
 

 
OZNÁMENÍ 

 
 

Dosud platné internetové stránky obce dostanou novou podobu.  
www.obeczamel.cz 
Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00–8.30 hod.Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. Cena: 14 Kč/l 
Zakázkové krejčovství Helena Sršňová 
Dává na vědomí své služby: zakázkové krejčovství, úpravy a opravy oděvů, 
společenské šaty, dámské, pánské, dětské oblečení, patchwork, karnevalové 
kostýmy, bytový textil Záměl 9, Potštejn, e-mail: helenasrsnova@seznam.cz, 
tel. 737 503 614 
Sportoviště „U školy v Záměli“  
je otevřeno 8:00 – 21:00 hod. klíče je možné si rezervovat na tel. 606 091 513 
a k vyzvednutí jsou v Penzionu Orlice u pana Jana Stašáka 
1.4.2015 do 
30.11.2015 

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících 
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod. 

do1.7.2015 Hračky dávné i nedávné Prázdninová výstava historických 
hraček pro malé i velké ze sbírky Aleny Pleslové v muzeu 
 

27.6.2015 Pivní slavnosti v penzionu Orlice 
27. 6. 2015 SDH  ZÁMĚL Vás zve na již tradiční 13. ročník soutěže žen a 

mužů v požárním sportu -  na hřišti pod Markem 
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100  

nebo na stránkách odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpravodaj obce Záměl  
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 
Usnesení č. 3/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 8. 12. 2014 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji Milenu Kaplanovou, sčítáním hlasů 
určuji Renatu Štefkovou, ověřovateli zápisu určuji Ing. Miroslava Rozkota 
Csc., Ing. Martina Šklíbu.   
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
17.Rozpočtové opatření č. 21, 22, 23 / 2014 / viz příloha. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje 
2. Program jednání č. 3 / 2014 
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Záměl. 
7. Předloženou cenovou nabídku VN14111801, zpracování konceptu pro 
výměnu svítidel veřejného osvětlení, možnosti financování, podpora při VŘ od 
společnosti Efektivní Osvětlování s.r.o.. Celková cena 12 100,-Kč. 
8. Předloženou cenovou nabídku pana Bohuslava Obsta, DiS.,  na technický 
dozor na akci: „ Výměna oken u čp. 126 Škola a tělocvična v obci Záměl “ za 
cenu 19 700,-Kč. 
9. Možnost oddávání v obci Záměl, jako možného oddávajícího schvaluje pana 
Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako vhodné místo schvaluje zasedací místnost 
obecního úřadu. 
10. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Záměl paní Jindry Můllerové o uzavření školy 
z organizačních důvodů v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 
2015. 
11. Využití nároku na uplatnění předkupního práva na pozemek KN – 94/3 
vedeného na LV č. 181 v k.ú. Záměl a na pozemky KN - 8/24, 8/25 vedených 
na LV č. 181 v k.ú. Záměl možnost předkupního práva neuplatní. 
12. Koupi pozemku parc. č. 94/3 za cenu 9,-Kč za 1m2 od pana J L. Celková 
cena pozemku činí 3 654,- Kč. 
13. Nejvhodnější nabídku č. 2: STAVITELSTVÍ EU s.r.o., která obsahuje 
nejnižší nabídkovou cenu z hodnotících firem na projekt „ Zateplení obecního  
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úřadu a knihovny v obci Záměl “ a  to ve výši 2 235 278,35- Kč. 
14. Smlouvu č. 14POV01-0013/RK/INV na poskytnutí investiční finanční 
podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy 
venkova dotační 
titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na 
realizaci projektu s názvem „ Výměna oken u čp. 126 Škola a tělocvična v obci 
Záměl “. 
Dotace činí 350 000,-Kč max. však 50% celkových nákladů na projekt. 
Realizace projektu proběhne od 20. 1. 2015 do 28. 2. 2015. 
15. Rozpočet obce Záměl na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 9 521 600,- Kč. 
Závazným ukazatelem pro obec jsou paragrafy. Dále schvaluje příspěvek pro 
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl ve výši 600 000,-Kč. 
16. Uzavření smlouvy mezi obcí Záměl a obcí Vrbice na převzetí odpadu do 
sběrného dvora s kompostárnou. 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje 
7. Starostu podpisem smlouvy na zpracování konceptu pro výměnu svítidel 
veřejného osvětlení, možnosti financování, podpora při VŘ od společnosti 
Efektivní Osvětlování s.r.o.. Celková cena 12 100,-Kč. 
8. Starostu podpisem smlouvy s panem Bohuslavem Obstem, DiS., na 
technický dozor na akci: „ Výměna oken u čp. 126 Škola a tělocvična v obci 
Záměl “ za cenu 19 700,-Kč. 
12. Starostu podpisem smlouvy na koupi pozemku parc. č. 94/3 za cenu 9,-Kč 
za 1m2 od pana JL. Celková cena pozemku činí 3 654,- Kč. 
13. Starostu k podpisu smlouvy se společností STAVITELSTVÍ EU s.r.o. na 
projekt „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
14. Starostu k podpisu smlouvy č. 14POV01-0013/RK/INV na poskytnutí 
investiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského 
programu obnovy venkova dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti na realizaci projektu s názvem „ Výměna 
oken u čp. 126 Škola a tělocvična v obci Záměl “ a schvaluje dofinancování 
projektu. 
 

Usnesení č. 4/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 19. 1. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou.   
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
16. Ceny vodného a stočného pro rok 2015 vykalkulované společností Aqua 
servis. 
20. Rozpočtové opatření č. 24, 25, 26, 27 / 2014 / viz příloha. 

  

 
 

 

 
Zateplení obecního úřadu 
 a knihovny v obci Záměl  

Dotace operačního programu Životního prostředí a Evropské unie finančně 
pokryla část nákladů na zateplení obecního úřadu a knihovny. Výměny oken 
a dveří v těchto prostorách. Rozvody topení včetně tepelného čerpadla. 
Došlo k rekonstrukci půdní vestavby. Celková hodnota díla byla 2 415 715 
Kč. Výše dotace činila 1 886 925 Kč. Dodávku provedla fi Stavitelství 
Vamberk EU s.r.o. Husovo nám. 99, 517 54 Vamberk IČ: 27521711 , která 
byla vyhodnocena 19.11.2014 v 10:00 hod. 

  
. 

 

 

Výměna oken u čp.126 škola  
a tělocvična v obci Záměl  

Došlo k výměně oken a dveří včetně montáže na budově školy pod čp. 126  
v programu POV (program obnovy venkova). Jedná se o dotaci z 
Královehradeckého kraje. Celé dílo se podařilo během 1 měsíce. Posouzení 
nabídek proběhlo 4. 11. 2014. Celková hodnota díla je 588 351,78 Kč Výše 
dotace je 50% z celkové hodnoty což činí 294 175,89 Kč. Výměnu oken 
provedla fi Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 
28436024, DIČ: CZ28436024 
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Svážíme bioodpad 
z obce Záměl 

Z dotace OPŽP došlo k zakoupení nákladního automobilu značky IVECO s 
kontejnerovou nástavbou na vysyp kontejnerů o objemu 240 l.  
Celková hodnota kompletní dodávky byla 2 988 700 Kč včetně DPH. Výše 
dotace byla 90% z celkové hodnoty což činí 2 689 130 Kč. Dodávku 
provedla fi AGROSERVIS Záměl s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn IČO: 
63219328, DIČ: CZ63219328. Posouzení nabídek proběhlo 20.10.2014 v 
10:00 hod. 

  

  
 

Intenzifikace ČOV Záměl 

 

 
Podání nabídek proběhlo do 17. 3. 2014 do 17:00 hod. A výběrové řízení 
zvítězila a dodávku provedla fi fi AKVOPRO s.r.o. Vyšehradská 1349/2, 
128 01 Praha 2 . Z dotace Královehradeckého kraje došlo k pořízení 
projektové dokumentace a vyřízení územního a stavebního řízení pro 
rekonstrukci stávající ČOV. Celková hodnota kompletní dodávky byla 119 
548  Kč včetně DPH. Výše dotace byla 95 000 Kč  .  

