
kolemjedoucí

Zastavte 
se!

Provozní doba sportoviště u Vagónu:
duben – září

Po – Pá 10.00 – 22.00
So – Ne 8.00 – 22.00

Sportoviště však musí být ve 22.00 hod. UZAVŘENO.
Každý uživatel se řídí provozním řádem hřiště, který je 
vyvěšen na hřišti. Sportoviště lze využít v každém 
ročním období. Možností nabízí mnoho od kolektivních 
her, stolního tenisu, kuželek, tenisu apod.
Zubní pohotovost – aktuální rozpis služeb za 1. pololetí 
na rok 2011 naleznete ve vývěskách
Svoz komunálního odpadu - sudý týden v pátek
Svoz skla: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41
Svoz plastu a nápojových kartonů:
Úterý v týdnech  2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50

UPOZORNĚNÍ
Upozorňuji občany, že se v obci pohybují zloději, kteří navrtávají 

nádrže osobních automobilů a kradou z nich benzín.
Plán veřejných zasedání v roce 2011
Veřejná zasedání se budou konat vždy třetí pondělí v 
měsíci, změny a mimořádná zasedání budou vyhlášena 
rozhlasem a vyvěšena na úřední desce a v obchodě. 
Termíny: 24.1.2011, 21.2.2011, 21.3.2011, 18.4.2011, 
16.5.2011, 20.6.2011, 18.7.2011, 15.8.2011, 19.9.2011, 
17.10.2011, 21.11.2011,19.12.2011.

Běží bílý králíček, v tlapičce má košíček, 
v něm barevná vajíčka, co mu dala slepička. 

Koho potká, tomu praví,
 že mu přeje hodně zdraví.

Zpravodaj obce Záměl 
             
Povoleno: MK ČR E 11920
Vydavatel: OÚ Záměl, 517 43 Potštejn
Šéfredaktor: Josef Novotný
Technická příprava: Pavlína Plesová
Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost

otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený

..

100 let školy

v sobotu 18. 6. 2011 oslavy 100 let 

vzniku školy v Záměli.

Oslavy budou probíhat od 10.00 hodin.

Všichni bývalí absolventi a široká veřejnost je zvána na den otevřených dveří.

Prosím, sdělte tuto informaci všem svým 
známým, kteří do této školy chodili. 

Žádáme spolky a občany, kteří se chtějí 
podílet na programu, aby se domluvili s 

ředitelkou školy.
Bližší program bude upřesněn ve 

vývěskách a na internetových stránkách 
Obce Záměl www.obeczamel.cz

.

Z veřejného zasedání

Zastupitelstva Obce Záměl

Usnesení č. 2/2010 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 02.12.2010 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Určuje ověřovateli zápisu pana Jana Stašáka a Jaroslavu Pišlovou, 

zapisovatelkou určuje paní Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
paní Ing. Milenu Krupičkovou.

3. Na minulém zasedání nebyl nikdo pověřen žádným úkolem.
4. Byla předložena zpráva o činnosti obce.

Zastupitelstvo obce schvaluje
2. Program jednání č. 2/2010
5. Rozpočet na rok 2011
6. Vyhlášky o odpadech na rok 2011, částka se navyšuje na 480,- Kč na 

poplatníka.
7. Jako určeného zástupce pro spolupráci s Euroregionem Glacensis pana 

Josefa Novotného.
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8. Jako určeného zástupce pro spolupráci s DSO Orlice pana Josefa 
Novotného.

9. Jako určeného zástupce do valné hromady  AQUA SERVISU a. s. pana 
Josefa Novotného. 

10. Jako určeného zástupce do školské rady pana Ing. Miroslava Rozkota CSc.,

12. Příspěvek pro „ Hospic Anežky České “ ve výši 2000,- Kč.
13. Provádění sekání trávy, úklid sněhu a posyp na vlakové zastávce v Záměli.
14. Rozpočtové opatření č. 19 – 23
15. Žádost paní Jany Trejtnarové o možnosti občasného využití zadní 

místnosti na Obecním úřadě pro provádění masáží.

Zastupitelstvo obce pověřuje
11. Pana Josefa Novotného, aby pokračoval v jednáních o Územním plánu 

obce Záměl.

Usnesení č. 3/2010 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 10.12.2010 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
3. Určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Miroslava Rozkota CSs., a Jaroslavu 

Pišlovou, zapisovatelkou určuje paní Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů 
určuje paní Ing. Milenu Krupičkovou.

4.   Byla předložena zpráva o činnosti obce.
13. Pan starosta koupí žebřík pro obecní potřeby v cenové relaci do 9 000,-

Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje
2.   Program jednání č. 3/2010
6.   Vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze psů. Částka zůstává stejná.
7.   Vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu. Částka je 5000,- Kč  každého čtvrt roku. 

8.   Vyhlášku č. 7/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Částka je za 
jeden den a jedno lůžko 4,- Kč.

9.   Vyhlášku č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Viz ceník poplatků.

10. Pronájem pozemku č. 1034/2 o výměře 215 m2.
11. Podání projektu / Oprava střechy budovy čp.126 / do Programu obnovy 

venkova Královéhradeckého kraje s návrhem rozpočtu v maximální výši 
1 200 000,- Kč.

12. Zvýšení cen vodného na 35,- Kč a stočného na 34,80 Kč, od roku 2011. 

Zastupitelstvo obce pověřuje
3. Pana Josefa Novotného, aby pokračoval v jednáních o Územním plánu 

obce Záměl.

Dornova metoda: (Uvolnění blokád)
Ošetření celého těla 90 min. 500,- Kč

Bressova masáž:
Přímá masáž páteře 45 min. 250,- Kč

Baňkování: (přikládání baněk podél páteře na konkrétní akupresurní body)
Baňkování 30 min. 100,- Kč
Baňková masáž zad 30 min. 150,- Kč

.

OZNÁMENÍ

23.04.2011 DSO Orlice spolupořádá OTEVÍRÁNÍ 
CYKLOSEZÓNY začátek od 08:00 do 09:00 hodin v 
Kostelci nad Orlicí. Cíl v Doudlebách nad Orlicí cca 
13:00 hodin.Na kontrolních místech je zajištěn program.

30.4.2011 30.4. 2011 Pálení čarodějnic na hřišti pod Markem
od 16.00 – 18.00 hod. HRY, 
v 18.00 hod. zapálení hranice.
Občerstvení zajištěno. Hasiči pro Vás připravili pálení 
čarodějnic. Vezměte si s sebou dobrou náladu, počasí 
bude příznivé.

1.5.2011 Putování ke studánkám - Občanské sdružení Má vlast 
- můj domov a Sbor dobrovolných hasičů Záměl 
pořádají již tradiční Putování ke studánkám. Ke 
studánkám se odchází od Vorařské lípy ve 13. hodin.

07.05.2011 Přes tři hrady
V sobotu 7. května 2011 pořádá KČT Sopotnice tradiční 
Pochod přes tři hrady. Floriánova stezka je určená dětem 
a start je v Potštejně.

16.05.2011 Veřejné zasedání ZO
Bližší informace budou upřesněny. Termín je uveden v 
plánu veřejných zasedání. 

29.05.2011 Pohádkový les
Dne 29.5.2011 se na louce u chaty Vyhlídka od 13.00 
hodin do 17.00 hodin Vás zvou na procházku 
pohádkovým lesem skauti Vamberk.  

