahanbit, to si „pište“. Na závěr této vydařené akce se sluší poděkovat TERCII 
(p. Myšákovi), který obstaral přísun vitamínů v podobě ovoce dobré chuti a 
všeho druhu. Ovoce, které zůstalo jsme věnovaly dětem do ZŠ. 

V březnu se konal koncert „Evy a Vaška“ z Blanska, zpěváků a zároveň 
muzikantů, kteří „cestují“ naší českou zemí a velice často vystupují i v cizině. 
Svým vystoupením si všude získávají další příznivce. 
 
Dalšími kulturními akcemi, které bychom rády uskutečnily jsou: 
Duben: 

- Návštěva divadelního představení buď ve Východočeském divadle 
v Pardubicích, nebo v Klicperově divadle v HK. Vstupenky si 
zaplatíte, dopravu obstaráme. 

Květen: 
- Akce „Vítání občánků“ 

Červen: 
- Akce „Dětský den“ 

Vážení spoluobčané, Vám Všem přejeme s blížícím se jarem dny plné pěkné 
pohody, hodně zdraví a těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Členky sociálního výboru, které čekají na Vaše rady, připomínky a názory. 
 

 
 
Stavební výbor 

 
Začátkem ledna roku 2003 byli spoluobčané obce Záměl písemně obeznámeni, 
aby do konce ledna roku 2003 písemně předložili požadavky ke změně 
územního plánu obce Záměl, kterým se bude nově zpracovávat na jaře 
letošního roku. Do dnešního dne bylo na Obecní úřad v Záměli doručeno 
několik žádostí, které se týkají změn, které by se měly provést ve starém 
územním plánu. 
Zde bych chtěl zdůraznit význam, cíle a úkoly územního plánování. 

1. Územní plánování soustavně a komplexně řeší funkční využití území, 
stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu 
a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území (obce). 

2. Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, 
zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho 
hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. 
Územní plán se zpracovává na delší časové období a jeho zpracování 

je finančně a časově náročné, proto spoluobčané se mohli v časovém termínu 
k ÚP vyjádřit a navrhnout různá řešení. 
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Dále do ÚP bude zapracována „cyklostezka“, která bude spojovat 

obce Doudleby nad Orlicí a Potštejn. Cyklostezka v obci Záměl bude procházet 
okolo řeky Divoké Orlice od doudlebského splavu k dolní lávce u Králů, dále 
kolem vodníka a vyúsťovat bude u PTS, jde dále okolo mlýna ke Kosům, kde 
zadní cestou vedle potoka k lípě a dále podél řeky Ostrovy do Potštejna. 
V další etapě bude provedena ještě jedna odbočka, která povede od PTS přes 
hlavní most „ke křížku“ a dále okolo hřiště a hřbitova na Potštejn. 

 
 

Sebeochrana obyvatelstva 
Dále bude muset stavební výbor fyzicky překontrolovat a následně přehodnotit 
stav improvizovaných úkrytů, které jsou zapracovány do plánu sebeochrany 
obyvatelstva pro obyvatele obce Záměl. Improvizované úkryty musí odpovídat 
alespoň hlavním zásadám, aby chránili před účinky mimořádných událostí, 
které by mohli nastat jako např. proti radioaktivnímu spadu nebo proti 
nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi atd. Mnozí 
spoluobčané možná ani dnes nevědí, že právě jejich sklep je veden v plánu 
obce jako improvizovaný úkryt a na druhou stranu někteří lidé ani v případě 
mimořádné události, do kterého úkrytu se mají schovat. 

Stavební výbor ve složení pan Šklíba, pan Plesl, pan Motl ml., 
postupně budou navštěvovat rodinné domky, kde se nachází improvizované 
úkryty, aby zjistili jejich stav a zda vyhovují daných kritériím. 

 
 

Upozornění 
Stavební výbor při Obecním úřadu v Záměli nemá pravomoc vydávat 

stavební povolení, jejich změny a udržovací práce, tato povolení vydává 
Stavební úřad při Městském úřadu ve Vamberku. 

Za stavební výbor Martin Šklíba 
 
 

 

 
 
Životní prostředí 

 
Dne 13. 1. 2003 se poprvé sešel výbor životního prostředí ve složení: 

Pavel Štefek, Oldřich Nermuť, Miroslav Kroupa za účasti starostky Marie 
Trejtnarové a místostarosty Františka Plesla. Výbor byl pověřen vypracováním 
projektu na zazelenění vykácených ploch. Výbor posoudil při místních 
šetřeních žádosti o kácení dřevin našich občanů. 