 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje 
2. Program jednání č. 4 / 2015 
5. Výroční zprávu za rok 2014 o volném přístupu k informacím podle § 
106/1999. 
6. Žádost Farmy Tichý a spol. a.s. na pronájem garáže, pozemků dvora a části 
budovy chléva v areálu mlýna čp. 26.,  za částku 16 000,- Kč za 1 rok. 
7. Smlouvu mezi příjemcem: Dobrovolným svazkem obcí Orlice, Palackého 
nám.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí a vkladatelem: obcí Záměl, Záměl 158, 
517 43 Potštejn, o vložení majetku obce do hospodaření svazku obcí. 
Předmětem vkladu je pozemek p.č. 317/1 v katastrálním území obce Záměl. 
Vkladatel je členskou obcí příjemce, Dobrovolného svazku obcí Orlice. 
Vkladatel vkládá majetek do hospodaření svazku obcí za účelem realizace 
projektu „Cykloturistika v Orlici“, který byl podpořen dotací Programu obnovy 
venkova Královéhradeckého kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. 
14POV03-0007/KO/INV. 
8. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s panem Radkem Bulířem, Žiškova 134, 
517 50 Častolovice na zajištění odborného zástupce dle zákona o VaK. Tímto 
dodatkem se upravuje článek V. Smluvní cena a podmínky vyplácení. Paušální 
částka za služby činí 1000,-Kč měsíčně. Obě strany se dohodly na finančním 
plnění, které bude prováděno dvakrát ročně a to v únoru a říjnu, vždy do 15 
dne v těchto měsících, na výše uvedený účet. Mandatář vyzve mandanta 
pokynem k zaplacení písemně nebo na emailové adrese. 
9. Prodej pozemků p.č. 514/1 a 1009/2 části d, c ve vlastnictví obce Záměl. 
Výměra pozemků dohromady činí 14 m2. Cena za 1m2 je 25,-Kč. Celková 
cena pozemků činí  350,-Kč. Obec Záměl prodá tyto pozemky panu Jaroslavu 
Motlovi, Záměl 137 a koupí od něho pozemek p.č. 1009/19 část a s výměrou 9 
m2. Cena za 1m2 je 25,-Kč. Celková částka činí 225,-Kč. 
10. Cenovou nabídku pana Ing. Petra Kuličky, Záměl 147, 517 43 Potštejn na 
projektovou dokumentaci na rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení 
v ZŠ Záměl.   
11. Návrh a cenovou nabídku vzduchotechniky pro tělocvičnu. Dodávka a 
montáž rovnotlakého větrání s rekuperací tepla od dodavatele: TRAMONTA 
KLIMA s.r.o., Orel 285, 538 21 Slatiňany za cenu 300 437,-Kč, což je nejnižší 
cena z ostatních nabídek.  
12. Smlouvu s panem Radkem Sokolem, Rybná nad Zdobicí 78,  na poskytnutí 
poradenské činnosti v oblasti ochrany životního prostředí pro odpadové 
hospodaření obce, provoz sběrného dvora s kompostárnou a zpracování 
potřebné technické a odborné dokumentace, přičemž platí, že předmětem 
smlouvy jsou všechny činnosti související, jejichž realizace je nezbytná 
k řádnému a včasnému splnění díla.     
13. Smlouvu s panem Ing. Davidem Plíštilem Ph.D., Za Stadionem 3842, 276  
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Mělník na zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace na akci: „ 
Pořízení vysavače na listí obci Záměl “. 
14. Nabídku a tím i sepsání smlouvy s firmou Hřiště, s.r.o. a Timoris Projekt 
a.s., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc na komplexní služby při administraci 
a podání dotačního projektu z programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova 
MMR ČR: dotační titul 2. 
15. Nabídku od společnosti Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. 
Československé armády 34, 551 01 Jaroměř na zajištění podání žádosti 
z dotačního titulu Královéhradeckého kraje na projekt:  „Čistírna odpadních 
vod Záměl “. 
17. Aktualizovaný Strategický plán obce Záměl pro roky 2014 – 2018. 
18. Ukončení členství obce Záměl v Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a 
Kladska- Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
19. Nabídku pana Jiřího Hubálka, Obránců Míru1148, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou na vytvoření nových webových stránek obce Záměl a přesun 
informací ze stávajícího webu v ceně za kompletní web - 15 000,- Kč  a 
případnou podporu a správu - 500,-Kč měsíčně. 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje 
6. Starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy s Farmou Tichý a spol. a.s. na 
pronájem garáže, pozemků dvora a části budovy chléva v areálu mlýna čp. 26.   
7. Starostu podpisem smlouvy mezi příjemcem: Dobrovolným svazkem obcí 
Orlice, Palackého nám.38, 517 41 Kostelec nad Orlicí a vkladatelem: obcí 
Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, o vložení majetku obce do hospodaření 
svazku obcí. Předmětem vkladu je pozemek p.č. 317/1 v katastrálním území 
obce Záměl.  
8. Starostu podpisem dodatku č. 1 k mandátní smlouvě s panem Radkem 
Bulířem, Žiškova 134, 517 50 Častolovice na zajištění odborného zástupce dle 
zákona o VaK. 
9. Starostu podpisem smlouvy s panem Jaroslavem Motlem, Záměl 137 na 
prodej a koupi pozemků. Jedná se o pozemky p.č. 514/1 a 1009/2 části d, c ve 
vlastnictví obce Záměl a pozemek p.č. 1009/19 část a, ve vlastnictví pana 
Jaroslava Motla, Záměl 134. 
10. Starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Petrem Kuličkou, Záměl 147, 517 
43 Potštejn na projektovou dokumentaci na rekonstrukci rozvodů vody, 
kanalizace a topení v ZŠ Záměl.   
11. Starostu podpisem smlouvy s dodavatelem vzduchotechniky pro tělocvičnu 
TRAMONTA KLIMA s.r.o., Orel 285, 538 21 Slatiňany. 
12. Starostu podpisem smlouvy s panem Radkem Sokolem  na poskytnutí 
poradenské činnosti v oblasti ochrany životního prostředí pro odpadové 
hospodaření obce, provoz sběrného dvora s kompostárnou a zpracování 
potřebné technické a odborné dokumentace. 
13. Starostu podpisem smlouvy s panem Ing. Davidem Plíštilem Ph.D., Za 
Stadionem 3842, 276 01 Mělník na zpracování žádosti o dotaci a projektové 
dokumentace na akci: „ Pořízení vysavače na listí obci Záměl “. 

  

Jak nakupujeme 
Podle průzkumu si jen v loňském roce pořídilo novou žehličku, 

rychlovarnou konvici nebo jiný malý spotřebič 44,1 % dotázaných, velké 
spotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo sporáky, už od začátku roku 2014 
nakoupilo 16,4 % Čechů. Během loňského roku nakupovalo malé elektro 45,4 
% spotřebitelů, velké si pořídilo 37,3 %. 

Průzkum také naznačil, že při nákupu není vždy rozhodujícím 
kritériem jen nejnižší cena. Tu sice zohledňuje 65,6 % zákazníků, 77,1 % ale 
pozorně sleduje také parametry výrobku. Jen pro 36,1 % dotázaných je důležitá 
značka, 24,7 % klade zvýšený důraz na design. 
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S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr 
míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti 
odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím 
dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. 
Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou 
hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na 
webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.cz). 

Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. 
Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna, ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 
2018 a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.  

 

Jak se sbírá elektro v jednotlivých krajích 
Pořadí prvních tří krajů ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů se 

v posledních letech ustálilo. V roce 2013 byli nejpilnější Středočeši s 3361 
tunami, druzí Pražané s 3049 tunami a třetí Jihomoravané s 2576 odevzdanými 
tunami starého elektra.  

Souhrnná čísla, ale nevypovídají nic o intenzitě, s jakou obyvatelé 
jednotlivých krajů využívají systém zpětného odběru a recyklace elektra. 
V přepočtu na jednoho obyvatele jsou totiž Středočeši letos až sedmí s 2,21 kg 
na osobu, Pražané dokonce jedenáctí s 1,99 kilogramy. 

Jako nejpilnější sběrači se letos zatím osvědčili obyvatelé Libereckého 
kraje s 4,68 kg na osobu. 

Redakční uzávěrka článků byla v prosinci 2013. Nejaktuálnější údaje 
najdete na webových stránkách www.elektrowin.cz 

Základní podmínkou umožňující lidem tento ekologický přístup je 
dostatečně hustá sběrná síť, kde mohou spotřebiče zdarma odevzdávat 
k recyklaci, aniž by s nimi museli podnikat dlouhou cestu. Jen ELEKTROWIN 
za -deset let své existence vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru, která se 
nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí a u posledních prodejců. Sbírají 
ale např. i hasiči, školy, firmy, elektrospotřebiče je možné odevzdat i v rámci 
mobilních svozů odpadů. 

 

Co nás čeká a nemine 
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo České republice vysbírat a 

recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy celkem zhruba 40 000 tun. Ve 
skutečnosti Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo 
starého elektra, dohromady tedy něco mezi 50 - 55  000 tunami. 

Už v roce 2016, ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším 
společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných 
spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, 
které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně něco 
přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele. 

 
 

  

14. Starostu podpisem smlouvy s firmou Hřiště, s.r.o. a Timoris Projekt a.s.,  
Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc na komplexní služby při administraci a 
podání dotačního projektu z programu  Podpora obnovy a rozvoje venkova 
MMR ČR: dotační titul 2. 
15. Starostu podpisem smlouvy se společnosti Ekologický rozvoj a výstavba 
s.r.o., nám. Československé armády 34, 551 01 Jaroměř na zajištění podání 
žádosti z dotačního titulu Královéhradeckého kraje na projekt:  „Čistírna 
odpadních vod Záměl “. 
19. Starostu podpisem smlouvy s panem Jiřím Hubálkem, Obránců Míru1148, 
516 01 Rychnov nad Kněžnou na vytvoření nových webových stránek obce 
Záměl a přesun informací ze stávajícího webu. 
 
Usnesení č. 5/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 2. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava 
Rozkota CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů 
určuje Ing. Martina Šklíbu. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
11. Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Záměl za rok 2014. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 5 / 2015 
5. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Jindry Müllerové o převod zisku z minulého roku 
ve výši 111 978,07 Kč do rezervního fondu. 
7. Dodatek č. 9 ke smlouvě se společností AQUA SERVIS o nájmu majetku 
k provozování veřejného vodovodu v obci Záměl. Dodatek č. 9 k výše uvedené 
smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
8. Dodatek č. 9 ke smlouvě se společností AQUA SERVIS o nájmu a 
provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl. Dodatek č. 
9 k výše uvedené smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
9. Dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě se společností CENTROPOL ENERGY o 
sdružených službách dodávky a odběru elektřiny č. 777583, 441800, 419995. 
10. Návrh na pořízení územní studie pro využití zastavitelné plochy označené 
Z – 18. Zastupitelstvo obce Záměl na svém veřejném zasedání dne 16. 2. 2015 
přijalo usnesení č. 6/2015 ve znění: 
1. Zastupitelstvo obce Záměl rozhoduje o pořízení územní studie ( dle § 30 
Stavebního zákona ) pro využití zastavitelné plochy označené Z – 18, 
vymezené Územním plánem Záměl ( vydaném dne 13. 12. 2011 s účinností od 
28. 12. 2011 ) jako plochy, ve které je prověření změn jejího využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování. 
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2. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost obce o pořízení územní studie u 
odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad 
Kněžnou. Zastupitelstvo určuje podmínky pro studii takto: Studie bude 
splňovat všechny náležitosti dle zákona a bude konzultována Městským 
úřadem Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí – silniční 
úřad a úřad územního plánování podle § 6 odst.1) písm.c) zákona č. 183 / 2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( Stavební zákon ), v platném 
znění, o pořízení územní studie dle § 30 stavebního zákona pro využití 
zastavitelné plochy označené Z – 18, vymezené Územním plánem Záměl ( 
vydaném      dne 13. 12. 2011 s účinností od 28. 12. 2011 ) jako plochy, ve 
které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování. Projektanta na vypracování studie si vyberou vlastníci pozemků 
na které studie zasahuje. Projektant musí splňovat kvalifikační předpoklady dle 
zákona a musí mít oprávnění tyto studie provádět. Obec požaduje se ke studii 
při jejím vzniku vyjadřovat. Studii hradí vlastníci pozemků. 
12. Vyhlášení výběrového řízení na projekt „ Čistička v obci Záměl “ 
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
6. Žádost paní Petry Novotné o příspěvek ve výši 20 000,-Kč na sportovní 
činnost Jezdeckého klubu-ČAGAN o.s. 
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
12. Starostu oslovením těchto firem: 
1. VASPO Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk 
2. Mados s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
3. AQUA servis a.s. Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
4. Stavitelství EU s.r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk  
5. AGILE spol. s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
Usnesení č. 6/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 16. 3. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
5. Zprávu od PO ČR, Obvodní oddělení, Rudé armády 3, 517 43 Kostelec nad 
Orlicí, vyhodnocení bezpečnostní situace za období od 01.01.14 do 31. 12.14. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 6 / 2015 
6. Smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupenou 
starostou: Josefem Novotným a Lesy České republiky, s.p., se sídlem Hradec 
Králové,  Přemyslova 1106. Dotčená osoba tímto vyjadřuje  a LČR uděluje 