18. 6. 2011 Oslavy 100 let vzniku školy v Záměli. 
Budou se konat v sobotu 18. června od 10:00 hodin. 
Program bude upřesněn ve vývěskách a na 
internetových stránkách Obce Záměl. 
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Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
proběhla ve spolupráci sociálního a kulturního výboru obce Záměl v pátek dne 
25. a v sobotu dne 26. března.  Sešlo se opět dost věcí, které určitě pomohou 
potřebným. Děkujeme.

   V současné době se snažíme zachránit jedinou kulturní památku v 
obci Záměl Hostinec u Karla IV. Letos plánujeme rekonstrukci střechy. Práce 
se budou uskutečňovat podle  přidělených dotací.

Přehled plánovaných aktivit v letošním roce
23.duben Otvírání cyklosezóny

1.květen od 13.00Putování ke studánkám

7.květen Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka -
soutěže pro děti

27. květen od 17.00 Svátek sousedů

18. červen od 10.30 Výstava a program 100 let školy

3.července Výtvarné dílny, drátkování, pedig, pletky, korálky...

léto Besedy, přednášky a dílny

průběžně Dny otevřených dveří

27. srpen Dožínky s programem a  kapelou Jsemtamband

28. září Svátek Sv. Václava

otvírání naučné planetární stezky

24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém

celý rok Záchrana památky - brigády  

Srdečně zveme na uvedené akce. Aktuální a podrobnější informace na 
www.mavlast.eu a na naší vývěsce před Hostincem u Karla IV.                                                        

Za o.s. Červinková Marie

Masáže v Záměli
Pro všechny občany je tu nabídka masáží 

v místě bydliště
tel. 731 169 757

Klasická masáž:
Hlavy 15 min. 70,- Kč

Šíje 20 min. 100,- Kč

Šíje a hlavy 35 min 180,- Kč

Zad 40 min. 200,- Kč

Šíje a záda 50 min. 250,- Kč

Horních končetin 30 min. 150,- Kč

Dolních končetin 40 min. 200,- Kč

Chodidel 20 min. 90,- Kč

Celého těla 90 min. 450,- Kč

Usnesení č. 4/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného             
dne 24.1. 2011 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jaroslavu Pišlovou, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. 
Milenu Krupičkovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
12. Na obecním zastupitelstvu dodatečně složil slib Ing. Josef Myšák, který se 

stal zastupitelem místo paní Klívarové.

Zastupitelstvo obce schvaluje
2. Program jednání č.  4/2011
11. Částku 12 900,-Kč na členský  příspěvek v DSO, který  počítá s  20,-Kč na         

obyvatele. Naše obec má k 1.1.2011 - 645 obyvatel.
5. Pronájmy pozemků dle předloženého záměru za 1m2 na 1rok v ceně 1,-

Kč. Starosta je pověřen sepsáním smluv s občany, kteří tyto pozemky 
využívají.

6. Možnost prodeje palivového dřeva občanům za těchto podmínek: 
-cena palivového dřeva je pro rok 2011 stanovena na 500,- Kč za 1m3

-zájemce musí odebrat a koupit celé jednotlivě vytěžené množství dle 
fakturace pana   O.N., který pro obec tuto práci vykonává
-starosta zájemci vytěžené dřevo na místě osobně předá
-zájemce zaplatí dřevo na Obecním úřadě a poté si ho na svoje náklady 
z místa vytěžení odklidí                                                                              
-po zaplacení již obec za dřevo neručí 
-při velikém zájmu o vytěžené dřevo bude sestaven pořadník 

7. Jednorázový příspěvek 2 000,-Kč na činnost svazu tělesně postižených ve 
Vamberku.

8. Uzavření smlouvy o věcném břemeni na umístění kanalizace a elektrické 
přípojky na pozemcích obce pod Markem číslo parcelní 451/4 a 452/1 
v katastru obce Záměl za cenu 1000,-Kč.

9. Smlouvu o výpůjčce  uzavřenou mezi obcí Záměl zastoupenou Josefem 
Novotným a Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje. Ve 
smlouvě číslo 01/RK/VYP/11/N se obec Záměl zavazuje, že po dostavbě 
chodníku se stane vlastníkem pozemků vedoucích pod chodníkem u 
penzionu Orlice.

10. Poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,-Kč  na šachový turnaj, který se koná 
tradičně každý rok v penzionu Orlice. 

13. Koupi pozemků od pana M. K., které mají parcelní čísla 163/2-539m2, 
1058/2-730m2 za celkovou cenu  69 795,-Kč. Jedná se o pozemky v okolí 
ČOV u čp. 200 – 204, včetně komunikace. Cena za 1m je 55,-Kč a celková 
cena pozemků tedy činí 69 795,-Kč.
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Zastupitelstvo obce pověřuje
5. Starosta je pověřen sepsáním smluv s občany, kteří využívají tyto 

pozemky nebo jejich části: 317/1-100m2, 599/1-60m2, 51/2 a 54/1-200m2, 
703/15-150m2, 703/15-150m2, 703/15-80m2, parcela celá 170/9-130m2, 
část 317/1-20m2, parcela celá 1034/2-215m2, parcelu 317/32 a část 304/4 –
200 m2, část 599/1-40m2, část 599/1-50m2, část 599/1-50m2, část 599/1-
50m2

Usnesení č. 5/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného             
dne 21.2. 2011 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jaroslavu Pišlovou , 

zapisovatelkou  určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. 
Milenu Krupičkovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Starosta předal podklady na vypracování vzorové smlouvy na pozemky 

paní S. P.. Jedná se o pozemky nebo jejich části: 317/1-100m2, 599/1-
60m2, 51/2 a 54/1-200m2, 703/15-150m2, 703/15-150m2, 703/15-80m2, 
parcela celá 170/9-130m2, část 317/1-20m2, parcela celá 1034/2-215m2, 
parcelu 317/32 a část 304/4 – 200 m2, část 599/1-40m2, část 599/1-50m2, 
část 599/1-50m2, část 599/1-50m2

Zastupitelstvo obce schvaluje
2. Program jednání č. 5/2011
5. Pronájem pozemků dle předloženého záměru č. 54/2  v ceně 1,- Kč za 1m2  

na jeden rok.
6. Návrh na bezplatný pronájem pozemku pro Sdružení dobrovolných hasičů 

dle předloženého návrhu. Jedná se o hřiště pod Markem.
7. Příspěvek pro Český svaz včelařů ve výši 2 000,- Kč.
8. Dodatek smlouvy číslo 5 uzavřenou mezi Obcí Záměl a firmou AQUA 

servis a.s. na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci. Dodatek 
smlouvy číslo 5 uzavřenou mezi Obcí Záměl a firmou AQUA servis a.s. na 
provozování kanalizace pro provozování veřejného vodovodu.

9. Plán lesní výroby a ostatních nutných lesnických prací pro rok 2011 
vyhotovený lesním odborným hospodářem O. N..

10. Podpis smlouvy číslo 09/RK/DU/OUN/11/N uzavřenou mezi Obcí Záměl 
zastoupenou Josefem Novotným a Správou silnic Královéhradeckého kraje 
zastoupenou Ing. M. Š. ředitelem organizace.

11. Smlouvu o dílo pro provádění kompletních odborných prací uzavřenou 
mezi Obcí Záměl zastoupenou starostou Josefem Novotným a Orlickou 
lesní společností, s.r.o. zastoupenou O. N. jednatelem společnosti.