Za životní prostředí Pavel Štefek 
 

  
mém rozhodnutí jsem informoval paní starostku obce i několik 

představitelů na veřejném zasedání. Po návštěvě a jednání na odboru vnitra 
jsem upustil od založení občanského sdružení, neboť při jednání s partnery i 
protivníky nemá OS právní sílu.  Využil jsem této cesty a navštívil odbor 
životního prostředí KÚ. Zde jsem měl první možnost vyslovit názory na 
realizaci některých mých myšlenek na ochranu majetku občanů. Kupodivu 
jsem byl vyslyšen. Vedoucí odboru ještě téhož dne jednal se zástupci Povodí 
Labe a během několika dnů jsme se všichni sešli na schůzce přímo v Záměli. 
Další schůzka byla věnována prohlídce inkriminovaných míst podél Orlice. A 
zde padlo první rozhodnutí, nechat vypracovat studii na úpravu břehu a obecní 
cesty u horní lávky, aby nedocházelo k zatápění ulice od Ptáčkových směrem 
dolů. Díky přednostovi OÚ p. Narvovi a vedoucímu odboru ‚ŽP OÚ byla 
studie vypracována a OÚ hrazena.  

A nyní bych se chtěl vrátit k tomu, co bylo myšlenkou a námětem 
k dalším jednáním. Ještě před tím, než jsme se zástupci OÚ prošli kritická 
místa podél Orlice (pochůzka trvala plných pět hodin), pozorně jsem si prošel 
oba břehy Orlice. Vytvořil jsem si představu o tom, že alespoň částečnou 
ochranou proti povodním a ledovým krám by se mohly stát násypové ochranné 
valy, které by nenarušovaly ráz krajiny a byly schopny zadržet alespoň 
„padesátiletou vodu“. Byly by vybudovány z kamenitého materiálu, zasypané 
hlínou a zatravněné pro větší pevnost. Jak nám ukázala studie u horní lávky, 
stačilo by mnohdy zvýšit břeh, nebo navýšit obecní cestu. Ochranný val by 
mohl být vybudován na pravém břehu řeky od mostu ke střední lávce, a to 
podél stávající cesty, v co největší vzdálenosti od řečiště. Tím by mohly být 
ochráněny domky v nové zástavbě. Na opačném břehu by muselo dojít 
k navýšení břehu od Martincových po lávku, aby nedocházelo k vylití vody do 
ulice k Drobným. Podobná situace se nachází i v prostoru vagónu. Zvýšením 
obecní cesty a navázáním na betonové zábrany u p. Krále a p. Moronga by se 
mohla alespoň částečně vyřešit situace v dolní zástavbě. Zkušenost nám říká, 
že nadbytečné množství vody se vylévá do polí v prostoru těsně před dolní 
lávkou, aniž by někoho přímo ohrožovala. 
  V současné době se však ukazuje, jak nesprávné kroky byly 
v minulosti učiněny, když se povolovalo zavážet prostory, které odlehčovaly 
nadměrnému průtoku (viz. Prostor mezi Zvelebilovými a Rozkotovými).  Tato 
navážka představuje přibližně 5 tis. kubíků zeminy. Musím však říci, že jsme 
se příliš nepoučili, zaváží se nadále, i když v malém množství. 

Mnou navržené nenáročné stavby (valy) nebyly na žádných jednáních 
zamítnuty, ani zpochybněny. Nelze je však realizovat bez předběžných 
odborných studií, abychom s úmyslem někoho ochránit, jinému neublížili. Na 
stavbu ochranných valů, bychom měli dostatek vhodného materiálu, neboť 
bychom se nevyhnuli ani odtěžování nánosů podél stávajícího koryta řeky, a to 
především ve střední části obce. Odtěžení materiálu by nesporně přispělo ke 
zkapacitnění průtoku řeky právě v období vysokého stavu vody. 
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hodně mléka. O mléko nebyla nouze, krav byla hojnost, které se také 

používaly k obdělávání polí a tam, kde nebylo dostatek místa a píce pro krávu, 
chovaly se kozy a to ve značném počtu. Roku 1910 bylo při sčítání napočteno 
v naší obci 144 koz, tak nyní klesl jejich počet jen na pár kusů, krav se 
nepoužívá k tahu,počet koňů klesl z 50. ks na minimum. Zmizely rovněž z 
chalup chlebové pece, neboť téměř nikdo nepeče chléb doma, obchody s 
potravinami prodávají chléb pečený ve velkopekárnách. Všechny práce na poli 
i dovážení, konají traktory, zkrátka změna je tak výrazná, že by se naši 
pradědové, kteří žili v prvních desítkách minulého století velmi divili. 

Čerpáno z poznámek bývalého kronikáře Františka Frydrycha čp. 111 v 
Záměli a z Vlastivědného sborníku Kostelecko, Rychnovského. 