   
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 

1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo 
elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“  

Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci 
spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze spotřebiče 
stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním také jako s odpadem 
nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho likvidaci zaplatíme sami. 

 

Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům 
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České 

republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 
2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015. 
Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018. 

Novela vychází ze Směrnice  2012/19/EU o odpadních elektrických a 
elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům, aby - na 
základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené 
minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení 
uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %.  

Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, 
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-
2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající 
úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.  

 

Nové povinnosti 
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost 

prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a 
předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. 

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného 
dvora či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí přijímat elektrozařízení a 
elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu 
s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto věci 
odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele 
nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat 
nebo odstraňovat. 

 

I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o 
způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně 
zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.  

 

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a 
jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést 
evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po 
zpracovatele.  
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Co můžeme do domovního kontejnéru  U L O Ž I T ? 
• odpad z tržišť (zbytky ovoce a zeleniny, např. slupky) 
• odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, odpad z rostlinných pletiv 
• drobné větve, listí, tráva 
 
A co NE ! ! ! 
• syrové maso a kosti 
• konfiskáty živočišného původu 
• veškeré zbytky jídel z kuchyní a stravoven 
• plastové obaly (kelímky, talířky, tácky a příbory na jedno použití) 
• jedlé oleje a tuky 
• odpady klasifikované jako nebezpečný odpad, stavební odpad kamení, hlína 
Bude-li v domovním  kontejneru umístěn některý z uvedených odpadů, které 
nepatří do bioodpadu, nebude Vám domovní kontejnér  vyvezen. 
 

Nekompletní nejběžnější spotřebiče 
škodí životnímu prostředí 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní  
 
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci 

je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od 
obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou 
pozornost. 

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je 
logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek 
s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví a bezpečnost osob. 

Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při 
tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listopadu 2014 
objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl 
kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další 
poškození. 

 

Nekompletnost se musí snížit 
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 

25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižovat. Právě 
proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu 
zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.  

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením 
se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro 
jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem 
nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o 
které části se jedná.  

  

svůj souhlas s dočasným užitím pozemků, parc. č. 538/13, parc. č. 538/32, pro 
účely údržby vodního toku, a to na celou dobu provádění udržovacích prací. 
8. Komisi na otvírání obálek a výběrovou komisi ve složení: předseda: Ing. 
Josef Myšák, místopředsedkyně: Milena Kaplanová, člen: Martin Šklíba a 
náhradníci: Ing. Miroslav Rozkot CSc., Renata Štefková, Josef Novotný, která 
bude hodnotit nabídky a vybere zhotovitele díla „ Čistička v obci Záměl “.  
Výběrová komise se sejde dne 16. 3. 2015 v 17.00 hod. a otevře obálky 
s nabídkami. 
9. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla „ Čistička v obci Záměl “, 
který doporučila výběrová komise.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 
nejvhodnější nabídku společnosti VASPO VAMBERK, s.r.o., Smetanovo 
nábřeží 180, 517 45 Vamberk, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu 
z hodnotících firem na zhotovení díla „ Čistička v obci Záměl. “ a  to ve výši 
980 100,- Kč. 
10. Vícepráce ve výši 99 477,- Kč na akci: „ Zateplení obecního úřadu a 
knihovny v obci Záměl “.  
11. Návrh starosty obce na zahájení činnosti na pracích spojených 
s pozemkovými úpravami. 
12. Návrh starosty Josefa Novotného provádět rozpočtová opatření v příjmech 
neomezeně a ve výdajích do výše 700 000,-Kč. S rozpočtovou změnou musí 
být seznámeno zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání po 
provedení rozpočtové změny. 
13. Jako určeného zástupce do valné hromady AQUA SERVISU a. s. schvaluje 
zastupitelstvo obce pana Josefa Novotného. Pro zastupování obce v jeho 
nepřítomnosti schvaluje místostarostku obce Milenu Kaplanovou. 
14. Jako určeného zástupce pro spolupráci se Svazem měst a obcí 
zastupitelstvo obce jmenuje a schvaluje starostu obce Josefa Novotného. Pro 
zastupování v jeho nepřítomnosti jmenuje a schvaluje místostarostku obce 
Milenu Kaplanovou. 
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
7. Využití předkupního práva na pozemcích KN-25/15 a 25/16 v k.ú. Záměl. 
Geometrickým plánem 449-1/2015 byl z pozemkové parcely v katastru 
nemovitostí-KN č.p. 25/10 oddělen díl o výměře 675m2,který byl parcelován 
jako pozemková parcela 25/15 a z KN č.p. 32 oddělen díl o výměře 235m2, 
který byl parcelován jako pozemková parcela 25/16 vše v k.ú. Záměl. 
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn 
zastoupenou starostou: Josefem Novotným a Lesy České republiky, s.p., se 
sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 pro účely údržby vodního 
toku. 
9. Starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou VASPO VAMBERK, s.r.o., 
k na zhotovení díla „ Čistička v obci Záměl “.  
11. Starostu  jednáním s majiteli pozemků, kterých se to týká a domluvením se 
na jejich souhlasu. 
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Usnesení č. 7/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 20. 4. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu 
Štefkovou. 
4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
16.Rozpočtové opatření č. 1 / 2015 / viz příloha. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 7/ 2015 
5. Kupní smlouvu mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
500  03 Hradec Králové ( prodávající) a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 
Potštejn ( kupující ).   
Jedná se o pozemek s parc. č. 1071/25 v katastrálním území Záměl oddělena 
geometrickým plánem 441-30/2014 ze dne 14.8.2014. 
6. Smlouvu č. 14199403 mezi Státním fondem životního prostředí ČR, 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn o 
poskytnutí podpory, která je poskytována v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci:“Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
7. Obesláním Výzvou navržených firem společností Timoris Projekt a.s., 
Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc  na podání cenových nabídek 
k výběrovému řízení na projekt: „ Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. Navržené 
firmy: Bonita Group Service s.r.o., Hřiště.CZ, s.r.o.,TR Antoš s.r.o., 
8. Smlouvu o dílo č. 4/2015 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 
zastoupenou p. Josefem Novotným-starostou obce a obcí Polom, Polom 15, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupenou p. Josefem Šaldou-starostou obce na 
převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 
9. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Záměl za rok 2014. 
10. Smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, zastoupená p. 
Josefem Novotným-starostou obce a Mikroregionem Rychnovsko, Havlíčkova 
136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu obce Záměl.  
Obec Záměl poskytne výše uvedenému mikroregionu příspěvek na r. 2015 ve 
výši 10,-Kč na obyvatele. Celková výše příspěvku činí 6 550,-Kč. 
11. Cenovou nabídku p. Jaroslava Hovorky, Třebešov 50 na sádrokartonářské 
práce, spojené s rekonstrukcí kanceláří ve výši 19 330,-Kč. 
12. Žádost p. Jindry Müllerové, ředitelky ZŠ a MŠ Záměl o povolení použití 
rezervního fondu na nákup školních lavic do základní školy a nábytku do 
mateřské školy. 
13. Jednorázový  příspěvek na rok 2015 ve výši 2 000,-Kč pro Svaz tělesně 
postižených ve Vamberku. 

  

Uhrazené faktury v roce 2014 za TDO: 
Nebezpečný odpad 
Roční pronájem kontejneru 
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora 
Nákup zboží 
Prodej - suť ve sběrném dvoře 
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu 
fy: ELEKTROWIN a.s. 
Fy: ASEKOL  
Celkové náklady 

         2014 
18.320,- 

0,- 
482204,0 

0,- 
- 1395,36 
-65.488,- 
-7.035,40 
-9.738,64 

416.868,58 

         2013 
14.614,- 

0,- 
422841,7 

6.026,- 
- 2.460,- 

-76.386,- 
-8.476,80 
-8.158,32 

348.000,58 
 

Přehled za vybrané poplatky TDO: 
Zaplacené poplatky  
Má se ještě vybrat 
Platby za fi 

         2014 
307.820,- 

2.620,- 
24.411,- 

         2013 
322.020,- 

4.020,- 
19.366,- 

 

 

Obec Záměl  
zajišťuje odvoz  

a odstranění bioodpadu 
 

             Obec Záměl od pondělí 13. 4. 2015 zajišťuje odvoz a odstranění 
bioodpadu, k odvozu využíváme domovní  kontejnery objemu 0,24m3. Terním 
svozů bioodpadu je v letním období od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku . 
V roce 2015 každý sudý týden pondělí:  
číslo týdne: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 

Období zimní od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku se z domovních 
kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je uložit ve sběrném dvoře. 