12. Vyplácet měsíční odměnu členům zastupitelstva od 15.11.2010.

Má vlast – můj domov o.s.  Záměl

Betlémské světlo a živý betlém.  ...nejen v půlnoční hodinu, anděl se zjevuje... 
jak se zpívá v jedné vánoční  písni. V naší obci měli návštěvníci a zájemci o 
Betlémské světlo možnost vidět hned anděly dva, docela živé a navíc i celou 
svatou rodinu.

Tříkrálová sbírka

Vánoční atmosféru navodilo na Štědrý den dopoledne čtené 
evangelium sv. Lukáše. Mnohým tak objasnilo, proč jsou tyto dny pro věřící 
tak významné. Kdo chtěl, mohl si zazpívat vánoční koledy spolu se zpěváky v 
doprovodu kytary a basy. Setkání sousedů a známých vyzařovalo pohodu a 
přání všeho dobrého. Dopolední hodinka dala možnost zájemcům narušit 
kolotoč příprav a zastavit se, popřemýšlet,... Pro dobrou náladu se podávala 
medovina a svařené víno, děti byly obdarovány od andělů malými dárečky. 
Domů si každý odnášel betlémské světlo s přáním, aby bylo poslem dobrých 
zpráv pro celé jejich rodiny, a symbolicky svítilo v tmách zdánlivě 
neřešitelných situací. Akce se konala za podpory fondu T – MOBILE. 

Tříkrálová sbírka 2011
V naší obci Záměl se koledovalo pro Charitu již posedmé.

Letos se sbírka uskutečnila v sobotu 8. ledna. Koledovaly dvě 
skupinky, které obešly celou obec. Přesto, že počasí nebylo ke koledníkům 
nejvlídnější, občané děti očekávali, někteří dokonce volali, jakže to s koledníky 
je...že jsou očekáváni. Ale ...v mezičase se děti musely ohřát, vypít teplé nápoje 
a některé i převléci a usušit, aby neonemocněly. I vedoucí skupinek dobrovolně 
roznášeli poselství dobré vůle spolu s králi.
O štědrosti dárců svědčí výnos pokladniček, který činil 16 121,- Kč

Někdo možná řekne … kapka v moři, nepatrné zrnko v písku potřeb .. 
ale bezesporu se jedná o společný projev solidarity dárců i koledníků – lásky a 
porozumění vypovídající o poselství tříkrálových sbírek.
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Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů, kde je 
uváděno množství tříděného odpadu v tunách

Porovnání v letech 2010 2009 2008 2007 2006

Sklo 8,182 6,688 5.777 t 11,005 t 5,951 t

Plasty 5,384 5,343 4,142 t 4,611 t 4,5 t

Směsný odpad 134,666 159,583 184,10 t 141,59 t 126,45 t

Papír 5,54 3,79 6,5 t 5,252 t 5,61 t

Železo 5,61 11,168 8,08 t 12,55 t 16,51 t

Pro představu kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled 
je za sledované období k porovnání od roku 2007 – 2010 a ceny jsou uváděny 
bez DPH. 

Porovnání smluv v období 2010 2009 2008 2007

Ceny za odstraňování odpadu 550,- 550,- 550,- 535,-

Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 400,-
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,-
Platby za svoz odpadu 60120,- 60120,- 60120,- 54480,-
Cena odstraňování 1t odpadu 550,- 550,- 550,- 535,-
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 400,-
Celková cena /za tunu 1150,- 1150,- 1150,- 1035,-
Třídění plastů /za kg 8,98 8,98 8,98 8,98

Velkoobjemový kontejner 1150,-/t 1150,-/t 1150,-/t
935Kč/
odvoz

Třídění skla – výsyp kontejneru 190,- 190,- 190,- 170,-

Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo zaplaceno 
na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO v roce 2010.

Uhrazené faktury v roce 2010 za TDO:
Nebezpečný odpad
Roční pronájem kontejneru
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
Nákup zboží
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu

Fi: ASEKOL
Celkové náklady

2010
29.978,-
51.050,-

296.583,-
1.594,-

- 43.061,-
- 1.700,-

336.153,-

2009
37.878,-

0,-
325.010,-

0,-
- 25.035,-

- 1.700,-
336.153,-

Zaplacené poplatky 
Má se ještě vybrat

262.656,-
25.306,-

262.726,-
16.235,-

Zastupitelstvo obce pověřuje
5. Starostu podepsáním smluv s občany na pronájem pozemků dle 

předloženého záměru č. 54/2 v ceně 1,- Kč za 1m2  na jeden rok, kteří 
pozemky využívají.

6. Starostu sepsáním a podepsáním smluv mezi Obcí Záměl a Sdružením 
dobrovolných hasičů o bezplatném pronájmu hřiště pod Markem.

Usnesení č. 6/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného             
dne 21.3. 2011 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jana Stašáka , 

zapisovatelkou
určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing. Milenu 
Krupičkovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Starosta podepsal s občany smlouvy na pronájem pozemků dle 

předloženého záměru č. 54/2 v ceně 1,-Kč za 1m2 na jeden rok, kteří tyto 
pozemky využívají.

9. Možnost koupit od majitelů  K. objekt mlýna s přilehlými budovami a 
pozemky v k.ú. Záměl.

Zastupitelstvo obce schvaluje
2. Program jednání č. 6/2011
5. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu obce za rok 2010 

v souladu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný 
celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom 
vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým jednáním územnímu 
samosprávnému celku škodu.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 
317/1, 54/32, 35, 61/2, který byl vyvěšen na úřední desce. Cena za 1m2  je 
1,-Kč na jeden rok.

7. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku J. S.. Záměr 
prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 12.7.2010 do 9.8.2010. Pozemek 
parc.č. 61/2 dle doloženého geometrického plánu číslo 350-137/2009 o 
výměře 18m2 v ceně 360,-Kč. Dále schvaluje koupi části pozemku pro 
obec od J. S.. Část pozemku parc.č. 57/1, dle doloženého geometrického 
plánu o výměře 37 m2 v ceně 740,-Kč. Kolkovou známku hradí J. S.
z vlastních prostředků.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje opravu obecních cest odfrézovanou vrstvou 
ze silnice. Jedná se o cestu za  školou, část cesty  ke hřišti a cestu v Dolích.
Zastupitelstvo obce uvolňuje na opravu obecních cest ze svého rozpočtu 
částku 120 000,-Kč.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby pan J. T.  zajistil zpracování projektové 
dokumentace na veřejné osvětlení do nově vzniklé zástavby v obci.
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Zastupitelstvo obce pověřuje
6. Starosta je pověřen sepsáním mluv s občany, kteří mají zájem o pronájem 

pozemků parc. č. 317/1, 54/32, 35, 61/2. Záměr byl vyvěšen na úřední 
desce ( sejmuto 18.3.2011 ). Cena za 1m2  je 1,-Kč na jeden rok.

9. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby pokračoval v jednáních 
s majiteli K. o případné koupi objektu mlýna s přilehlými budovami a 
pozemky v k.ú. Záměl.

10. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu po obdržení zpracované projektové 
dokumentace, aby začal vyřizovat stavební povolení na veřejné osvětlení 
v nově vzniklé zástavbě v obci.