 
 
 

Námět k zamyšlení 

 
Každá obec má své specifické problémy. Naše obec patří mezi ty, 

které sice oplývají krásou, ale příroda je nešetří v žádném ročním období. 
Zatím co jinde poprvé poznávali, co jsou to povodně, naši občané již s nimi 
měli bohaté zkušenosti, ať již úspěšné, nebo méně. Spíš bychom se mohli 
klonit k variantě druhé. S přicházejícím lednem a únorem začíná narůstat 
nervozita občanů, bydlících v bezprostřední blízkosti naší krásné Orlice.  Zraky 
se upírají k ledovým krám, které namrzají, nebo se kupí v řečišti. Starosta obce 
neví, kde mu hlava stojí, obětaví lidé projíždějí řeku transportérem, hasiči 
dělají více, než mohou. 

Stačí to však? Často si klademe tuto otázku. Ze všech stran slyšíme, 
co by se mělo či nemělo udělat, když voda již stoupá a dosahuje kritické 
úrovně. Rád bych se vrátil o rok zpátky k lednu roku 2002. Bylo nás asi deset, 
stáli jsme na okraji dolní lávky a sledovali, jak každou minutu stoupá voda 
v řečišti. Všichni jsme věděli, že Záměl opět čeká těžká zkouška, neboť koryto 
řeky bylo zamrzlé od doudlebského splavu  až po Borek. Visící Damoklův meč 
představujíce tisíce kubíků ledu nahromaděných v Potštejně, nevěstil nic 
dobrého. Bylo k půlnoci a situace se zhoršovala. Najednou přichází příkaz 
vedoucího odboru životního prostředí OÚ. Pozdě, ale přece začala pracovat 
těžká technika Povodí Labe, která byla během dne přesunuta z Potštejna 
k doudlebskému splavu. Nikdo z nás nevěřil, že vše dobře dopadne. Asi o půl 
čtvrté ráno se ledy hnuly. Uvědomili jsme si , jak čas pracoval v náš prospěch, 
ale zároveň jsme si kladli otázku: „Co by se stalo, kdyby ledy od Potštejna 
přišly o hodinu dříve?“ Naštěstí se tak nestalo. Emoce opadly, byl konec 
vzrušeným debatám. Naše chmurné myšlenky odnesla velká voda, alespoň na 
jeden rok.  
Cestou domů jsem však vážně začal uvažovat o založení občanského sdružení 
s cílem pomoci řešit tyto krizové události. O tomto 

  

 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Vážení spoluobčané, 
chceme Vás seznámit s činností našeho sboru v roce 2002. V loňském roce 
jsme odpracovali mnoho hodin na údržbě techniky, oštukovali, udělali nový 
strop ve strážní místnosti a opravili dveře. 
Prováděli jsme cvičení tří družstev, která se zúčastnila pěti soutěží, kde se vždy 
dobře umístila. Díky opatrnosti občanů a dětí, nebyl nutný zásah u požáru, 
mimo vody na Orlici.  
Při výroční valné hromadě byl zvolen nový starosta sboru br. Bohuslav 
Hovorka, velitelem zůstává br. Roman Felcman. V letošním roce připravujeme 
oslavu stodvacátého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Záměli. 
Prosíme občany, kteří mají nějaké hasičské předměty nebo fotografie, o 
zapůjčení. Toto oznamte na Obecním úřadě v Záměli. 
V měsíci dubnu a říjnu budeme provádět sběr železného šrotu. Máte-li nějaký 
těžší nebo velký šrot, oznamte to na Obecním úřadě v Záměli. Bude odvezen 
po dohodě. 
Dáváme na vědomí občanům, že jsou na prodej bourané a očištěné plné cihly a 
půlky (30x15x7 cm). Informace na Obecním úřadě v Záměli. 

Za hasiče vypracoval Antonín Veverka 
 
 

 
 

Finanční výbor 

 
Výbor finanční se podílel na vypracování rozpočtu obce a po jeho 

schválení na zapracování připomínek občanů do původního návrhu. Dále bylo 
zahájeno vyhledávání možných dotací z rozpočtu kraje a příslušných 
ministerstev. Byly navrženy vhodné programy s ohledem na možnosti obce a 
dohodnuto připravit materiály pro nejbližší možné termíny grantových a jiných 
soutěží. Průběžně bude probíhat sledování obdobných možností v podmínkách 
EU. Tato možnost bude pravděpodobně omezena velikostí obce a náročností 
administrativy spojené s přihláškou. 