Biologicky rozložitelný odpad je druh odpadu, který vzniká údržbou 
zahrad, veřejných prostranství, parků a lesů. Patří do něj větve stromů, přírodní 
neupravené dřevo, listí a tráva. Listí a tráva se mohou shromažďovat společně. 
Větve a masivnější dřevo by se měly ukládat separovaně do sběrného dvora. 
Trávu a listí se snažíme odstraňovat dříve, než se začne rozkládat. 
Do bioodpadu nepatří příměsi papíru, plastu, a podobných odpadů. Při 
terénních úpravách nebo rekonstrukcích zahrad často souběžně vzniká odpad 
ze zemin a kamení, ten se ale s biodpadem společně neodstraňuje, shromažďuje 
a odváží se odděleně do sběrného dvora. 

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je odpad rozložitelný 
pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, žížal a dalších živých 
organismů, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu. Po 
proběhnutí biologického rozkladu se tento odpad mění ve stabilizovanou 
organickou hmotu. 
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Odpady 

Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění 
odpadů, kde je uváděno množství tříděného odpadu v tunách. 
Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů, kde je 
uváděno množství tříděného odpadu v tunách. 
 

Porovnání v letech 2014 2013 2012 2011 2010 
Sklo 10,208 t 10,619 t 11,602 t 5,06 t 8,182 t 
Plasty 10,825 t 8,744 t 10,876 t 6,808 t 5,384 t 
Směsný odpad 182,51 t 147,57 t 165,23 t 127,01t 134,66 t 
Papír 5,67 t 2,507 t 6,492 t 5,93 t 5,54 t 
Železo 5,25 t 3,820 t 15,34 t 6,84 t 5,61 t 

Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled je za sledované období 
k porovnání od roku 2012–2015 a ceny jsou uváděny bez DPH.  
 

Porovnání smluv v období  2015 2014 2013 2012 
Ceny za odstraňování odpadu  565,- 565,- 565,- 585,- 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,- 
Platby za svoz odpadu  73.680,- 73.680,- 73.680,- 63.240,- 
Cena odstraňování 1t odpadu  600,- 600,- 600,- 585,- 
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Celková cena /za tunu 1.200,- 1.200,- 1.200,- 1.185,- 
Třídění plastů /za kg 9,48 9,48 9,48 9,2 
Třídění skla – výsyp kontejneru 210,- 210,- 210,- 200,- 
Třídění papíru – výsyp 
kontejner 380,- 380,- 380,- 380,- 
Velkoobjemový kontejner 
MULDA 10 m3 otevřená 1.140,-/t 1.140,-/t 1.140,-/t 1.165,-/t 
Velkoobjemový kontejner 
AVIA 12 m3 otevřená 1.256,-/t 1.256,-/t 1.256,-/t ne 
Velkoobjemový kontejner 
ABROLL 30 m3 otevřená 1.916,-/t 1.916,-/t 1.916,-/t ne 

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

  

14. Zachování mříží na oknech budovy obecního úřadu. 
15. Smlouvu mezi obcí Záměl, Záměl 158, 51743 Potštejn a ČEZ Distribucí, 
a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 
15_SOP_01_4121092240 na tepelná čerpadla, pohon a smlouva číslo: 
15_SOP_01_4121087487 na ohřev TUV- akumulační a ostatní spotřebiče. 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta 
Nejedlého 951/8, 500  03 Hradec Králové ( prodávající) a obcí Záměl, Záměl 
158, 517 43 Potštejn ( kupující ).   
6. Starostu podpisem smlouvy č. 14199403 mezi Státním fondem životního 
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 a obcí Záměl, Záměl 158, 517 
43 Potštejn  o poskytnutí podpory, která je poskytována v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny 
v obci Záměl“. 
7. Starostu obesláním Výzvou navržených firem společností Timoris Projekt 
a.s., Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc  na podání cenových nabídek 
k výběrovému řízení na projekt: „Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Záměl “. 
8. Starostu podpisem smlouvy o dílo č. 4/2015 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 
517 43 Potštejn, zastoupenou p. Josefem Novotným-starostou obce a obcí 
Polom, Polom 15, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupenou p. Josefem Šaldou-
starostou obce na převzetí odpadu do zařízení ke sběru a využívání odpadů. 
10. Starostu podpisem smlouvy mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn, 
zastoupenou p. Josefem Novotným-starostou obce a Mikroregionem 
Rychnovsko,  
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu obce Záměl.  
11. Starostu podpisem smlouvy s p. Jaroslavem Hovorkou,Třebešov 50 na 
sádrokartonářské práce, spojené s rekonstrukcí kanceláří. 
15. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, Záměl 158, 51743 Potštejn a 
ČEZ Distribucí, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
číslo: 15_SOP_01_4121092240 na tepelná čerpadla, pohon a smlouva číslo: 
15_SOP_01_4121087487 na ohřev TUV- akumulační a ostatní spotřebiče. 
 
Usnesení č. 8/2014 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 5. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava 
Rozkota CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů 
určuje Ing. Josefa Myšáka. 
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4. Zprávu o činnosti obce. 
3. Kontrolu přijatých usnesení. 
II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2. Program jednání č. 8 / 2015 
5. Kupní smlouvu mezi panem Janem Suchomelem, Záměl čp. 106 ( 
prodávající ) a obcí Záměl, Záměl čp. 158 ( kupující ) na pozemkovou parcelu 
č. 1065/2 za nabídnutou cenu 1Kč za 1 m2. Celková cena činí 212,- Kč. 
6. Nabídku pana Zdeňka Astra, Chábory 18, 518 01 Dobruška za cenu: 
73 150,-Kč. Nabídka je cenově nejvýhodnější. 
7. Změnový list č. 2 k projektu: „ Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci 
Záměl “. 
III. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Starostu podpisem smlouvy mezi panem Janem Suchomelem, Záměl čp. 106 
( prodávající ) a obcí Záměl, Záměl čp. 158 ( kupující ) na pozemkovou parcelu 
č. 1065/2 za nabídnutou cenu 1Kč za 1 m2. Celková cena činí 212,- Kč. 
6. Starostu podpisem smlouvy  na pokládku dlažby v budově obecního úřadu 
s panem Zdeňkem Astrem, Chábory 18, 518 01 Dobruška. 
7. Starostu podpisem dodatku č. 2 k smlouvě na vícepráce k projektu: „ 
Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“. 
 
Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
Již zase je pololetí a já bych Vás rád seznámil s novinkami z naší obce. 
Nejprve se zmíním o zakoupení nového vozidla na  svoz bioodpadů značky 
IVECO, které obec zakoupila díky dotaci OPŽP celková cena vozidla včetně 
nástavby činila 2 988 700 Kč. Výše dotace byla 90% obec tedy uhradila 298 
870 Kč. Součástí projektu bylo také vybavení občanů popelnicemi na 
bioodpad, kterou si mohl každý k číslu popisnému bezplatně vyzvednout. Obec 
nyní provádí 1 krát za čtrnáct dnů svoz. Je to další služba občanům, kterou 
jsme rozšířili třídění v naší obci. Proto Vás všechny prosím nedávejte do 
popelnic na komunální odpad zbytečně vytříditelné složky a je třeba třídit co 
nejvíce. To je jediná možnost udržení stávajícího poplatku. 
 Dalším projektem, který jsme letos realizovali je výměna oken a dveří 
na budově školy. Chci upozornit, že se jednalo pouze o dveře a okna, která 
dosud nebyla vyměněna. Celková částka projektu byla  588 352 Kč. Dotace je 
na tento projekt  294 176 Kč. Výměnu oken jsme provedli díky spolupráci s 
personálem školy za provozu a o jarních prázdninách. Všem zaměstnancům 
školy chci touto cestou moc poděkovat. 
 Díky investicím do rekonstrukce školy výměna oken škola, zateplení 
půdy, zateplení tělocvičny a výměna oken tělocvična, výměna starých kotlů za 
kondenzační se podařilo ušetřit  výraznou částku za vytápění. (186 411 Kč) 
Bohužel odvrácenou stranou zateplení byla plíseň v tělocvičně. Obec musela 
zainventovat  300 436,- Kč do rekuperace. Nyní je problém plísně odstraněn. 
 

  

Děkujeme všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám pomáháte 
věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl. Poděkování patří pochopitelně 
všem sponzorům a brigádníkům.  
Vám, čtenářům zpravodaje,  přejeme pohodové léto a krásné prázdniny. 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 
 

    

SDH  ZÁMĚL 
Vás zve na již tradiční 13. ročník 

soutěže žen a mužů v požárním sportu, 

která se koná  na hřišti pod Markem 
dne 27. června 2015 
- prezentace do 12.30 hod. 
- zahájení soutěže 13.00 hod. 
- startovné 200,- Kč  

Požární útok bude proveden dle pravidel požárního sportu ve zkrácené verzi na 
2 hadice B na plechovky dvou kolově dle počasí a počtu družstev 
Startovní pořadí sestaveno dle prezentace 
Sání bude z přírodního zdroje – řeka a druhé kolo nabírání z kádě 
Ústroj:  pracovní hasičský stejnokroj  
pracovní obuv či kanady hadice klasické 75mm a 52mm délka 20m +/-1 
Dotazy a závazné přihlášky: tel. 724 754 993 do 15. 6. 2015 
 

