
 

 
OZNÁMENÍ 

 
Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00 – 8.30 hod. Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. 
Cena: 12 Kč / litr 
Prodejna smíšeného zboží v Záměli v letním období se vrátila k pracovní 
době přes poledne.  
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, 517 43 Potštejn, e-mail: helenasrsnova@seznam.cz 
22.6. 2013 
- 23.6.2013 

Pivní slavnosti Penzion Orlice Záměl 
Sobota: Projížďky velorexem od 13:00 - 18:30 hod. hraje 
country MAKADAM od 19:00 - 23.00 Hod. Pražská kapela 
"Černej kůň" pop. rock bigbit 
Neděle: od 14:00 - 16.00 hod. SWINGOVÝ ORCHESTR 
UNI BIG BAND VAMBERK 
pivní speciality, tmavé, polotmavé, medové, ovocné, 
kvasnicové a mnoho dalších, hotová a minutková kuchyně, 
speciality na grilu a z udírny, divočák a další pochoutky, 
soutěže pro děti i dospělé, karaoke. Sběratelé představí sbírky 
pivních tácků a etiket. Přehlídka historických a nových 
traktorů, přehlídka veteránů - auta, motocykly spolku 
sběratelů a provozovatelů vozidel IFA z Potštejna a okolí 

25.6.2013 Sběr starého papíru pořádá Základní škola Záměl. V úterý 
25. 6. 2013 bude sběr ze školy odvezen. Do té doby mohou 
všichni zájemci dopravovat sběr do školy v prac. dny od 6:30 
hod. do 16:30 hod. v úterý do 10:00 hod 

7. červenec Výtvarné dílny v hospodě u Karla IV. drátkování, pedig, 
pletky, korálky, keramika… 

 6 nebo 7. července Cestopisná beseda  
24.8.2013 Staročeské dožínky s programem a živou hudbou 

 
Zpravodaj obce Záměl  
              
Povoleno: MK ČR E 11920 
Vydavatel: OÚ Záměl, 517 43 Potštejn 
Šéfredaktor: Josef Novotný 
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  
 
Usnesení č. 26/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 17. 12. 2012 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 Jaroslavu 
Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
10.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 /viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 26 / 2012 
5.  Nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí Záměl a Farmou Tichý a spol. a.s. 
na část budovy čp. 227. 
6.  Nxxx smlouvu uzavřenou mezi obcí Záměl a ZMD akciovou společností na 
část budovy čp. 227. 
7.  Sxxx se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace. Obec Záměl 
bude zajišťovat službu na sekání trávy, úklid sněhu a ošetření povrchu ploch 
posypovým materiálem na železniční zastávce Záměl. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl na svém veřejném zasedání číslo 26/2012, 
konaném dne 17. 12. 2012, schvaluje návrh na bezúplatný převod pozemků od 
pozemkového fondu ČR. Pozemky jsou určeny vydaným územním plánem 
k zastavění stavbou pro bydlení. Jedná se o tyto pozemky. Pozemek parcelní 
číslo 100/8,druh pozemku orná půda o rozloze 5 469 m2, pozemek parcelní 
číslo 100/32, druh pozemku trvalý travní porost o rozloze 3 007 m2, Pozemek 
parcelní číslo 100/30, druh pozemku trvalý travní porost o rozloze 321 m2, 
Pozemek parcelní číslo 100/15 druh pozemku orná půda o rozloze 29 m2, 
pozemek parcelní číslo 100/22 druh pozemku orná půda o rozloze 307 m2, 
pozemek parcelní číslo 100/21 druh pozemku orná půda o rozloze 222 m2, a 
pozemek parcelní číslo 100/23 druh pozemku trvalý travní porost o rozloze 699 
m2. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný 
ve výši 5 741 800,-Kč. Závaznými ukazateli pro obec jsou paragrafy. Závazný 
ukazatel pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ činí 600 000,-Kč. 
11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje jednorázový  příspěvek na pojištění a 
na vedení účetnictví pro občanské sdružení „ Má Vlast- Můj Domov “ na rok 
2012 ve výši  3000,- Kč. 
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 III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
7.  Starostu obce podepsáním smluv se Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace. 
 