Vážení spoluobčané, Záměle blíží se Velikonoce a já bych chtěl 
zhodnotit dosavadní práci zastupitelstva a seznámit Vás s dalšími plány na 
tento rok. Nejprve chci poděkovat těm, kteří pomáhali na údržbě zeleně v obci. 
Panu Klívarovi, který prořezal břeh u obecního úřadu a panům Řehákovi, 
Kosovi a Novotnému. Ti odklidili větve kolem cesty do Dolů. Pan Ptáček a 
Novákovi zase uklidili za paní Peckovou. Jan Sršen ostříhal ovocné stromy ve 
školní zahradě, nový sad u altánu a alej kaštanů ke hřbitovu. Paní Kaplanová se 
svojí maminkou zušlechtily růžičky u místního obchodu a obce. Děkuji i 
ostatním, které jsem nezmínil a věnovali se jakýmkoli způsobem o údržbě a 
zkrášlování obce. Je vidět, že místním lidem na vzhledu místa, kde žijí, záleží. 
Prosím i ostatní, aby na místa, která je třeba uklízet či prořezat, upozornili, aby 
mohlo dojít v co nejkratším čase k nápravě.

Díky frézování cesty mezi Vamberkem a Zámělí byla možnost za 
dobrou cenu opravit některé komunikace v obci. Opravila se cesta od horní 
lávky asi 70m, chybějící kus cesty za školou asi 100m a část cesty do Dolů po 
viadukt 250m. Myslím, že komunikace, kde není tak velký provoz, budou při 
další příležitosti opravené stejným způsobem.

Probíhá stavební řízení na  chybějící chodník podél penzionu Orlice.  
Začínáme vyřizovat stavební povolení na veřejné osvětlení v nové zástavbě. O 
školních prázdninách proběhne rekonstrukce střech školy a tělocvičny. Na tuto 
akci nám byla schválena dotace 600 000 Kč s podmínkou dofinancování 
vlastními zdroji nejméně 600 000 Kč. Díky Královehradeckému kraji, který 
nám přispěl částkou 50 000 jsme doplnili vybavení hasičům o elektrocentrálu a 
kalové čerpadlo. Hasičům chci poděkovat za zimní výjezd na říčku Tepličku u 
Karlových Varů, kde reprezentovali naši obec a věřte, že naše dobrovolná 
jednotka má na regionálním i krajském krizovém řízení velice dobré jméno. V 
březnu také posbírali hasiči papír a železo , proběhla humanitární sbírka a sběr 
nebezpečného odpadu. Všem, kteří se účastnili děkuji.
V obci nás tento rok čeká mnoho údržbářských prací. Nutné je natírání spousty 
věcí (dolní lávka u Myšáků, lávka u vodníka Floriána, lavička u altánu, střechy 
autobusových zastávek, střecha přístavku k řece na obecním úřadě, střecha

čtenáře bylo, že si mohli zkusit ozdobit svoje vajíčko pomocí jejích zkušeností.  
V prosinci v roce 2003 obdržela cenu kraje za lidovou tvorbu Zlatý kolovrat. 
V současné době v Muzeu v Hradci Králové probíhá výstava Velikonoce 
v muzeu, která doplňuje výstavu Zlatý kolovrat a je možné shlédnout i její 
práci.  Po velikonocích se budeme věnovat výrobě stolních her, letní výzdoby 
zahrádky a dveří. Dětem nabídneme pestrou paletu těch nejzajímavějších 
nápadů a technik z mnoha výtvarných oblastí. Platí i zde, že pokud máme 
šikovné ruce a chuť vyzkoušet něco nového, čeká nás spousta příjemných a 
tvůrčích zážitků. Z papíru, drátků, textilu a přírodního nebo odpadového 
materiálu si vyrobíme veselé hračky, originální dárky  zajímavé dekorace. 

Dne 1.4.2010 jsme v naší knihovně prožili Noc s Andersenem. 
Jubilejně již po jedenácté pořádal Klub dětských knihoven SKIP na podporu 
dětského čtenářství a k Mezinárodnímu svátku dětské knihy. Noci se zúčastní 
11 států z toho 480 knihoven a 290 škol v České republice. K této akci se naše 
knihovna přihlásila po počtvrté. Jednalo se o dobrodružný večer, kde jsme se 
vydali do Egypta za pokladem boha Thavla podle stejnojmenné knihy od Dany 
a Johna Howardových. Nenechali jsme ani Apríl spát, protože si z nás pěkně 
vystřelil při nalezení pokladu. Ano, shodou náhod 11.ročník Noci s 
Andersenem připadl na 1.dubna – svátek svatého Apríla a všech humoristů, což 
přineslo hodně legrácek, napočítali jsme 110 zmínek o vyvedení aprílem. Podle 
statistik se spalo v 1065 řádně evidovaných místech, celkový počet účastníků 
letošního ročníku je 40.957 dětí a k nim připočítáváme 12.200 dospělých 
organizátorů. Registrace byla ukončena 1.4.2011. Naše radost je o to větší, že 
se nic vážného nikomu nestalo. Z celkového počtu více než 50.000 lidí jsou
hlášeny dvě odřeniny, jeden podvrtnutý kotník a 3 mléčné zuby opustily své

majitele. Příští rok noc připadne na pátek 30.3.2012.
Veškeré akce knihovny jsou vyvěšeny v okně knihovny a v obecních 

vývěskách. Přeji krásné a v pohodě prožité velikonoční svátky.
Za knihovnu Pavlína Pleslová

Poplatky

Od 1. 1. 2011 budou tyto poplatky -  splatné do 30. 6. 2011

Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
- rekreační objekt

480,- Kč rok/osoba 
480,- Kč rok/rekreační objekt

Poplatek za PSA:
- za prvního psa
- za druhého psa

100,- Kč
150,- Kč

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy
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vyměnili 5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. 
V tomto roce jsme 22.1. 2010 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je 
naučných a 12 knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie. 

statistika výpůjček: Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008

Výpůjčky celkem 726 690 717

Naučná literatura dospělým čtenářům 44 49 82
Krásná literatura dospělým čtenářům 496 458 468

Naučná literatura dětem 34 20 34

Krásná literatura dětem 152 163 133

Čtenáři do 15 let 521 559 242

Čtenáři nad 15 let 57 62 70

Noc s Andersenem
Před vánocemi jsme vyrábění zaměřili na téma vánoc a vyzdobili si 

okna v knihovně vystřihovaným betlémem. Vyrobili si drobné ozdoby 
z korálků a papíru. Vytvořili si látkového Mikuláše a čerta. Napsali jsme 
Ježíškovi dopis plný přání a zaslali ho na Boží Dar. Vystříhali si sněhuláky 
jako zápich do květináčů. Udělali skleněný svícen na vánoční stůl. V lednu 
jsme lepili kalendář s rybou, skládali lachtana a lepili mozaiku. V březnu jsme 
začali s velikonoční výzdobou. Děti si udělaly si do vázy kornout se zajíci, 
výzdoba vajíček přízí a výroba kuřátek. V období velikonoc si pokaždé 
vzpomenu na paní Marii Peterkovou, která každoročně přijížděla do knihovny 
ukazovat techniky vyškrabávaných vajíček a zdobení slámou. Přínosem pro

hasičárny, okna vestibul mezi tělocvičnou a školou, poničené části altánku u 
horní lávky, loď ve školní zahradě a mohl bych pokračovat dál). Na tuto práci 
budou na letní měsíce zaměstnáni studenti na brigádu. Někteří se již hlásí.  
Hlásit se mohou  i další, podmínkou je věk 15 let a dokončená základní škola. 
Ukončení základní školy se počítá až 31.8., proto žáky, které budeme 
zaměstnávat, musí mít za sebou první ročník učiliště nebo střední školy.