Domácí hospicová péče  Rychnov nad Kněžnou 
 

     Od 15.5. máme u Krajského úřadu Královehradeckého kraje nově 
zaregistrovány sociální služby – odborné sociální poradenství. 
           Poskytuje zdravotní i lidskou podporu terminálně nemocným pacientům 
a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Naším posláním je umožnit 
pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, 
důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. 
     Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe převezmou péči o 
umírajícího v domácím prostředí. Péče je poskytována týmem, který tvoří 
lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a 
dobrovolníci. 
     Pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy 
onemocnění, zejména onkologického; hospic nemocnému garantuje, že nebude 
trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v 
posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pacient a jeho rodina mají k 
dispozici telefonní číslo, na které je možné dovolat se kdykoliv během 24 
hodin denně se žádostí o radu a pomoc. Lékaři a sestry zajišťují všechny 
odborné zdravotnické výkony, které je možno v domácím prostředí provádět. 
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• Dětský den s vodníkem Floriánkem se uskutečnil poslední květnový víkend. 
Pohádkou „O princezně Luizince“ v podání Ochotnického spolku Orlice 
Potštejn odpoledne začalo. Následné soutěže a trasu, které děti dovedly do 
pohádky se zúčastnilo 28 dětí. Za svojí odvahu a splněné soutěže byly 
|Floriánkem odměněny.  Konalo se za finanční podpory Královéhradeckého 
kraje. 
• Zámělské přástky a sousedské posezení na dvoře Hostince u Karla IV. Letos 
zpestřilo hudební vystoupení Řetůvanky. Ta v čele s kapelníkem panem 
Zemanem zahrála bez nároku na honorář, jako poděkování za naší činnost a 
aktivity, které pořádáme. 
• Výstava ručně malovaných pivních tácků. Vzpomínka na našeho rodáka a 
písmomalíře pana Němečka. Výstava zaujala i sběratele pivních artiklů nejen z 
naší republiky, ale byla odvysílána reportáž z výstavy i ve Slovenské televizi. 
Výstavu můžete shlédnout ještě do konce června. Těší nás, že jsme umělecká 
díla našeho rodáka mohli jako celek zachránit a ukazovat návštěvníkům a 
dalším generacím. 

 

 
Na odstranění havarijního stavu  máme 
přislíbenu dotaci z Ministerstva kultury. 

 
Naše Kulturní památka byla zařazena do programu Orlické hory a Podorlicko. 
Také se s ní můžete seznámit prostřednictvím nové hry GEOFUN – geosranda 
na podorlicku zajímavá místa objevovaná prostřednictvím hry nové generace. 
      Od dubna 2015 se pracuje odborně i brigádnicky na opravě Kulturní 
památky -  obnově střechy, schodiště, konzervaci roubení, omítek, nátěrů, atd.  
I letos zaměstnáváme 2 pracovníky na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad 
Kněžnou.  
Celoročně probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost. 
 

27. června Výstava ručně malovnách pivních tácků pana Němečka - 
rodáka ze Záměle 

12.července Promenáda v kloboukách – ze zámku na zámek  se 
zastavením v Záměli 

léto Pirátské promítání, besedy, dny otevřených dveří 
srpen Dílničky pro šikovné ručičky - Výtvarné dílny  pro děti i 

dospělé. Vstup zdarma 
22. srpen Staročeské dožínky s programem a živou hudbou 
28. září Svátek Sv. Václava – pečení v obnovené peci 
28. října Státní svátek  - program 
prosinec Advent v Hostinci u Karla IV.  vánoční koncert, Čertovské 

rojení a vánoční dílny 
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém  

  

Od února pracuje firma Stavitelství EU s.r.o na rekonstrukci obecního úřadu. I 
na tuto investici byla dotace od OPŽP. Celková cena díla 2 415 715,- Kč. 
Dotace na tento projekt je 1 886 925, součástí projektu byla výměna oken, 
dveří, zateplení budovy, rekonstrukce a zateplení podkroví a zřízení tepelného 
čerpadla a rozvodů tepla. Mimo projekt jsme ještě opravili žlaby, byl zřízen 
nový hromosvod a po obci byla rozvedená nová elektroinstalace a na podlahy 
jsou položeny dlažby. Tato investice nebyla součástí projektu a obec za ní 
uhradí asi 200 000 Kč. 
 
Co  plánujeme ještě v letošním roce. 
 Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci Čističky odpadních vod 
uprostřed obce. Jestli-že nám dopadne dotace budeme letos rekonstrukci 
provádět. Další dotací je žádost o manipulovaní vidle  na traktor a dva 
kontejnery do sběrného. Třetí podanou dotací je žádost na dobudování druhé 
etapy dětského hřiště u školy. Nevím jak dotace zatím dopadnou. Dle 
úspěšnosti budeme projekty řešit. 
Co ale budeme dělat bez dotačních prostředků je dobudování vodovodu do 
areálu mlýna. Náklady této investice budou asi 300 000 Kč. Připravujeme 
projekt rekonstrukce kanalizace a rozvodů vody a topení ve škole. A také je v 
přípravě projekt rekonstrukce veřejného osvětlení. 
 Krátce chci poděkovat zahrádkářů a včelařům za opět úžasnou jarní 
výstavu, občanskému sdružení Má vlast, Hasičům a SK Záměl za pořádání 
jejich akcí. A Záměláky bych poprosil o větší účast na těchto akcích. Vám 
všem přeji krásné letní dny a hlavně hodně zdraví. 

Josef Novotný, starosta 
 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 
 Ani letošní zima k nám nebyla příliš vlídná a sněhu nám nadělila 
jenom málo. Sáňky a pekáče mohly děti vyzkoušet jen párkrát, ale i tak jsme si 
užili zimní radovánky. 
 Hned po pololetních prázdninách probíhala v naší MŠ výměna oken a 
dveří. Nyní máme školku zase o něco krásnější, a aby se v ní dětem ještě více 
líbilo, i celé druhé pololetí zdobily chodby nejrůznější obrázky, které děti 
vytvořily při plnění rámcově vzdělávacího programu. 
 Jako každý rok i letos naši budoucí předškoláci navštívili první třídu, 
aby věděli, jak to vlastně vypadá v té opravdové škole.  Paní učitelka pro děti 
nachystala spoustu zajímavých úkolů, aby se do 1. třídy ještě více těšily. Ve 
školce jsme přípravě do školy také věnovali hodně času – děti nám přinesly 
ukázat své nové aktovky a zahráli jsme si na některé vyučovací předměty. Po  
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svědomité přípravě se všichni k zápisu skutečně těšili a nemohli se dočkat, až 
všem ukážou,  jak jsou šikovní.   
5. 2. nás čekalo divadelní představení ve Vamberku – Princezna se zlatou 
hvězdou na čele. Pohádka v divadle všem věrně připomněla známé televizní 
zpravování a dětem se moc líbila. Zimní období v naší školce zakončilo 
masopustní veselí.  Oprášili jsme staré zvyky a tradice a vše dovršil masopustní 
rej v naší třídě. Kluci a holčičky vypadali v maskách opravdu nádherně, všichni 
se zapojili do her a soutěží a na závěr si každý odnesl odměnu. 
 V březnu přijelo loutkové  divadélko za námi do školky. Pohádkové 
vyprávění o Jejdovi bylo nejen zábavné, ale i poučné. Děti se zábavnou formou 
dozvěděly, jak se mají chovat jeden ke druhému, ke starým lidem i k přírodě. 
19. 3. jsme se zúčastnili netradičního hudebního představení. Kdo by očekával 
známé hudební nástroje, velice se mýlí. Hrálo se na staré sudy, barely, hrnce, 
valchy a podobné, již nepotřebné, věci. Učily jsme se vnímat rytmus  a vytvářet 
melodické zvuky vším, co se nachází běžně kolem nás. Bylo to opravdu skvělé. 

Morana hudebního představení 
 Potom jsme se už pomalu začali připravovat na vítání prvního jarního 
dne. Nechyběly písničky, básničky, jarní výzdoba celé naší školky a  výroba 
Morany.  Na první jarní den jsme vynášeli zimu. Vynášení zimy jsme zahájili 
jarními písničkami a básničkami, děti pak procházely i s Moranou po vesnici a 
nakonec ji na lávce pod dohledem hastrmana hodily do řeky. Voda odnesla 
Moranu snad až do moře a k nám se vrátilo jaro. 
 A jaro bylo opravdu krásné. Všechno kvetlo a vonělo.  Květinky se 
nám tak zalíbily, že i ve školce jsme zatoužili vypěstovat si nějakou tu vlastní 
kytičku. Nechali jsme tedy naklíčit pár semínek slunečnice a pozorovali jsme, 
jak z hlíny vylézají první lístečky. Pokus se vydařil do puntíku. Nyní máme v 
květináči krásnou velkou slunečnici, která a pomaličku chystá rozkvést. A aby 
toho nebylo málo, donesla nám paní Hovorková předpěstované papriky. Tak 
uvidíme, jestli se urodí. 
 Na konci března  nás plně zaměstnaly velikonoční svátky. Všichni  
zdobili a vyráběli a ve školce zavládla ta pravá velikonoční atmosféra. Když 
bylo vše připraveno, mohlo se začít koledovat. Nejdříve koledovala děvčátka,  

  

 

Má vlast – můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

Od posledního vydání naší zprávy jsme pořádali a účastnili se těchto akcí:  
Prosinec 2014 • Setkání MAS Vyhlídka nad zvyky starých časů a koncert 
skupiny Sbor z hor.  
                       • Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý 
den odnést domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku 
ve svátečním duchu.  U jeslí byla živá zvířátka jako každý rok, navíc i poníci. 
Andělů, andílků i andělíčků se též sešlo více, než roky předešlé. 
Leden 2015 • Tříkrálová sbírka – Obcí dne 10. ledna procházely hned čtyři 
tříkrálové skupinky. Dvanáct králů pohromadě jsme ještě žádný rok neměli a 
jsme za to rádi.  Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 17.782 korun. 12 
králům i jejich doprovodu, ale také všem, kteří přispěli do kasiček Charity pro 
potřebné i těm, kteří krále obdarovali sladkostmi a ovocem, patří velké 
poděkování. 
Březen 2015 • Sbírka nepotřebných autolékárniček. Moc děkujeme těm, kteří 
staré lékárničky odevzdali i dalším, kteří zdravotnický materiál nakoupili. 
Sbírali jsme pro Oblastní Charitu v Hodoníně a odtud zdravotní materiál 
poputoval do Banátu našim krajanům. 
                       • Velikonoce u Karla IV. Tématická výstava proběhla také v 
našem hostinci. Současně s velikonocemi v obecním mlýně, kde výstavu 
zajistili zahrádkáři i včelaři. Podle ohlasů se obě výstavy vyvedly a návštěvníci 
tak mohli čerpat inspiraci a pěkné nápady. 
Duben 2015 • Brigáda na objektu kulturní památky Hostince u Karla IV.  
Květen 2015 • Putování ke studánkám – jsme rádi, že se mohl třináctý ročník 
této obnovené tradice uskutečnit. Byla to zásluha nejen místní chasy, ale i 
pěveckého sboru Kolednice z Třebechovic nad Orlicí, pana faráře a místních 
hasičů – děkujeme i Vám, kteří jste s námi putovali. Již druhý rok si 
Okrašlovací spolek v Potštejně pro poutníky nachystal malé překvapení na 
Spáleném mostě. Zpestřil tak program o další zastavení. Konalo se za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje. 
                       • Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos na téma 
Večerníčku. Stezkou prošlo 1023 dětí a na startu v Potštejně bylo registrováno 
4074 turistů. Součástí  stezky byla slosovatelná anketa pro děti  o hodnotné 
ceny. Hlavním sponzorem byl Pink Reality a Muzeum papírových modelů v 
Polici nad Metují.  
 