Za činnost výboru ing. Rozkot, Jarkovská, Pišlová 
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Rybářský svaz 

 
Zájemce o sportovní rybaření sdružuje místní organizace Českého 

rybářského svazu. V současné době má 77 členů dospělých, 4 mladistvé (t.j. ve 
věku od 15 do 18 let) a 7 dětí v rybářském kroužku, vedené instruktory z řad 
členů naší organizace. Činností našich členů není pouze sportovní lov ryb na 
udici, ale především péče o svěřený rybářský revír Divoká Orlice č. 3, 
spočívající v odchovu rybích násad na odchovných potocích a rybníčcích a v 
jejich pravidelném vysazování do uvedeného pstruhového revíru. Při této 
činnosti odpracovali členové místní organizace v loňském roce 595 hodin a do 
řeky bylo vysazeno 4936 kusů dvouleté násady pstruha obecného, 3163 kusů 
jednoleté násady lipana podhorního a 1300 pstruha duhového, který již v 
převážné míře obsahoval lovné délky. 

Určité znepokojení do naší práce však přináší zdlouhavá příprava a 
projednávání návrhu nového Zákona o rybářství, při kterém se projevují značné 
lobbystické tlaky na komerční využívání našich tekoucích vod. Jsme 
přesvědčeni, že nebýt dlouholeté a obětavé práce členů Rybářského svazu, 
zmizely by již z našich vod některé druhy ryb i vodních živočichů a jen stěží 
bychom se mohli radovat z prvních úspěšných pokusů o návrat lososa do 
našich pstruhových řek, které se daří severočeským sportovním rybářům. 

předseda MO ČRS Vladimír Čižinský 
 

 

 
 
Sportovní život v Záměli 

 
Čtenářům novin není obec Záměl známá jen u černé kroniky nebo ve 

spojení s rozmary řeky Divoké Orlice. Pravidelně každý týden se o ní mohou 
dočíst na sportovních stránkách. 

O vzornou reprezentaci obce se už několik let stará volejbalový oddíl 
SK Záměl. Loni ženy hrály druhou volejbalovou ligu a letos se v krajském 
přeboru od začátku soutěže drží na prvním místě. Přejeme děvčatům, aby jim 
forma vydržela i v posledních třech dvojzápasech a aby soutěž dotáhly do 
vítězného konce.Takové zviditelnění je pro obec o to cennější, že ji nestojí ani 
korunu. Veškeré prostředky na reprezentaci hradí sportovní klub Záměl a 
hlavně sponzorské dary, které obstarávají manažer a trenér družstva. 
Volejbal je v Záměli nejoblíbenějším a nejrozšířenějším sportem. Družstva 
mužů a žen hrají dlouhodobě okresní soutěže i když ne tak úspěšně jako 
děvčata, ale vždy s plným nasazením. Volejbalovou partu doplňuje 

  
vláčková, pracuje se z tenkých škrobených bavlněných nitek. Také 

drobným prodejem, dům od domu se krajky prodávají. Ve Vamberku bylo 
několik nakupovačů krajek neboli „faktorů“ a to Kateřina Martincová a později 
její dcera Stehlíková „ve Dvorci“ Šafránek a jeho nástupce zeť Antonín Koblic, 
Oldřich Pelda, M. Melnická a dole u kamenného mostu pan Grüner. Podle 
sezóny a doby jim za krajky platili a někdy i ošidily. Lid u nás vždy měl a má 
schopnosti tvořit. U starých mistrů řemeslníků je totiž možno se mnoho naučit, 
známé, ale i objevit i dávno zapomenuté. Oni znali podmínky spotřebitelů, měli 
cit pro materiál, z něhož vyráběli věci jak vhodné tak účelné, ale i velice 
krásné. Ve Vamberku to byly ve větším množství mistři řemesla hrnčířského, 
kováři, bednáři, koláři, punčocháři, krejčí, ševci, a řemeslo tkalcovské. V 
Potštejně byla rozšířena výroba nitěných košilových knoflíčků, tu zde zavedli 
bratři Ochranovští. Též děti zručně na kovové kroužky našívají nitěnou síť a ve 
středu ji prošívají, aby vytvořily pevný knoflíček. Nevhodná to práce pro děti, 
jako paličkování, ale v té době většina děti musela od útlého věku pomáhat 
rodinu uživit. Jiný průmysl zavedl do Potštejna a okolí Hrabě Jan Ludvík 
Harbuval ze Chamare, a to průmysl tkalcovský. Tento Hrabě odkoupil Potštejn 
roku 1746, jejich rod pocházel z hrabství Artois ve Francii. Usadil tu několik 
německých rodin znalých tohoto řemesla, které učily zdejší obyvatele tomuto 
řemeslu. A opravdu ještě v druhé polovině 19. století řemeslo tu kvetlo, 
především zbohatli z něho tzv. faktoři, to jsou osoby, pro které pracovalo 
několik tkalců. Ke konci 19. století ukázaly se však zhoubné následky tovární 
výroby ve Vamberku. Stavy tkalcovské, kterých bylo v Potštejně a v Záměli 
daleko přes 100, začaly mizet, až zmizel i poslední z nich, takže budoucí 
pokolení nebude znát nástroje, jež byly téměř výhradním prostředkem obživy 
jejich předků, teď je mohou vidět pouze v muzeích. V naší obci Záměli byly 
tkalcovské stavy v čísle domu 89 u Novotných (potom kameník a sochař 
František Čermák) a na tehdejší dobu byla kolem roku 1850 - 60 jakási malá 
továrnička, kde ve velké světnici stálo 6 tkalcovských stavů, kam docházeli 
pracovat jak místní, tak přespolní mistři tohoto řemesla, mezi nimi byl i jeden 
jménem Podhájský, který nějaký čas pěšky docházel sem až z Ústí nad Orlicí. 
Dva s posledních tkalců, kteří ještě pracovali začátkem 20. století, byli Antonín 
Strnad v čísle 79 (u Burešů) a Antonín Zahradníček v čísle 80. Vedle 
tkalcovství, krajkářství, knoflíkářství bylo převážně v Potštejně hedvábnictví, 
bělidla, barvírny, mandlovny, vinopalna a také pivovar, který byl zrušen před 
rokem 1914, tak v Záměli bylo hlavním i vedlejším druhem obživy všech 
chalupníků polní hospodářství. Kdo neměl kousek vlastního pole, najal si větší 
či menší kus od velkostatku nebo dražbou obecního, aby si sám vypěstoval 
potřebnou zásobu brambor, trochu žita, pšenice nebo ječmene. Chléb si pekli 
doma v chlebovkách, jež v té době se nalézaly v každé chalupě. Všude měli 
naložený větší nebo menší sud zelí, protože zelná polévka s brambory byla 
hlavním jídlem obyvatel a ne právě špatným. Zejména výživnost polévky byla 
značná, když se přidalo 
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tolerovat. Trpělivost byla u konce. Jedné noci a musela to být fuška, 