Podrobnější informace k plánovaným akcím se dozvíte na veřejných 
zastupitelstvech, kde je zveřejňujeme. Akce konané zde i v nedalekém okolí 
jsou uvedeny na stránkách obce Záměl  www.obeczamel.cz .  Na těchto 
stránkách je také možné se zaregistrovat a poté Vám budou některé důležité 
informace chodit přímo do vašeho e-mailu. Stačí na úvodní stránce zapsat Váš 
e-mail a potvrdit tlačítko OK. Tím se Váš mail zapíše do databáze a na všechny 
uložené adresy budou přicházet aktuality. Ještě chci říci, že jsem moc rád, jaká 
je na veřejných zastupitelstvech účast. Na posledním zastupitelstvu bylo 40 
občanů. Proto budeme i nadále pokračovat v zastupitelstvech konaných v 
místním Penziónu.

Nyní chci ještě pozvat všechny na oslavu 100 let školy, která se bude 
konat v sobotu 18.června 2011 od 10 hodin a touto cestou požádat místní 
spolky a občany, kteří mají možnost se prezentovat tím, co dovedou, ať přispějí 
a zpestří program narozenin naší školy. Také prosím, kdo z vás má příbuzné 
nebo známé, kteří již v Záměli nebydlí, dejte jim vědět, aby se oslav mohli také 
zúčastnit. Všem Zámělákům bude úplný program koncem května hozen do 
schránky. V tomto roce oslavíme i 130 let knihovny.

Často slyším na zastupitelstvech i mezi občany nářky, jak se v 
obecním lese hospodaří nebo hospodařilo, proto umožním všem zájemcům 
návštěvu obecního lesa za přítomnosti našeho správce Oldřicha Nermutě a mě. 
Oldřich Nermuť s námi obejde hranice, ukáže všem paseky, na místě ukáže 
plán těžby na tento rok a odpoví na všechny dotazy týkající se lesa. Termín 
prohlídky 2.května 2011 v 16 hodin. Sraz u studánky paní Marie v obecním 
lese.

Josef Novotný, starosta

Zprávičky 

z naší školičky

Podzim uletěl s posledním padajícím listím a v naší školce jsme se 
začali těšit na zimní radovánky.  Zimní čas jsme zahájili divadelním 
představením ve Vamberku s názvem „Malostranská zimní pohádka“.  
Vyprávění o sněhulácích a zatoulaném pejskovi  se nám moc líbilo a ve školce 
jsme se hned pustili do výroby nejrůznějších sněhuláků a sněhuláčků. 
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3. prosince nás navštívili čert s Mikulášem.  Čerti dobře věděli o všech 
drobných prohřešcích některých neposedných dětí, ale všichni slíbili, že se 
polepší a Mikuláš pak mohl každého odměnit sladkou odměnou.

Také počasí nám přálo. Před Vánocemi napadlo dost sněhu a nic už 
nám nebránilo vyrazit na kopec  se sáňkami nebo bobem. Bohužel po několika 
dnech přišla obleva.  Náladu nám spravila alespoň vánoční besídka. Děti si pro 
rodiče připravily bohatý program . Pásmo písniček, básniček a tanečků 
každého jistě pohladilo po duši. Rodiče pak ve vánoční dílně pomohli svým 
ratolestem  vytvořit několik vánočních dárečků . 

Děti ze školky se také zúčastnily místní akce – rozsvěcení vánočního 
stromu . Svým vystoupením zajisté přispěly ke slavnostnější předvánoční 
náladě. Za všechnu snahu a píli byly děti odměněny bohatou nadílkou od 
Ježíška, který nám do školky přinesl mnoho krásných dárků.  Než se ale děti 
mohly podívat do vánočních balíčků, vyzkoušely některé vánoční zvyky a 
tradice. Každý si rozkrojil jablíčko, ve kterém hledal hvězdičku, pustil si 
lodičku z oříškové skořápky a někteří si dokonce vyzkoušeli lití olova.  

vynášení Moreny karneval

Po Vánocích nás čekalo nemilé překvapení. Všechen sníh zmizel a 
teplota stoupla vysoko nad nulu. Nenechali jsme se ale odradit nepřízní počasí 
a udělali jsme si zimu přímo ve školce.  Vždyť koulovačka s papírovými 
koulemi je stejně zábavná jako se sněhovými.  A co teprve slalom v 
přezkáčích, nebo chůze v bruslích –  tyto úkoly byly pro některé děti pěkným 
oříškem.

Pomalu se našim předškolákům blížil čas zápisu. Všichni se na tento 
slavný den pečlivě připravovali, ve školce si děti čím dál častěji hrály na školu, 
zkoušely si připravit aktovku a stále se vyptávaly, co je ve škole asi čeká. Proto 
31.ledna nejstarší děti navštívily první třídu a zúčastnily se jedné vyučovací 
hodiny. Do školky se pak vrátily plni nových zážitků a o všem nám vyprávěly. 
Zápis  8. února byl pro všechny už jen přehlídkou jejich znalostí a dovedností.

Únor bývá vždy ve znamení masopustu.  Ani naší školce se tato dávná 
tradice nevyhnula. Nejdříve se děti seznámily se vším, co k masopustu patří a 

Ples se opět vydařil, k tomu přispěla i vzorná obsluha penzionu, za což 
jim také děkujeme. Na závěr mohu prozradit, že místo, hudbu a datum konání 
plesu na rok 2012 už máme zajištěný.

Sbírka pro Diakonii Broumov. Ve dnech 25. a 26. března 2011 
proběhla sbírka pro Diakonii v Broumově ve spolupráci s o.s. Má vlast-můj 
domov. Darované věci jsme shromáždili do odvozu  na dvoře Hostince u Karla 
IV.,což nám umožnila paní Marie Trejtnarová. Děkuji všem, kteří do sbírky 
přispěli.  

Společenská kronika
2010 2011

listopad 85 let Jan Kašpar leden 70 let Karel Archleb

prosinec 94 let Viktorie Málková únor 75 let Marie Ptáčková

91 let Jarmila Pecková duben 70 let Zdenka Zezulková

90 let Augustin Hejčl

70 let Jana Fenyková

70 let Marie Kotyzová

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

Navždy nás opustila: paní Marta Johnová Čest její památce.

Pozvání na plánovanou akci
Dne 16. dubna 2011 v sobotu se zúčastníme turistického pochodu 

„Doudlebská šlápota“. Zveme všechny příznivce pohybu k účasti a těšíme se 
na den strávený v jarní přírodě. Podrobné informace naleznete na vývěsce v 
prodejně v Záměli nebo na internetových stránkách obce.

                         Za sociální a kulturní výbor zapsala Jaroslava Pišlová

~ ~  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.

Jako každoročně se s Vámi podělím o statistická čísla z předešlého roku. Za 
knihy se utratilo 10.489 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru, 
lepidla, pastelek se vydalo 2.059 Kč občerstvení k soutěžím, autogramiáda 675 
Kč dary 637 Kč. 