Na obnovu Kulturní památky máme také letos 
přislíbenu dotaci od  Královéhradeckého kraje.   
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Činnost základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 

v Potštejně a  Záměli  
 

Velikonoční výstava 
 V areálu bývalého mlýna v Záměli se ve dnech 21. a 22. března 2015 
konal již druhý ročník velikonoční výstavy, kterou pro Vás připravily dvě 
organizace - Český svaz zahrádkářů Potštejn společně s Českým svazem 
včelařů v Záměli. 
Výstava byla zahájena vystoupením dětí ze školy v Záměli, které předvedly 
krátké pásmo, následoval proslov předsedy včelařů pana Miroslava Mencla  a 
starosty obce Záměl Josefa Novotného. 
 

  
 

V prostorách byly ke vzhlédnutí krásné výrobky z perníků, kraslice, 
paličkované motivy, nádherné pomlázky a také krásná výzdoba oken a výrobky 
dětí ze zámělské školy. Výstava byla doplněna aranžmá květin připomínající 
jaro. Venku před vchodem se v ohrádce tulila jehňátka, která se nejvíce líbila 
dětem. Včelaři vytvořili pěknou včelařskou výstavu v malé místnosti, kde byla 
zároveň malá cukrárnička . V cukerničce se pod vedením pana Zdeňka 
Kubalíka nabízelo občerstvení a cukroví, které napekly ženy.  
 Úžasné je, jací jsou v obou obcích Záměl a Potštejn šikovní lidé, co 
dokážou vytvořit. Na této akci panovala velice příjemná atmosféra. Týden po 
ukončení výstavy zněly velice kladné ohlasy. 
 Tato výstava by se nemohla uskutečnit bez podpory obce Záměl, která 
nám poskytla prostory v bývalém areálu mlýna. Tímto bychom chtěli vřele 
poděkovat pracovníkům obce Záměl, vystavovatelům, ,  hasičům a všem, kteří 
nám pomáhali s přípravou výstavy.  Dále srdečně děkujeme zahajovatelům 
výstavy, především za hezké vystoupení dětí a vystavovatelům přejeme hodně 
tvořivé práce.  Věříme, že se za rok opět setkáme na třetí velikonoční výstavě.  

 

R. Krupičková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

protože snad jedině v našem kraji se traduje také dívčí koleda  a po čtrnácti 
dnech vypláceli zase kluci. Všichni koledníci byli pak bohatě odměněni 
nejrůznějšími dobrotami. 
 V dubnu jsme se začali připravovat na besídku ke dni matek, která je 
každoročním dárkem našich dětí všem maminkám za jejich práci i lásku. 
Myslím, že nechyběly ani slzičky dojetí při předávání dárečků v podobě 
malých vlastnoručně vyrobených srdíček z papírové hmoty  a  jednoduchých 
přáníček, které děti pro maminky také vyrobily. 
 24. 4. jsme opět zavítali do divadla ve Vamberku. Hudební pořad  
„Hrátky na pohádky“ se všem velice líbil a děti si z divadla odnesly nejen 
krásné zážitky, ale i vlastní CD s nahrávkou celého představení. 
 

Na konci dubna se konal tradiční 
čarodějnický rej. Téměř všichni  přišli v 
ten den v dokonalých kostýmech a slet 
čarodějnic mohl začít. Malé čarodějky 
tančily, řádily i soutěžily. Samozřejmě 
nesměl chybět ten správný kouzelný 
lektvar. Děti si z domu donesly léčivé 
byliny,  které jsme se nejdříve naučili 
pojmenovávat  a některé z nich pak byly 
použity na výrobu čarovného lektvaru.  čarodějnický rej 

Na takto připraveném čaji si pak každý pochutnal. Nakonec byla zvolena ta 
nej,nej čarodějnice, ale odměnu za krásný kostým si odnesli všichni. 
 V květnu nás čekalo ještě společné focení, abychom měli  malou 
památku na dobu strávenou v mateřské školce.  1. června se i v naší školce 
slavil Dětský den. Nejdříve si děti přichystaly sladké jednohubky. Krájení 
ovoce, napichování dobrot na párátka a polévání rozpuštěnou čokoládou 
všechny velmi bavilo a každý chtěl nějak pomáhat a zapojit se do příprav. Po 
sladké hostině přišel čas také na dárky. Do školky byly zakoupeny nové 
společenské a logické hry, se kterými si nyní děti hrají opravdu každý den. 
Dalším dárkem byl malý výlet do Častolovic. Místní zámecká mini-zoo nám 
připravila krásné překvapení. Snad všechna zvířátka měla mláďata. Děti 
nevěděly, co mají sledovat dříve: páva s rozevřeným ocasem, malá skotačivá 
selátka, hromadu morčátek, králíčky, koníky s hříbátkem, ovečky, kozičky 
nebo  oslíka.  

Ještě nás čekal jeden výlet. Jeli jsme se podívat do Všestar na 
pravěkou vesnici a vyzkoušeli jsme  si, jak těžké bylo žít kdysi, když ještě lidé 
neznali žádné technické vymoženosti. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili  
v Hradci Králové v obřím akváriu. Věřím, že i na tyto nové zážitky  budou děti 
dlouho vzpomínat. 
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A školní výlet  byl takovou pomyslnou tečkou za letošním školním rokem. 
Zbývá, ještě  rozloučit se s předškoláky a popřát jim mnoho úspěchů ve škole a 
v září zase můžeme přivítat nové kamarády. Tak hezké prázdniny všem. 
 Ráda bych také poděkovala všem rodičům, kteří nám pomáhají s 
obstaráváním různých drobných výtvarných a jiných materiálů a kreslících 
papírů. Děkujeme.                                                                 Mgr. Jitka Juštová 

 
 

 

Zpráva o činnosti školy 
  

ZŠ a MŠ Záměl 
 

A je tu zase červen a s ním bilancování druhého pololetí školního 
roku. V polovině ledna jsme se podíleli na výzdobě tělocvičny na maškarní 
karneval. Výtvarné práce žáků zpříjemnily prostředí konání karnevalu, který 
pořádala sociální komise Obce Záměl spolu s místními hasiči.  

Ve středu 21. ledna se konal zápis do 1. ročníku základní školy. 1. září 
uvítáme nové prvňáčky – Zuzanu Sršňovou, Sofii Hýblovou, Emu 
Dvořákovou, Tomáše Resla, Lukáše Plíhala a Josefa Peňáze.  

Na přelomu ledna a února došlo ve škole na WC, v šatnách a ve skladě 
k výměně oken. Přes náročnější pracovní podmínky jsme všechno zvládli.  

 

divadelní představení bubenická dílna 
 

Věnovali jsme se i kultuře. Zhlédli jsme dvě divadelní představení a 
připravili jsme úvodní vystoupení na zahájení velikonoční výstavy ve zdejším 
mlýně. Ve škole proběhlo tradiční velikonoční zdobení vyfouknutých vajíček a 
výroba drobných dekorací. 
19. března nás navštívil pan Andrš se svou „Bubenickou dílnou“. Děti se 
přesvědčily, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku. Hrály na 
recyklované materiály (plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek) pomocí 
paliček zakončených tenisovým míčkem. Zjistily, jak je jednoduché naučit se 
pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků. Vyzkoušely si i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

měli vstup ze školní zahrady a využili jsme ke spaní jednu místnost ze školky. 
Za celou noc si ani jedno dítko nevzpomnělo na maminku a nikdo z 
předškolních dětí nezabrečel. Zřejmě dobře znají prostor své školky. My jsme 
četli knihu „............“, která se čte na přeskáčku dle rozhodnutí vyřešení 
matematických rébusu a úkolů. Pokud jsme se špatně rozhodli, článek nás 
vrátil zpět do děje knihy. Nesmělo chybět půlnoční hledání pokladu. Starší 
čtenáři vytvořili mladším stezku odvahy po školní zahradě za světel baterek a 
svíček uschovaných v zavařovacích sklenicích. Kuba tradičně upekl bábovku 
ve tvaru hradu a z místního kravína jsme dostali mléko na pudink ke snídani. 
 