nazlobení sedláci navozily na vyšlapanou cestičku po celé délce husté fekálie. 
Ranní cesta přespolních k vlaku byla velmi dramatická. A v takto 
zaneřáděných botách cesta ve vlaku se spolucestujícími asi také. Druhý den 
stálo pod přístřeškem zastávky několik párů holínek, ze kterých se vyzouvaly 
poutníci přes pole. Nesnesitelný zápach se táhl nejen z polí, ale i z odložených 
holínek. Na zastávce službu konající železničáři načichly zápachem a nesly si 
jej až domů.  

Přezouvání do kulturnější obuvi na zastávce nebylo nic zvláštního. Za 
dešťů nebo ve vysokém sněhu se každý přespolní zabezpečil proti nepřízni 
počasí. Vzpomínám na merklovickou učitelku Janu Obstovou mámu od tří dětí, 
která docházela do naší školy v Záměli v létě, v zimě urousaná a zmrzlá ve 
sněhu až po zadek, dorazila do školy a já ochotně běžela s hrnečkem do 
Kopsova hostince, kde již brzy z rána hospodařila dobrá duše Rubešová. Ta již 
vařila vodu na kafíčko, kterým se naše učitelka zahřívala. A přece měla své 
učitelské povolání ráda i s tím přezouváním na zastávce, aby šla po vsi 
důstojně oblečená a obutá. 

Po sloučení zemědělských družstvech Merklovic a Záměle pro 
snadnější a rychlejší přesuny mezi obcemi se postavila spojnice asfaltová 
využívaná i auty. Po roce 1989 se rozhodující zemědělci o znovu získání svých 
práv na pozemky a v roce 2000 se jednalo o zrušení asfaltové cesty. K 
jednáním o pravomoci ponechat cestu pro veřejnost a nebo ji zachovat pro 
užívání jen pro majitele pozemků bylo jednáno zástupci obce a hospodářů. 
Zatím cesty užívá nadále široká veřejnost. Zatím je klid „po pěšině“. Ale kdo 
ví? 