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás 
s několika statistickými čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti a 
porovnali s předchozími roky. V knihovně je registrováno 88 čtenářů z toho 51 
čtenářů do patnácti let. V loňském roce jsme s knihovnou Kostelec nad Orlicí 
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vychovatelce školní družiny paní Ivaně Kotyzové, která vyrobila s dětmi 
krásná přáníčka, paní Fialové s dcerou za vánoční výzdobu stolů, personálu 
penzionu za skvělou obsluhu a večeři a všem ženám, které s přípravou všeho 
potřebného pomáhaly.

Další akcí byl maškarní karneval. Poprvé netradičně na sále v 
Kempu U Zámečku v Záměli. Datum konání byl stanoven na 29. ledna 2011 od 
15 hodin. Vše musí být zajištěno s určitým časovým předstihem a tak nás zprvu 
zaskočila velká nemocnost dětí a nezastírám, že jsme se s členkami 
rozhodovaly, zda karneval vůbec uskutečníme. Přes naše obavy se sál po 
patnácté hodině zaplnil do posledního místa dětmi v doprovodu svých rodičů a 
příbuzných. Nepřeberné množství masek se předvedlo při promenádě. Místní 
mažoretky pod vedením Hany Myšákové nám předvedly své vystoupení, 
bohužel v menším počtu než bylo plánováno už kvůli zmíněné nemocnosti dětí.
Poté následovaly hry a soutěže pod vedením Terezky Myšákové, Katky a 
Zuzky Jiskrové a Janičky Kaplanové. Děti za splnění všech disciplín dostávaly 
malé dárečky.. Při hudbě pana Nermutě se dosyta vyřádily do pozdních 
odpoledních hodin. Majitelé kempu připravili lákavé občerstvení a tak třeba 
párek v rohlíku, utopenec či pudinkový pohár s jahodami a další dobroty 
udělaly radost nejenom dětem. Chtěla bych poděkovat maminkám a babičkám, 
které napekly cukroví. To, co nebylo rozdáno na lístečky všem dětem, bylo v 
mžiku rozprodáno. Poděkování též patří: tradičně panu M. Kroupovi za ovoce, 
tentokrát pro naše nejmenší, paní Fialové, Bednářové a Joachimsthalerové za 
věcné dary do soutěží, panu O. Nermuťovi za hudební doprovod, personálu 
kempu za vzornou obsluhu, Terezce a Katce /Křemílek a Vochomůrka/ za 
výdrž na tanečním parketě do poslední písničky, paní Stáně Vašků a Květě 
Klívarové a všem členkám výboru za přípravu a organizaci celého odpoledne.
Věřím, že všichni zúčastnění si odpoledne se svými nejmenšími užili a budeme 
se těšit na karneval zase příští rok.

5-tý Sousedský ples. Asi vůbec nejoblíbenější akcí je sousedský ples. Mile nás 
překvapil Váš zájem a ještě než byly vyvěšeny plakáty, měla paní Viktorka 
Klívarová, která se každoročně o prodej vstupenek obdivuhodně stará, 
zamluveny místenky ke všem stolům v penzionu. Ale vraťme se na začátek.
Datum konání 26. února 2011 v penzionu Orlice, hudba pan Josef Šerák.
Organizačně vypomáhali členové Sboru dobrovolných hasičů Záměl. Ples byl 
zahájen předtančením Dominiky Keslové a Matouše Findejse z TK SOLANC z 
Rychnova nad Kněžnou, kteří předvedli ukázky latinskoamerických tanců. 
Svazoval je malý prostor, ale i tak sklidili obrovský potlesk za svoje umění.
Potom už nám k poslechu i tanci hrál pan Šerák do půl třetí do rána. Tak rychle 
večer při dobré hudbě a tanci uběhl. O prodej losů se postarala Jana Kaplanová 
a Zuzka Jiskrová se svými kamarádkami. Se slosováním tomboly nám pomohli 
Bohuslav Hovorka, Petr Hovorka a Kateřina Nermuťová /za SDH/. Touto 
cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli svými dary do tomboly. 
Jejich dlouhý seznam je na internetových stránkách obce.

potom jsme uspořádali velký karneval. Přišlo plno krásných masek. Mohli jsme 
potkat princezny, broučky, kouzelníky i bytosti zcela neznámé. Všechny děti si 
to užívaly. Nechyběly samozřejmě ani soutěže a sladké odměny.  Masopustní 
oslavy jsme uzavřeli  divadelním představením ve Vamberku  „Masopustní 
pohádka“.

S blížícím se jarem bylo potřeba připravit se na to, že i nejmenší děti 
mohou být účastníky silničního provozu. Školka se proto změnila jeden den na  
veliké nádraží, kam přijíždí vlak a rozváží děti na výlety.  Hned druhý den  děti 
cestovaly auty všeho druhu a příště se zase vozily na kolech.  To ovšem není 
možné bez dobré znalosti pravidel silničního provozu.  Značky, semafory, 
přechody pro chodce – to vše děti sice již dobře znaly, ale ve školce jsme těmto 
věcem ještě věnovali zvláštní pozornost.

Jedním ze zajímavých témat  rámcově- vzdělávacího programu je 
téma: Řeky a moře. V tomto bloku her a činností se děti seznámily s 
koloběhem vody, zjistily, kde se berou řeky a kam tečou, poznaly rozdíl mezi 
naší sladkou a mořskou vodou.  Nám tak známé pokusy s odpařováním slané 
vody mnohé děti  přiváděly k úžasu. Děti také poznaly, jak moc je pro nás voda 
důležitá a jak je to vzácná tekutina.

V březnu jsme se pustili do jarní výzdoby. Děti vytvořily spoustu 
krásných obrázků, vystříhaly mnoho květin, vyrobily kuřátka a slepičky a tím 
vším vyzdobily celou školku. Na první jarní den jsme  oprášili starý zvyk –
vynášení zimy. Děti pomohly s výrobou veliké Morany a společně jsme ji 
donesli k řece.  Nejdříve všichni zazpívali písničku a potom jsme poslali 
Moranu po vodě daleko, daleko pryč. Tím jsme se rozloučili se zimou a 
přivítali jsme jaro. 

Nyní se už těšíme na další jarní svátky. Doufejme, že nám bude přát 
počasí a vše se vydaří.

Zápis do mateřské školy Záměl se koná ve čtvrtek 26. května 2011 od 
15:00 do 17:00 hodin v budově školy. Do mateřské školy budou přijímány děti 
s trvalým bydlištěm v Záměli. Dalším kriteriem je věk dítěte. U zápisu je třeba 
předložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

Učitelka MŠ Jitka Juštová

Zpráva o činnosti školy 

ZŠ a MŠ Záměl

S Novým rokem jsme se vrátili ke 
svým školním povinnostem.

Hned po vánočních prázdninách nás navštívila paní Mazuchová, která 
se stará o dravce a drobná zvířátka. Ukázala nám různé sovičky, výra, krkavce i 
orla. Vyprávěla o osudech některých ptáků, kterým svou péčí zachránila život. 
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Děti mohly opeřence pomocí kožené rukavice nosit po třídě a pouštět ke své 
majitelce. Zpestřením byla ukázka fretky.