  

  

  
 

V srpnu se opět uskuteční výměna dalšího souboru z knihovny 
Kostelce nad Orlicí. Děkuji všem co přidali ruku k dílu včetně dětí k vyklizení 
knih a nastěhování zpět do knihovny. Dětem přeji o prázdninách krásné počasí, 
hodně odpočinku a radosti. Vaše knihovnice Pavlína Pleslová 
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započata 9. 2. 2015 v půdních prostorách. Knihovna se stala na 17 dní 
skladištěm skelné vaty. Na 14 dní skladovala sádrokartonové desky do 
podkroví. Poté se stala zázemím pro řemeslníky přes topení. Dne 20.2.2015 
proběhla výměna oken ze Stavony. Knihovna posloužila ke skladování desek k 
obložení venkovní fasády, odpadních trubek a různého stavebního materiálu.  
V každém případě sloužila jako zázemí pro řemeslníky v jarních dnech, kde 
bylo možné uvařit teplý čaj či ohřát polévku. Dne 27. 5. 2015 se prostor 
vyklidil od regálů a zbytku nábytku. Dne 29.5.2015 nastoupili elektrikáři poté 
se do prací pustili zedníci. Musela se vysušit zeď mezi zasedací místností a 
nově opravit. Část byla otlučena na cihly a ušena. 3.6.2015 došlo k pokládce 
dlažby a spárování. Dne 15.6.2015 byla knihovna vymalována opět žlutou 
barvou. Po vytištění zpravodaje dojde ke stěhování knih zpět do knihovny. Při 
této příležitosti dojde k inventuře knihovního fondu s pomocí Kostelecké 
knihovny. Po pěti měsících se knihovna promění na kancelář obecního úřadu. 
Dne 20.7.2015 dojde k rekonstrukci poslední místnosti v budově a to 
kanceláře. Obecní knihovna bude pro veřejnost otevřena od 1.8.2015.  
 

  
 

Ve dnech 15. 3. 2015 se děti začaly dotazovat na Noc s Andersenem. Zaujal 
mě zájem od spáčů a začala jsem hledat náhradní prostor, kde jsou toalety a 
možná kuchyňka. V budově školy je nejvhodnější mateřské centrum, který se 
nechá zvětšit o místnost ke spaní ze školky. Dořešit se muselo pojištění k 
pohybu dětí v prostorách školy v noci. Také jsme přizpůsobili termín konání, 
protože v mateřským centru 27.3. proběhla výměna okna, což je oficiální 
termín určený v celé Evropě ke spaní s Andersenem. Tento rok se jednalo o 15. 
jubilejní pohádkovou noc. V tomto roce bylo 1.165 registrovaných míst v ČR a 
připomínáme si 210. výročí narození Hanse Christiana Andersena také 100. 
výročí narození českého autora Jana Drdy. Naše pohádkové šílenství 
vypuklo 24. 4. 2015 v Mateřském centru o měsíc později. Do budovy jsme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„bodydrumming“, což je „hra na tělo“ – tleskáním, pleskáním a dupáním při 
tanci. Děti úžasně spolupracovaly s panem Andršem a celou akci si náramně 
užívaly. 

Ve dnech 24. -26. března nás navštívila Česká školní inspekce. 
Vyžádala si předložit 63 různých položek dokumentace z oblasti vedení školy, 
vzdělávací činnosti, bezpečnosti práce, personální agendy a účetnictví. 
Inspektoři hospitovali ve výuce i při činnostech v mateřské škole. V závěru 
konstatovali, že v mateřské škole učitelky systematicky naplňují vzdělávací 
záměry stanovené ve Školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání. 
Převažuje zde funkční, požadovaný stav. Pravidelné sledování výsledků 
vzdělávání dětí v MŠ je na velmi dobré úrovni. V Základním vzdělávání měl 
průběh velmi dobrou úroveň.  

Škola zajišťuje rozvoj vědomostí a dovedností žáků v souladu se 
Školním vzdělávacím programem základního vzdělávání. Žáci jsou vedeni k 
vytváření povědomí sounáležitosti se školou a podpoře jejího dobrého jména.  

Závěrem bylo konstatováno, že mezi silné stránky školy patří výborná 
spolupráce se zřizovatelem, zákonnými zástupci dětí a žáků včetně zajištění 
jejich informovanosti. Škola cílevědomě podporuje rozvoj osobnosti dětí a 
žáků. Pozitivní klima školy příznivě ovlivňuje průběh a organizaci vzdělávání. 
Slabou stránkou školy je, že v prostorách mateřské školy není vytvořeno 
dostatečně esteticky podnětné prostředí. V tuto chvíli už paní učitelka zahájila 
práce na změně uspořádání třídy. Během prázdnin dojde ještě k dalším 
úpravám. 

 

  
 

Ve dnech 30. 3. až 1. 4. jsme prožili již tradiční „barevné dny“. V 
pondělí se škola rozsvítila bílou barvou, v úterý zšedla a v pátek se obarvila na 
modro. Podle možností jsme se oblékli do šatů zmíněných barev. Dozvěděli 
jsme se o barvách mnoho zajímavého a našli jsme i písničky, ve kterých se o 
našich barvách zpívá. Ve středu zároveň proběhl „den naruby“. Zájemci si 
vyzkoušeli, jaké to je vyučovat a připravili si pro své spolužáky zajímavé 
úkoly.  

Ve středu 8. dubna se žáci 3., 4. a 5. ročníku vydali vlakem na exkurzi 
do nového Planetária v Hradci Králové. Nádherná hvězdná obloha, která se  
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uměla přibližovat a vzdalovat k nám, kteří jsme byli usazeni v nových 
sedadlech promítacího sálu, nás nadchla. 

Ve čtvrtek 30. dubna jsme si užili tradiční čarodějnický den. Kouzlilo 
se, čarovalo, ale i počítalo. Míchaly lektvary češtinářské i bylinkové. 

14. května jsme přijali pozvání od Olympijského výboru do Základní 
školy Moravany na setkání s olympioniky. Byla to odměna za aktivní 
sportování během školního roku a za účast v olympijském víceboji. Žáci si 
mohli zasportovat spolu s Tomášem Vernerem a Jarmilou Kratochvílovou. 
O dobrou náladu se starali také Myšpulín a Fifinka, maskoti ze Čtyřlístku. 

V pondělí 25. května naši školu navštívila paní záchranářka. 
Vysvětlila nám zásady poskytování první pomoci. Mohli jsme provést i masáž 
srdce u figuríny. Díky jasnému výkladu, promítání filmů a vyzkoušení si všeho 
v praxi jsme zase trochu chytřejší a nemusíme se bát poskytnout pomoc, když 
to bude potřeba. 

V pondělí 8. června jsme vyjeli na školní výlet do archeoparku ve 
Všestarech a do Tonga v Hradci Králové. O výletě žáci píší na jiném místě ve 
Zpravodaji. 

Čeká nás ještě účast na olympiádě málotřídních škol v Záchlumí.  
V době uzávěrky příspěvků do Zpravodaje ještě nebyly známy výsledky 
soutěží. Těšíme se také na dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou a na 
tradiční stopovanou na Vochtánku. 

Během celého školního roku se účastníme známého „Recyklohraní“. 
Třídíme odpad, zajišťujeme sběr monočlánků, tonerů a drobného 
elektrozařízení. Za získané body si můžeme do školy objednat papírenské 
výrobky nebo některé školní pomůcky. 

Do tříděného odpadu patří také sběr starého papíru. Již tradičně ve 
spolupráci s Obecním úřadem Záměl pořádáme tuto akci. Zájemci mohou 
dopravovat sběr do školy v pracovní dny od 6:30 do 16:30. Ve čtvrtek 26. 6. 
dopoledne bude sběr odvezen. 

V úterý 30. června zakončíme školní rok. Rozloučíme se s žáky 
pátého ročníku - Vendulou Příhodovou, Terezou Lunkovou, Štěpánem 
Novotným, Jiřím Kubelkou a Petrem Srpem. Naši školu opustí i paní učitelka 
Mgr. Vendula Kuncová. 

Během prázdnin proběhnou ve škole údržbářské práce a úprava 
kuchyně. 

Přeji všem dětem krásné prázdniny, které prožijí spolu s rodinou i s 
kamarády. Klidnou dovolenou přeji i svým skvělým kolegyním. Velký dík 
patří i zaměstnancům Obecního úřadu Záměl, který vede pan starosta Josef 
Novotný. Velmi si vážím výborné spolupráce a zájmu o školu.  

  
Zapsala Mgr. Jindra Müllerová ředitelka ZŠ a MŠ Záměl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Za knihy se utratilo 15.361,00 Kč. Za materiál 
k soutěžím, nákup nůžek, papíru, lepidla, pastelek se 
utratilo 977,00, občerstvení, soutěže, autogramiáda,  
akce 1.237,00. Na konci roku byla provedena statistika 
výpůjček. V knihovně je registrováno 35 čtenářů a 16 
čtenářů  do patnácti let. V loňském roce jsme  

s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se 
vypůjčila 1 kniha.   
statistika výpůjček: Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 
Výpůjčky celkem 525 774 626 
Naučná literatura dospělým čtenářům 27 26 48 
Krásná literatura dospělým čtenářům 384 617 469 
Naučná literatura dětem 4 15 16 
Krásná literatura dětem 110 116 93 
Čtenáři do 15 let  322 440 342 
Čtenáři nad 15 let  100 103 94 

 

Knihovnice bez knihovny aneb knihy máme ve sběrném dvoře, 
kde jsou uskladněny na dřevěných proložkách v suché místnosti, aby nedošlo k 
poškození.  Výměnné soubory z Kostelce nad Orlicí byly vráceny zpět 
knihovně na konci ledna. Za první pololetí v roce 2015 se již nestihl vyměnit 
soubor, na základě rekonstrukce budovy. Od 26. 1. 2015 v knihovně 
nevyrábíme. Místo činností jsme s dětmi uklízely knihy do banánových krabic 
podle kategorii. Každou bednu máme očíslovanou a po našem působení 
vzniklo  84ks banánových beden, přetažených folií, aby nedošlo k poškození 
obsahu. Banánové krabice jsme obdrželi od paní Reslové a folii jsme dostali od 
fi Tekam. Dne 2. 2. 2015 bedny byly traktorem převezeny do náhradního 
prostoru  ve „Sběrném dovře“. 
 