Ze vzpomínek kronikářky obce Marie Peterková 
 

Zaměstnanost a obživa obyvatel v Záměli a nejbližším okolí 
Bude jistě zajímavé popsat zaměstnání obyvatel v dřívější době. Nelze z 
nedostatku pramenů stopovat věc od nejstarších dob až do nynějška. Jisté však 
je, že rozměry Záměle byly původně velmi nepatrné. Může se předpokládat že 
docela jiný byl zde život dokud byla poddanou vesnicí kdysi mocných pánů na 
hradě Potštejně, a jak bylo částečně zjištěno, bylo v roce 1587 v Záměli 19 
poddaných sedláků. Změna po této stránce nastala teprve v době pobělohorské. 
Tehdy se totiž dostalo panství Potštejnské prodejem do rukou Nizozemce 
Kašpara z Grambu, (1629 - 1667) jehož pozdějším prodejem do rukou Václava 
Záruby z Hustiřan. (1667 - 1746) Přistěhování této rodiny mělo značný vliv na 
zaměstnání obyvatel, hlavně v okolí Vamberka. Tato Belgická hraběnka 
Magdalena Grambová z Meldeku zavedla totiž ze své vlasti výrobu krajek, a je 
pozoruhodné, že tento průmysl se do dnešní doby udržel. Je to hlavně zásluhou 
krajkářské školy ve Vamberku, která zde funguje již od roku 1889 a vychovává 
odborně zručné krajkářky. Umělecké práce krajkářské dělají právě krajkářky, 
které chodily do odborné školy krajkářské ve Vamberku. Zvláště jemná krajka 

  
 

ještě skupina neregistrovaných hráčů, kteří se scházejí v tělocvičně každou 
středu od 20.00 hod. a určitě mezi sebou přivítají i další zájemce. 

Dalším úspěšným oddílem je stolní tenis. I ten se dlouhodobě účastní 
okresních soutěžích. V letošním roce hraje regionální přebor druhé třídy. 

O další činnosti SK Záměl se sice nedočtete v novinách, ale určitě 
není méně důležitá. Každé úterý od 19.00 hod. se tělocvična zaplní dívkami, 
ženami a zdatnými babičkami, aby si s chutí protáhly těla. Věkový rozdíl 
cvičenek je značný a proto i cvičební hodina se musí přizpůsobit 
momentálnímu zájmu. Cvičení žen v Záměli prošlo několika změnami. Cvičily 
jsme džezgymnastiku, kondiční kulturistiku, strečink, aerobik i zdravotní 
cvičení. Dnes vzhledem k věkovému průměru cvičenek převládá zájem o 
aerobik a kondiční kulturistiku. Potěšitelný je vzrůstající zájem hlavně 
mladších žen ze Záměle, protože dříve chodily cvičit ženy z okolních obcí 
Potštejna, Brné nebo Vamberka skoro ve stejném počtu jako místní.Dnes už 
zámělačky bezkonkurenčně vedou. Pro velký zájem rozšíříme cvičení o další 
hodinu ve čtvrtek od 13.30 hod.. Tím zveme další ženy, které zatím stojí mimo, 
přijďte a přidejte se k naší dobré partě. 

Muži mají vyhrazeny čtvrteční večery od 19.00 hod. Protáhnou si tělo 
při volejbale nebo nohejbale a spěchají do hospůdky doplnit tekutiny. 
Dorostenci a mladí muži jsou pilnější a tělocvičnu využívají každou sobotu a 
neděli v podvečer od 17.30 do 19.30 hod. 

Achillovou patou je cvičení dětí. Dříve byl největší problém sehnat 
cvičitele a dnes máme i málo dětí. Cvičení žákyň z tohoto důvodu odpadlo a v 
pátek odpoledne chodí pár chlapců, kteří ovšem loni dosáhli velkého úspěchu, 
když nás vzorně reprezentovali v okresním a krajském osmiboji. I letos se na 
něj připravují a věřím, že v příštím čísle zpravodaje uveřejním jména vítězů. 

Pár slov na závěr. Tělocvična od svého postavení (v obci za to 
finanční pomoci ČSTV) až dosud bez problémů fungovala a sloužila všem, 
díky vzorné spolupráci obce a sportovního klubu. Od letošního roku, díky 
zákonu o právní subjektivitě škol, připadla tělocvična ZŠ Záměl. Zástupci 
sportovního klubu, paní ředitelka školy a představitelé obce se sešli o ještě 
sejdou, aby našli nejlepší řešení nikým nevítané změny. Všichni jsme se shodli, 
že tělocvična je pro udržení sportovního a tím i společenského života v Záměli 
nezbytná a je nutné aby byla  dostupná jako dosud.  

 
Já v dobrý konec věřím a připomínám: 

 
ZÁMĚLÁCI SPORTUJTE, VŽDYŤ POHYB JE ŽIVOT! 

 
Sršňová, Dvořák, Zahradník 
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Včelaři 

 
Vážení přátelé, byla jsem požádána, abych vám napsala něco o 

včelách. Začnu trochu historií a potom postupně budu psát vše, co o včelkách 
vím. Vezmu si na pomoc časopis Včelař, Odborné včelařské překlady, a knihy 
které jsou pro mě dostupné. Bude-li Vás něco zajímat je možné napsat dotaz a 
já se budu snažit odpovědět. 