V lednu navštívili budoucí prvňáčci své starší kamarády ve škole. Při 
hodině českého jazyka hledali písmenko, kterým začíná jejich jméno, 
vybarvovali je a povídali si o vystavených obrázcích. V den zápisu se pak 
nikdo nebál neznámého prostředí a předvedl své dovednosti paní učitelce. 
Zápisem prošlo 8 předškoláků. Rodiče dvou dětí požádali o odklad školní 
docházky. Po doložení požadovaných potvrzení jim byl vydán souhlas s 
odkladem školní docházky. Do první třídy tedy nastoupí 6 dětí. 

hvězdárna v Hradci Králové den naruby

V únoru se starší školáci vydali na exkurzi do hvězdárny v Hradci 
Králové. Už cesta vlakem a trolejbusem byla zážitkem. Ve hvězdárně nás 
čekala prohlídka kopule s dalekohledem, planetárium, model znázorňující 
pohyb Země a Měsíce kolem Slunce a promítání filmu o planetách.

ukázka dravců jarní výzdoba

Během března probíhal projekt „Jaro“. Především v prvouce, přírodovědě, 
slohu, výtvarných a pracovních činnostech jsme vytvářeli práce, které 
vystavujeme po chodbách. Vyvrcholením celého projektu bylo vynášení 
Moreny. Za zpěvu písniček a rachocení řehtaček odplavala zima a my už se 
pomalu dočkáme slunečných dní. V anglickém jazyce jsme pracovali na 
projektu „Moje oblíbené zvířátko“. Z donesených obrázků a fotografií jsme 
sestavili práce, které jsme doplnili povídáním v anglickém jazyce.

  

Činnost sociálního a kulturního 
výboru

Po podzimních volbách jsme začali pracovat v novém složení. 
Členkami sociálního a kulturního výboru jsou: Jaroslava Pišlová, Milena 
Kaplanová, Viktorie Klívarová, Zuzana Jiskrová, Jana Kaplanová a Alena 
Joachimsthalerová.

Jako první akce v novém složení sociálního a kulturního výboru byla 
příprava předvánočního posezení s důchodci. Tato, mezi důchodci oblíbená 
akce, se konala v sobotu 11.prosince 2010 v penzionu Orlice. Od časných 
odpoledních hodin probíhaly přípravy na setkání a kolem patnácté hodiny se 
restaurace zaplnila 30 seniory. Přítomné přivítal pan starosta Josef Novotný, 

předvánočního posezení s důchodci

představil členky sociálního a kulturního výboru a popřál všem hezkou zábavu.
Odpoledne a večer zpříjemnil svou hudbou a zpěvem pan Hartman. Navštívil 
nás Mikuláš, který rozdal všem malé dárečky. Sladké občerstvení a jednohubky 
připravily členky výboru, vynikající křupavé preclíky upekla paní Marie 
Hlaváčková, medové perníčky jsme upekly a ozdobily pod vedením paní Marie 
Dalecké, za což jim patří náš velký dík. Při veselé zábavě, tanci a povídání čas 
rychle uběhl a nastala doba loučení, kdy si všichni přáli krásné svátky, hodně 
zdraví a i trochu toho nezbytného štěstíčka a rozešli se do svých domovů. Další 
den Jana Kaplanová a Zuzka Jiskrová odnesly malé dárky těm, kteří se nemohli 
hlavně ze zdravotních důvodů zúčastnit. Na závěr bych chtěla poděkovat panu 
Miroslavu Kroupovi z Tercie za sponzorský dar ovoce pro naše spoluobčany,
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Zasahovali HZS z Rychnova nad Kněžnou a sbory dobrovolných hasičů z 
Vamberka a ze Záměle. Požár byl uhašen panem M. Příhodou a panem L. 
Kapuciánem st. ze Záměle před příjezdem hasičů.

V pondělí ráno dne 18.10.2010 vyjížděli zámělští hasiči k požáru 
trafostanice u rybníka, který byl hlášen v 5:12 hod. Jednotka se také zúčastnila 
námětových cvičení. Noční námětové cvičení se konalo z 18.-19.6.2010 v 
Rybné nad Zdobnicí. Druhé námětové cvičení se uskutečnilo 11.7.2010 v 
Kempu u Zámečku v Záměli. Zúčastnily se ho sbory ze Záměle a z Vamberka. 

V kempu sbory předvedly zásah na "hořící" dům. Ve dnech 17.2.-
19.2.2010 byla naše dvoučlenná posádka L. Kapucián a M. Dudek spolu s 
obojživelným pásovým transportérem PTS-10 přepravena do Brandýsa nad 
Labem a posléze k Pikovicím na řeku Sázavu. Jejich úkolem bylo rozrušování 
ledové celiny. Výjezd zajistila a náklady uhradila společnost Koordinace 
(www.koordinace.cz). 

Díky těmto „výjezdům“ transportéru obec Záměl získává dotace jak 
pro samotný transportér, což znamená, že obec do transportéru nemusí 
investovat, tak částečné vybavení JPO. Transportér PTS-10 má své povinné 
kondiční jízdy. Jedna se realizovala 16.1.2010.

  

Finanční dar 

Královehradeckého kraje

Elektrocentrála Heron Kalové čerpadlo Heron

Naši dobrovolní hasiči byli 7.1.2011 povoláni s našim PTS do vesnice 
Teplička u Karlových Varů, kde ledové jevy ohrožovaly občany. Poděkování 
patří Ladislavu Kapuciánovi a Mirku Dudkovi, kteří se výjezdu zúčastnili. 
Děkujeme ještě Královehradeckému kraji za poskytnutí finančního daru ve 
výši 50 000 Kč obci Záměl na dovybavení obojživelného transportéru PTS 10
kalovým čerpadlem Heron EMPH 80W a elektrocentrálou Heron EGM65 
AVR 3E 6500W-.

1. dubna jsme si užili „Den naruby“. Ten spočíval v obrácených rolích 
žáci x učitelé. Celý týden se děti připravovaly na to, aby si vyzkoušely, jaké to 
je zaměstnat partu roztržitých spolužáků. Příprava na vyučování dala dětem 
docela zabrat a byla opravdu kvalitní. Někteří vytvářeli úkoly pro ostatní 
pomocí internetu, jiní vyráběli sami nebo za pomoci rodičů pracovní listy pro 
kamarády. I tělesná výchova byla vedena dětmi. Všichni malí vyučující 
zaslouží velkou pochvalu za snahu a odvahu postavit se do role učitele. Den 
naruby byl opravdu povedený a určitě si ho v příštích letech zopakujeme. 

V současných dnech plánujeme přípravy na velikonoce, otvírání 
studánek, olympiádu málotřídek a školní výlet. 

Během měsíce června bude škola již tradičně organizovat sběr starého 
papíru. Ten bude v pondělí 27.6. dopoledne ze školy odvezen. Do pátku 24.6. 
mohou zájemci denně od 7:00 do 16:30 hod. přinést starý papír do školy.

Největší událost, která nás v červnu čeká, jsou oslavy 100 let vzniku 
školy v Záměli. Budou se konat v sobotu 18. června od 10:00 hodin. Program 
bude upřesněn ve vývěskách a na internetových stránkách Obce Záměl. 
Všichni bývalí absolventi a široká veřejnost je zvána na den otevřených dveří.

Jindra Müllerová, ředitelka ZŠ MŠ Záměl

Hasiči 

Zpráva SDH Záměl 

za rok 2010

Sbor dobrovolných hasičů Záměl, tak jako tomu bylo v předchozích 
letech, vykazuje činnost prostřednictvím akcí určených pro obyvatele obce 
Záměl. V každé zprávě, která bude zveřejněna ve Zpravodaji Záměle, se budu 
snažit Vás, obyvatele Záměle, postupně seznámit se změnami v SDH, proč 
vzniklo JPO apod. 