Usnesení č. 27/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 21. 01. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Jana Stašáka, 
zapisovatelkou určuje Ing. Milenu Krupičkovou a sčítáním hlasů určuje 
Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí přidělení dotace na pořízení 
lesnické techniky a její financování. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí ceny vodného a stočného na 
příští rok. Cena vodného …… 34,35-Kč bez DPH. Cena stočného……. 35,13-
Kč bez DPH 
12.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí možnost zpracování studie 
k objektu mlýna čp.26. 
 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program dnešního jednání č.27 / 2013. 
5.  Návrh na odkoupení st. parcely č. 275 a st. parcely č. 276 od pana M. K. 
Jedná se o pozemky pod čistírnami odpadních vod ve středu obce. Cena za 1m2 
je 120,-Kč, celková částka činí 7 320,-Kč. 
6.  Smlouvu s panem R. S. na kontrolní a administrativní činnost v odpadovém 
hospodářství v naší obci. Činnost bude provádět po dobu jednoho roku za 
částku 2 000,-Kč měsíčně + DPH. 
8.  Návrh na podání žádosti na Ministerstvo místní rozvoj na vybudování 
dětského hřiště u ZŠ v Záměli. Celkové náklady činí 599 598,-Kč, výše dotace 
je 400 000 Kč. 
11.  Návrh na zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení na 
chodník podél silnice III třídy směr Doudleby nad Orlicí. Občané obce Záměl 
k této tématice zaujali také kladné stanovisko. 
13.  Návrh na odstranění závad elektroinstalace v areálu mlýna čp. 26. Opravu 
provede firma P. Z. za cenu 35 139,70-Kč bez DPH. 
 
III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
10.  Návrh na nákup vysoušečů pro obec Záměl za cenu 12 900,-Kč za jeden 
kus. 
14.  Žádost o finanční podporu na výchovnou akci Mezinárodní policejní 
asociace (IPA) pro děti v Královéhradeckém kraji. Finanční podpora by byla 
využita na celobarevné publikace (omalovánky ). 

  

 zámělských mužů do 1. sv. války. Od 26. července 1914 do 
26. května 1915 narukovalo 89 mužů. Po těchto odvodech následovala ještě 
řada dalších odvodů a to mužů až do 50. let.  

     Základem pro zpracování medailonků padlých občanů z obce 
Záměl byly jejich spisy ve Vojenském historickém archívu v Praze. Dále 
pomohly sčítací listy obyvatelstva z rychnovského archivu, kroniky obce, 
rozhovory a korespondence autora s potomky. Snahou je zjistit a zaznamenat 
pro příští generace nejen jejich vojenské působení, ale dle možností zachytit i 
údaje ze soukromého života bezprostředně po propuštění do civilního života. Je 
samozřejmé, že nelze ani po několikaletém bádání zachytit všechny 
narukované muže z naší obce.        

     Proto si Vás dovolím požádat, pokud uchováváte nějaké doklady o 
účasti rodinného příslušníka v 1. sv. válce, (dopisy, fotografie, feldpostky) o 
jejich zpřístupnění, případně o sdělení jména narukovaného vojáka, vašich 
vzpomínek či jiných informací. 

     Předem děkuji za zájem a pomoc při doplnění seznamu, který v 
nynější době obsahuje 113 jmen narukovaných mužů z obce Záměl.  

     Informace nebo dotazy zasílejte na mail: 
sedlacekzamel@seznam.cz, nebo volejte na mobil: 734 407 836. 

Milan Sedláček, autor Pomístních názvů obce Záměl 
 

 
 

Místní zpravodaj vydává obce Záměl ve spolupráci s místními občany 
a pracovníky obecního úřadu. Tímto Vám všem děkujeme za projevenou 
přízeň, bez které by tento zpravodaj nebyl tím, čím je. Chcete-li se stát součástí 
našeho zpravodaje, podílejte se svými náměty a články, které byste rádi 
uveřejnili v tisku. 
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Získané peníze obce využily podle vlastního uvážení a potřeb 
především k lepšímu zabezpečení sběrných dvorů a jiných sběrných míst, 
zkvalitnění jejich obsluhy, a tím současně ke zvýšení množství zpětně 
odebraných spotřebičů. 

Co domácnost, to lednice 
Z nedávného průzkumu vyplynulo, že se Češi neobejdou bez lednice. 