Včela ve své dnešní podobě žila na Zemi asi již před patnácti miliony 
let. Domovem divoce žijících včel byly původně hluboké lesy. Z jejich hnízd 
ukrytých v dutinách stromů a skal dobýval člověk med po příkladu medvědů. 
Tento způsob mu vyhovoval jako lovci, který věděl, kde hledat včelí hnízda, 
než aby sám připravoval včelám vhodný příbytek a získával tak co nejvíce 
medu bez překonání obtíží lovu v pralesích i jeho nebezpečí. 

Již kolem antické doby byl med s chlebem, mléko a víno základní 
potravou lidí. V Egyptě dosáhlo včelařství za časů faraónů určité kultury a na 
tehdejších stavbách a papyrosech byly znázorněny výjevy ze včelařského 
života. Ve starém Řecku byly zdrojem poučení spisy Aristotelovy, které přes 
své omyly sloužily jako nejlepší učebnice včelařství až do středověku. 
Středověk nepřinesl mnoho nového, snad jen to že se člověk naučil lépe 
zacházet s kouřem. Nemusel včelstva ničit, ale mohl odkuřovat včely z díla a 
pak pohodlně vybírat plné plásty. Včelaření v klátech a košnicích, tehdejších 
příbytcích včel připravených člověkem se dochovalo do minulých století a 
někde se provozuje dodnes. Teprve v posledních dvou stoletích postupovalo 
včelařství rychle kupředu. 

Čím více vnikali lidé do poznání zákonitosti životního společenství 
včel, tím snáze mohli ovládat a usměrňovat život včel ve svůj prospěch. 
Objevem dělby práce, organizace hnízda a poznáním funkcí jednotlivých členů 
společenství - matky, dělnic a trubců zbavovali se lidé stále více mylných 
představ o životě včely. Tyto představy se mohly odrážely do života lidské 
společnosti a včela měla být člověku symbolem píle, pracovitosti, obětavosti, 
lásky k bližnímu a ostražitosti vůči nepřátelům. 

Přes všechen pokrok, ke kterému dospělo moderní včelařství, nemusí 
se začátečník setkat s velkými úspěchy. Nestačí si jen opatřit úly a dát je 
známým včelařem osadit roji a čekat hned výnos a zisk. Než nabudeme větších 
zkušeností, musíme získat základní vědomosti o životě včel o úlech, o způsobu 
ošetřování včelstev.  
Jen ten, kdo začal včelařit s opravdovou láskou ke včelám, překoná všechny 
nesnáze, dočká se za svou práci a ošetřování včelstev odměny. 

Za včelaře Dalecká Marie 

 

 

 
 

Co nového v myslivosti? 

 
V minulém desetiletí hospodařili myslivci na honitbě, která se 

rozkládala přibližně na katastrech obcí Potštejn, Polom, Proruby a Záměl. 
Členská základna se skládala převážně z občanů těchto obcí. V červenci 
minulého roku vstoupil v platnost zákon o myslivosti, který stanovil utvoření 
honiteb v minimální rozloze 500ha. Tím bylo umožněno majitelům honebních 
pozemků vytvořit honitby značně menší. Podobný případ nastal u nás. 
Iniciativa pro rozdělení honebního společenstva na dvě a tím i honitby vznikla 
mezi myslivci. Souběžně s touto aktivitou nastalo rozdělení našich členů na 
dvě skupiny. Většina členů zastávala názor udržet honitbu ve stávajících 
hranicích. Zbytek členů hodlal odejít do nově vytvořené honitby Proruby - 
Polom. Definitivní a rozhodné slovo vyslovil majitelé honebních pozemků 
obec Proruby a Polom a rozhodli se k vytvoření svého honebního společenstva. 
Různé názory mezi členy spolku, tedy i snahy a rozdělena činnost se projevila 
celkově - nejistota a očekávání jak to dopadne, brala každému chuť do práce. 
Přestože nové honební společenstvo není dosud zaregistrováno a nová honitba 
není uznána přikrmujeme zvěř a provádíme další nutnou činnost. Zpoždění, 
které vzniklo s uznáním honitby má na svědomí ve značné míře reorganizace 
státního aparátu, tedy rušení okresních úřadů a další změny. Nad myslivostí 
visí ještě další otazník. Je to novela k zákonu o myslivosti. Co přinese? Jistě 
další změny. Uvidíme jaké. Novinek v této oblasti je mnoho. Zda přispějí ke 
zkvalitnění chovu spárkaté zvěře, ke zvýšení stavů drobné zvěře posoudí 
myslivci i ostatní občané v příštích letech – uvidíme! 