Sbory dobrovolných hasičů jsou rozděleny do tzv. Okrsků. V rámci 
bývalého rychnovského okresu jsou SDH rozděleny do devatenácti okrsků. 
Zámělský sbor patří do Okrsku č. 4, ve kterém jsou dále hasiči z Doudleb n. 
Orl., z Potštejna, z Rybné n. Zd., ze Slatiny n. Zd., z Merklovic a z Pekla n. Zd. 
Pověření členové výboru našeho SDH se účastní schůzí 4. Okrsku. 
Pro účast na hodnotící schůzi Okrsku č. 4., která se konala dne 19.2. v 
Doudlebách n. Orl., byli pověření: starosta SDH L. Jedlinský, jednatel M. 
Svoboda a zástupce velitele T. Khol. 3.11. proběhla schůze starostů sborů 
bývalého rychnovského okresu. Této schůze se účastnil starosta L. Jedlinský a
převzal si materiály, které sloužily jako podklady pro program na Výroční 
valnou hromadu.
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SDH uskutečnilo v roce 2010 celkem pět členských schůzí, na kterých 
se řešila problematika zajištění občerstvení na akcích obce a pořádání vlastních 
akcí. 
SDH spolupořádalo se Sociálním a kulturním výborem obce Záměl IV. 
Sousedský ples, který se konal 20.2. Na plese k poslechu a k tanci hrála 
skupina Jsem tam bend. Sousedský ples patří mezi oblíbenou společenskou 
událost obce.

SDH zrealizovalo v roce 2010 tři akce. 30.4. se konalo Pálení 
čarodějnic, 8.5. jsme pozvali sbory okrsku č. 4 na Okrskovou soutěž a 10.7. 
jsme pořádali Soutěž v požárním útoku. Na Pálení čarodějnic dorazili
především obyvatelé obce Záměle, což nás velice potěšilo. Mrzelo nás, že jsme 
nepřipravili soutěže pro děti. Tento nedostatek napravíme v roce 2011. 

Okrskové soutěže dne 8.5. se zúčastnilo jedenáct družstev mužů a pět 
družstev žen. Za SDH Záměl soutěžilo jedno družstvo žen a jedno družstvo 
mužů. Ženy se umístily na třetím místě a muži vybojovali historicky první 
místo.

Dne 10.7. se konalo více akcí v okolních sborech. U nás v Záměli 
jsme pořádali osmý ročník Soutěže v požárním útoku, kterého se zúčastnilo
sedm mužských týmů, z toho dva týmy byli z našeho sboru. Ženy nesoutěžily z 
důvodu neúčasti dalších družstev žen z okolních sborů. Družstvo mužů I. se 
umístilo na druhém místě a družstvo mužů II. se umístilo na sedmém místě.  

Občerstvení zajistil sbor 30.1. na Dětském karnevalu a 1.5. při 
Otevírání studánek.7.8. obec pořádala Sjezd rodáků. Někteří členové SDH ve 
vycházkových uniformách v průvodu nesli a položili věnec k pomníku 
Padlých. Dále pokračoval průvod ke škole, kde oficiální zahájení této akce 
skončilo a starostkou obce bylo vybídnuto k prohlídce školy, výstavy v 
tělocvičně, a dalších míst, mimo jiné i klubovny SDH. Ostatní členové 
zajišťovali občerstvení na hřišti Pod Markem. Následující den 8.8. se 
uskutečnila mše v kostele Sv. Marka. Po skončení mše naši členové a 
zastupitelé obce zapálili svíčky u hrobů bývalých starostů obce Záměle. 

Sbor obdržel pozvánky na Výroční valné hromady. Dne 18.12. se 
Výroční valná hromada konala v Potštejně, které se účastnil M. Svoboda. Sbor 
v Doudlebách. n. Orl. pořádal dne 8.1.2011 Výroční valnou hromadu, které se 

za náš sbor zúčastnil P. Hovorka, K. Nermuťová a P. Žůrek. Kromě pozvánek 
na Výroční valné hromady sborů, SDH obdrželo pozvánku na Slavnostní 
schůzi k oslavám 130 let od založení jejich sboru, která se konala 3.11. 2010. I 
v tomto roce, 27.3. a 25.9. sbor uskutečnil sběr železného šrotu a děti ze sboru 
sbíraly v uvedený den starý papír. 
K 31. prosinci 2010 sbor měl 33 dospělých členů a 14 mladých hasičů do 18 
let. 
Ocenění obdrželi: Za příkladnou práci B. Hovorka, J. Daleký za 10 let u sboru.  
Za 50 let u sboru L. Jedlinský, Fr. Kotyza st.

Děti – mladí hasiči
Děti vypomáhaly starším členům při pořádání Pálení čarodějnic dne 

30.4., při Otevírání studánek dne 1.5. a při Sjezdu rodáků 7.8.
Od 28.5. do 30.5. se děti zúčastnily dalšího ročníku hry Plamen, který 

se konal v Ještěticích. Děti bydlely ve velkém stanu, který je ve vlastnictví 
sboru. Soutěžily v několika disciplínách, např. v požárním útoku a ve štafetě. V 
této soutěži je velká konkurence, protože se jí účastní děti ze sborů v rámci 
bývalého rychnovského okresu. V kategorii, ve které soutěží děti našeho sboru, 
se umístily na posledním místě z dvacetičtyř družstev. 

Na podzimním kole hry Plamen pořádaném 2.10. v Olešnici se naše 
děti umístily na posledním místě. 

Jarního kola hry Plamen v roce 2011 se zúčastní děti našeho sboru 
pravděpodobně naposledy. Důvodem je skutečnost, že v družstvu musí být 
minimálně 10 dětí ve věkové kategorii 6-15 let. Našim dětem je méně než 6 let 
a také letos bude již některým dětem z družstva více než 15 let. Ze Záměle se 
zatím přihlásil jeden nový zájemce. Rodiče a sbory z okolních obcí projevili 
zájem o Dětský kroužek. Bohužel těchto dětí není tolik, aby se kroužek otevřel. 

Máte-li zájem, aby se Vaše děti staly mladými hasiči, kontaktujte L. 
Kapuciána 724754993 nebo J. Hlaváčka 605950437.  

Zpráva JPO V v Záměli
Jednotka požární ochrany byla zřízena obcí Záměl jako organizační 

složka obce v roce 2007. Složka patří do JPO V. Jednotka je již připravena k 
výjezdu se čtyřmi členy (velitel, řidič = strojník, 2 hasiči). Členskou základnu 
jednotky tvoří 11 členů, jimiž jsou: Petr Žůrek, Ladislav Kapucián, David 
Kapucián, Josef Hlaváček, Marcel Svoboda, David Svoboda, Petr Hovorka, 
Lukáš Jedlinský, Tomáš Khol, Lukáš Matějus a Miroslav Dudek. Členové 
jednotky se povinně musí účastnit školení, týkající se JPO V, přičemž za rok 
2010 byly tři školení v klubovně SDH Záměl.

V roce 2010 Jednotka požární ochrany měla dva výjezdy. Dne 
27.9.2010 byl první výjezd k požáru, který byl nahlášen v 18:00 hod. Jednalo 
se o požár kotelny rodinného domu v Záměli naproti Agroservisu Záměl. 
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