Alespoň jednu vlastní všechny domácnosti.  
Průměrné stáří ledničky se dnes odhaduje na 14 let. Starých lednic a 

mrazáků se za posledních sedm let zbavila každá druhá česká domácnost. Přes 
tuto masivní obměnu čeká ale ELEKTROWIN ještě hodně práce.  

Nezbytnou součástí každodenního života jsou i pračky, kterých v 
českých domácnostech slouží 4,1 milionu. Mezi další nepostradatelné 
pomocníky patří žehličky a rychlovarné konvice (po 3,9 mil.), nebo vysavače 
(3,8 mil.) 

Většinu spotřebičů – lednice především - lidé používají, dokud 
fungují. Bez ohledu na jejich parametry, například spotřebu elektrické energie. 
Vzhledem k cenám elektřiny se ale může tempo výměny starých za nové 
významně zrychlit.  

 
Největší žrouti energie 
Zejména chladicí zařízení patří k největším domácím „žroutům 

energie“, protože jsou v chodu 24 hodin denně. Prostou kalkulací tak bude 
nejspíš stále více spotřebitelů docházet k závěru, že výměna staré lednice za 
novou přinese navzdory pořizovací ceně nakonec úsporu.     

Ve zpětném odběru se každopádně budou tyto spotřebiče objevovat 
ještě dlouho poté, co se při prodeji nových přestane odděleně uvádět výše 
recyklačního příspěvku. K tomu dojde už v letošním roce. Až tedy přijdou při 
likvidaci na řadu skuteční veteráni, budou se velmi hodit finanční rezervy, jež 
ELEKTROWIN vytvářel v uplynulých letech. Jen tak bude moci být i tato 
likvidace skutečně ekologická. 

 

 
100 let od vypuknutí 1. sv. války  

       V červenci roku 2014 tomu bude sto let, kdy naši dědové a 
pradědové rukovali v uniformě rakousko-uherské armády do bojů 1. sv. války. 
K tomuto stoletému výročí se připravuje publikace s názvem „Osudy padlých 
občanů z obce Záměl v době první světové války 1914 – 1918“. Připravovaná 
publikace bude obsahovat seznamy (pokud možno všech) narukovaných mužů 
do 1. sv. války, vzpomene krátkými medailonky na 27 padlých občanů z naší 
obce a připomene 24 uznaných legionářů i s jejich fotografiemi.  
     Tak jako ve všech okolních městech a obcích, tak i v Záměli se vyvěšovaly 
26. července 1914 mobilizační vyhlášky a probíhaly okamžité odvody 

  

Usnesení č. 28/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 02. 2013 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 Jaroslavu 
Pišlovou. 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí  Kontrolu přijatých usnesení. 
5. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozhodnutí valné hromady 
představenstva  společnosti  AQUA SERVIS, a.s. ze dne 29. 1. 2013 o výplatě 
dividendy za hospodářský rok 2011-2012 ve výši 195,- Kč/akcii, která bude 
provedena na účet obce nejpozději do 29. 4. 2013. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí vyhodnocení bezpečnostní 
situace v katastru obce Záměl, které provedlo Obvodní oddělení Policie České 
republiky v Kostelci nad Orlicí. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí, že proběhlo zaměření chodníku 
podél silnice III/3167. Pozemky budou odděleny geometrickým plánem, aby 
bylo možné tyto pozemky řešit majetkově.  
11.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření 1,2 / 2013 / 
viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 28 / 2013 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odkoupení parcely č. 170/2 o 
výměře 86m2 od pana J. K.  Jedná se o parcelu pod čistírnou odpadních vod. 
Cena za 1m2 je 5,-Kč a celková částka činí 430,-Kč. 
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na odkoupení části vedlejší 
komunikace od pana K. K., která vede ze Záměle do Merklovic. Jedná se o 
parcelu č.157/2 o výměře 1149m2. Cena za 1m2 je 5,- Kč, celková částka činí 
5 700,-Kč. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádosti o dotaci na traktor do 
sběrného dvora. 
13.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup materiálu do 30 000,- Kč, 
včetně DPH, který bude použit na zhotovení podlahy nad garáží pro hasičskou 
techniku. Dále schvaluje opravu fasády a  štítů garáže pro hasičskou techniku 
do 60 000,-Kč bez DPH. Opravu provede Petr Červinka, Záměl 80. 
14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje na základě žádosti paní ředitelky ZŠ a 
MŠ převod peněz z minulého roku ve výši 43 272,67 Kč do rezervního fondu.  
 