Za myslivce Bohuslav Khol 
 

 

 
 
Cestička 

 
Když naše obec po mnohém úředním rozhodování získala železniční 

zastávku, byla bohatě využívána i občany sousedních Merklovic. Tím odpadlo 
merklovickým zdlouhavé pěší putování k vlaku do Vamberka s přestupem v 
Doudlebách na hlavní trať. Na zámělskou zastávku se chodilo cestičkou mezi 
poli, tudy byla cesta kratší. A právě ta kratší cesta byla jablkem sváru. 
Pravidelnou denní cestu tam i zpět si cestující krátily ne po mezích a stezkách, 
ale rovnou přes zaseté pole od jara do jara i po zoraném. Říkalo se ji 
„Heligrova cesta“ po merklovickém občanu Heligrovi, který jezdil do Litic nad 
Orlicí za prací. Toto svévolné užívání soukromého pozemku v tu dobu ještě 
soukromě hospodařící rolníci merklovic nemínily 
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ANONYMNÍ ANKETA 
Kultura a Záměl 

Ne, tento letáček by Vás pobavit sám o sobě neměl. Není tak myšlený ani ten 
nadpis . 
Řeknete si: Záměl nemá ani jednu kulturní památku (Sv.Marek je na území 
Potštejna,a bývalá hospoda (Ta s tou pověstí o Karlu IV.) je už dávno ze 
seznamu kulturních památek vyjmuta, asi aby na ni stát nemusel přispívat. Jako 
jediná obec v nejbližším okolí ani nemá žádný sál a tělocvična se pro tyto účely 
používat může jen velmi omezeně…A občané si mohou kultury stejně užít do 
sytosti mj .v televizi a celém tom „kulturním průmyslu“ založeném na 
profesionalitě a velkých financích. Ale … I když už si můžeme nechat jenom 
zdát o bálech, ochotnících i o novém velkém sále pro kulturu, památky si nově 
pořídit ani nemůžeme, kultura by v Záměli vymřít nemusela a neměla ostatně 
ten leták je poprvé rozdáván při takovém malém pokusu o oživení kulturního 
života v obci. A od vás bychom chtěli  takovou malou pomoc . 
 
Odpovědět na několik otázek, vlastně jenom zakroužkovat : 
 
1. Myslíte si že se obec má  starat o pořádání kulturních akcí ?      
 ANO       NE        NEVÍM  
 
2. Líbí se vám takové akce jako byl koncert 24.3.2003 ?                
 ANO       NE        NEVÍM   
 
3.Měli bychom je pořádat i nadále?                                                 
 ANO       NE        NEVÍM     
 
4.Měla by se obec pro kulturní účely snažit najít 
   nějaké  vhodnější prostory (pochopitelně v rámci svých 
   možností ) ?                                                                                   
 ANO       NE        NEVÍM  
 
5.Pokládáte za užitečné vytvoření informační 
    internetové prezentace obce?                                                        
 ANO       NE        NEVÍM 
 
6.Měla by se věnovat  větší pozornost  práci s mládeží:                  
 ANO       NE        NEVÍM 
  
5.Myslíte si že obecní knihovna je dobrá?                                       
 ANO       NE        NEVÍM     
Děkujeme, za Vaši pozornost. Samozřejmě, že na tomto papíru je dost místa 
pro Vaše názory.                                                  

Děkujeme za odevzdaní lístků do schránky OÚ 
Vaši zastupitelé 

 Orlický konzum, obchodní a výrobní družstvo, Husova 149 
517 41  Kostelec nad Orlicí 

p. Johanidesová 
 

Žádost o výplatu majetkového podílu 
z transformace družstva Jednota 

 
 
Jméno a příjmení:  ......................................................... 
 
Den, měsíc a rok narození: ......................................................... 
 
Bydliště:   ......................................................... 
 
Členské číslo: .....................  Prodejna číslo:..................... 
 
Adresa, kam má být majetkový podíl zaslán: 
 
Jméno a příjmení:  ......................................................... 
 
Ulice a číslo domu:  ......................................................... 
 
Obec:    ......................................................... 
 
PSČ a dodací pošta:  ......................................................... 
 
 
 
 
V ..........................................   dne ..................... 
 
 

     
 ......................................................... 

      (vlastnoruční podpis) 
 
 
Upozorňujeme bývalé členy „Jednoty“, kteří byli členy k 10/1992 a nedoplatili 
podíl z 100,- Kč na 500,- Kč na možnost podat si „Žádost na výplatu 
majetkového podílu“. 
Tato možnost zanikne rokem 2009. V případě pochybností stačí napsat žádost 
na Orlický konzum pí. Johanidesová odeslat doporučeně a oni Vám musí 
odpovědět, zda-li máte nárok na výplatu z majetkového podílu či nikoliv 
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Tento zpravodaj sponzorují tyto firmy: 

 