  
 

Ve dvou místnostech naší knihovny vzniklo zázemí pro řemeslníky a sklad 
stavebního materiálu pro rekonstrukci obecního úřadu. Stavba byla 
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jich bylo víc než 30). Letošní turistický výlet jsme naplánovali do Slatiny n. 
Zd. Kam jsme dojeli vlakem z Doudleb. Pěšky jsme se potom vydali podél 
řeky Zdobnice do Vamberka, kde na děti čekala zasloužená odměna – porce 
zmrzliny. Všichni si pro ni statečně došli. 
 Naše jarní aktivity s dětmi zakončíme 19. června sportovním 
odpolednem na kurtech u tělocvičny. Pro děti je připraven sportovní program, 
pro dospělé venkovní posezení a pro všechny pak občerstvení. 

Záměl, 15. června 2015 / Hana Myšáková 
 

 

Sportovní klub Záměl 
a jeho aktivity pro ženy 

 
Jaro ukončilo sezónu cvičení v tělocvičně. Je dobré ohlédnou se za ni. 

Od října do května v pondělí od 18,30 -19,30 jsme se scházely na 
kondiční cvičení „BODY FORM“ což je posilování svalů celého těla a 
tvarování postavy. Toto cvičení navštěvovaly mladší a trénovanější ženy, které 
pak většinou pokračovaly na hodině Zumby. 

 Ve čtvrtek na zdravotní cvičení se scházely ženy všech věkových skupin. 
Cvičení zaměřené na protažení, uvolnění ale i posílení svalů bylo hojně 
navštěvované nejen záměláčkami. Chodily s námi cvičit i ženy z Vamberka a 
Potštejna. 

 S příchodem jara ale naše sportovní aktivita neskončila. Každé pondělí 
v podvečer vyjíždíme na projížďku na kolách. Trasy 20-30 km dlouhé po okolí 
Záměle jsou příjemnou změnou k udržení fyzické kondice. Kdo má zájem, 
může se k nám přidat. Stačí se ozvat na mob. 605 250 587. 
Na podzim se těším na shledanou opět v tělocvičně. 

M.Sršňová 
 

 

 
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. 

Nyní bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických čísel. Stav 
knihovního fondu k 31.12.2014 byl 2564 ks knih. V roce 2014 bylo do 
knihovny zapsáno 67 knih. 

Na následující straně se s vámi podělím o několik čísel, abyste si 
udělali představu o návštěvnosti a porovnali s předchozími roky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Školní výlet 

 

V pondělí 8. června jsme jeli na školní výlet do archeoparku ve 
Všestarech. Ráno jsme se sešli u školy a pak nás autobus odvezl směrem k 
Hradci Králové. Cesta proběhla bez problémů. V archeoparku už na nás čekali. 
Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých věcí o způsobu života v pravěku. 
Zhlédli jsme zajímavý film. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli několik starých 
nástrojů.  

 

 
 

Následovala exkurze v třípodlažním muzeu. V přízemí nás průvodci 
seznámili s tím, jak věci vidí archeologové, když objeví nové nálezy. V prvním 
patře nás překvapila obrovská maketa pravěkých sídlišť. Z posledního patra, 
které se jmenuje „Nebe“, jsme viděli vše z ptačí perspektivy.  

Po prohlídce muzea jsme se přesunuli ven. Tam jsme si vyzkoušeli 
hod dřevěným oštěpem, opracovat a nabrousit břidlici, sekat starověkou 
sekerou do kmene stromu, obdělávat půdu a ze zrnek obilí třít kameny tak, aby 
vznikla mouka. Byla to pro nás zábava, ale neumíme si představit, že bychom 
to tak měli dělat každý den. 

 Následovala prohlídka starověkých obydlí. Za plotem jsme 
obdivovali i staré hroby a mohyly. Po té jsme si prohlédli makety prvních lodí 
(monoxylomy). Po svačině nás autobus odvezl do zábavního centra Tongo. Po 
zaplacení vstupného jsme se rozběhli na různé atrakce. Nejvíce se nám líbilo 
ježdění na malých motokárách, zdolávání vysoké sopky, ze které vedla stříbrná 
dlouhá klouzačka. Prozkoumali jsme i velké bludiště.  

Unaveni, ale spokojeni jsme se vrátili do školy. Žáci 3., 4. a 5. ročníku 
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Činnost sociálního 
a 

kulturního výboru 
 

Opět nadešel čas a já bych Vás ráda seznámila s naší činností. 
1.ledna 2015 jsme se opět vydali na Velešov. U místní základní školy 

se sešlo tentokrát asi 55 poutníků i navzdory počasí. To si s námi opravdu 
pohrává.Už jsme si užili sníh, déšť, mlhu a letos to byla ledovka. Na parkovišti 
pod Velešovem jsme na zahřátí rozdávaly punč. Dětem bez alkoholu, dospělým 
s alkoholem. Já jsem na Silvestra umístila na Velešov vrcholovou knihu a tam 
se mohli všichni zapsat. 

V sobotu 17. ledna 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s místními 
hasiči a sportovním klubem dětský karneval.  

Paní učitelky s dětmi ze základní šoly se již tradičně postaraly o 
výzdobu tělocvičny pracemi z hodin výtvarné výchovy a pracovního 
vyučování. My jsme ji dozdobily balónky a girlandami z krepáku.  Maminky a 
babičky napekly sladkosti pro děti. Místní hasiči zajistili občerstvení. Členové 
sportovního klubu si připravili pro děti soutěže a hry. Celé odpoledne 
moderoval pan Nermuť. Děkujeme všem za příkladnou spolupráci.  

V sobotu 14. února jsme uspořádaly zájezd do Klicperova divadla v 
Hradci Králové. Na tento den měli v programu představení Figarova svatba.  

Toto představení bylo pojato moderně. V hlavní roli zářila Pavla 
Tomicová, Jiří Zapletal, Vojtěch Dvořák a Pavlína Štorková. Tento kulturní 
zážitek vyvážil i trochu opožděný odjezd ze Záměle do divadla. 

V pátek 6.března 2015 jsme ve spolupráci s místními hasiči uspořádali 
již tradiční Sousedský ples v Penzionu Orlice. 

Účast byla letos o něco menší, sešlo se nás asi 65, ale dobrá nálada 
nechyběla. K tanci a poslechu hrála skupina KOPLAHO BAND, ve které 
úžasně zpívá Zámělská rodačka Tereza Myšáková. Zahajovali jsme ve 20 
hodin ,večer rychle ubíhal a ve 2.30 jsme ples ukončili. 

Tombola byla bohatá. Tentokrát jsme losování zjednodušili.Již při 
rozbalení zakoupeného losu  každý věděl, zda vyhrál jednu ze 70 cen či nikoli. 
Všem dárcům příspěvků do tomboly tímto děkujeme:Petr Červinka, občanské 
sdružení Má vlast, můj domov, České dráhy, Marie Červinková, manželé 
Havlovi, Kulturní a sociálnívýbor, Renata Toužimská, Altero, Klívarovi, Marie 
Jahodová, Ladislav Žuk, Pišlovi, Helena Sršňová, Agroservis, Milena 
Kaplanová, Jana Kaplanová, Marie Hlaváčková, Josef Novotný, Penzion 
Orlice, Štefkovi, Kapuciánovi, Zuzka a Katka Jiskrovy, Krupičkovi, Šklíbovi, 
Jurinovi, Lada Novotná a firma Tekam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V pátek 17.4. a v sobotu 18. 4. 2015 jsme v areálu sběrného dvora 
uspořádaly sbírku pro DIAKONII Broumov. Tato akce se jako pokaždé setkala 
s vašim pochopením. Všemdárcům moc děkujeme. 

Ve čtvrtek 30. dubna jsme se sponzorsky zapojily do akce Pálení 
čarodějnic spolu s místními hasiči a sportovním klubem.  
Naši jubilanti:  
Prosinec Jaroslav Vašátko     80 

Jarmila Pecková      95 
Josef Dalecký         70 

 Duben Milada Novotná        75 
Ladislav Kapucián    70 

Leden Marie Hlaváčková   75 
Miroslav Dudek       75 

 Květen Božena Zezulková     85 
Jana Zvelebilová        75 

Březen Jindřich Fröhde        70 
Marie Krahulcová     70 

  Marta Prokopcová     85 
Olga Žirovnická        85 

Navždy nás opustila paní Marie Kotyzová a pan Jaroslav Motl. Čest jejich 
památce.  

Za sociální a kulturní výbor zapsala Milena Kaplanová 
 

       

Sportovní klub Záměl  
a jeho aktivity pro děti. 

 Cvičení – starší děti (7 – 12roků) … vždy v pátek od 15,00 – 16,30 
hod. Cvičitelé:  Pavel Kos / Lada Novotná / Helena Sršňová Cvičení – mladší 
děti (4 – 7 roků) … vždy ve čtvrtek od 14,30 – 15,30 hod. Cvičitelé: Hana 
Myšáková / Růžena Zahradníková / Jana Chaloupková Scházeli jsme se 
pravidelně během školního roku v tělocvičně a děti si zábavnou formou 
procvičovaly svoje sportovní dovednosti,obratnost a fyzickou kondici. 
 Možnost věnovat se cvičení pod vedením cvičitelů bude pro děti ve 
věku 4 – 12 let pokračovat i o prázdninách – každou středu v době od 15,00 – 
18,00 hod. bude někdo z cvičitelů připraven věnovat se dětem na kurtech u 
tělocvičny (případně v tělocvičně). 
Kromě pravidelného cvičení jsme připravili pro děti i několik jednorázových 
akcí. 
 Zúčastnili jsme se „Novoročního výstupu na Velešov“.  
Uspořádali branný závod pro děti při pálení čarodějnic na hřišti pod Markem, 
při kterém si zasoutěžilo více než 50 dětí. 
 Tradiční je již „zámělský zimní pětiboj“. Soutěží se v pěti disciplinách 
hodnocených dle času nebo získaných bodů a v závěru jsou vyhlášeni vítězové 
jednotlivých kategorií. Drobné odměny si pak odnášejí všichni soutěžící (i tady  
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