III/ Zastupitelstvo obce souhlasí: 
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12.  Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s odstraněním drobných 
neohrožujících závad na elektrozařízení v budově ZŠ, MŠ a tělocvičny do 
celkových nákladů 15 000,- Kč. 
 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6.  Starosta obce Záměl je pověřen zajištěním návrhu na vyřešení bezpečnostní 
situace u autobusových zastávek na nadjezdu. Jedná se o přecházení 
komunikace. 
 
Usnesení č. 29/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 18. 03. 2013 v 18,00 hodin v penzionu Orlice. 
 
I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava 
Rozkota , zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Jaroslavu Pišlovou. 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
17.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3,4 / 
2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 29 / 2013 
5.  Účetní závěrku ( rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy ) za rok 2012 dle 
zákona o účetnictví a zákona o obcích. 
6.  Vnitřní směrnici č. 1/2013 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
7.  Členský příspěvek v DSO Orlice ve výši 20,- Kč na občana, celkem 
13 400,- Kč pro rok 2013.  
8.  Členský příspěvek v DSO Mikroregion Rychnovsko ve výši 10,- Kč na 
občana, celkem 6 690,- Kč pro rok 2013.  
9. Smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru investora při přípravě a 
provádění stavby „Čistička u školy v obci Záměl“ s registračním číslem žádosti 
13/018/41200/002/000241. Technický dozor investora zajistí pan L. N., 
Rychnov nad Kněžnou. Cena nepřekročí dle ceníku smlouvy  34 500,- Kč + 
výdaje na cestovné. 
10.  Nabídku pana RNDr. T. K., Kostelec nad Orlicí na vypracování 
výběrového řízení na akci „Čistička u školy v obci Záměl“ s registračním 
číslem žádosti 13/018/41200/002/000241. Cena vypracování výběrového řízení 
nepřekročí 12 000,- Kč včetně DPH. 
11.  Žádost o zařazení správního území obce Záměl do území působnosti 
Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV. 
  

  

Vzhledem k opakující se trestné činnosti, kdy se množí nezvané 
návštěvy do prostoru sběrného dvora a různí nenechavci se zde snaží ukrást 
vše, co lze zpeněžit a způsobují tím obci další nemalé škody na zařízení a 
stavebních součástech sběrného dvora. Z tohoto důvodu byla obec nucena 
přistoupit k posílení mechanického a elektronického zabezpečení o kamerový 
systém. Nyní bude i náš sběrný dvůr pod dohledem kamer s digitálním 
záznamem a online přenosem na policii. Na tento projekt získala obec finanční 
příspěvek z dotačního titulu Fondu ASEKOL. 

 
 

 

Zpětný odběr 
spotřebičů šetří 

suroviny a energie  
Každou hodinu odevzdají Češi k recyklaci více než 2900 kilogramů 

vysloužilých elektrozařízení. Každý den putuje k ekologickému zpracování 
tisícovka ledniček a mrazniček. Tento výsledek řadí Čechy na páté místo mezi 
Evropany. 

Díky tomu se nám daří nejen chránit životní prostředí, protože staré 
spotřebiče už nekončí na černých skládkách nebo dokonce pohozené na kraji 
lesa. Dosahujeme i významných úspor materiálů a energií. 

Jen za rok 2012 se například recyklací vyřazených spotřebičů získalo 
železo na výrobu 13 000 osobních automobilů. Ušetřilo se 14 milionů litrů 
ropy. Uspořená elektrická energie by vystačila na rok všem obyvatelům zhruba 
dvacetitisícového města. A díky odbornému zpracování „vysloužilců“ neuniklo 
do ovzduší  290 000 000 tun CO2, takže ozonová díra nad námi se dál zbytečně 
nezvětšila. 

Ekologické aspekty jsou ostatně klíčovým důvodem, proč byl celý 
systém zpětného odběru spotřebičů v celoevropském měřítku vytvořen. 
Vycházel ze zkušeností skandinávských zemí. Postupně jej převzaly všechny 
„staré“ státy Evropské unie, po nich i ty nové včetně České republiky. A Češi 
jsou dnes mezi nováčky na špičce.  

 
Motivační program ELEKTROWINu 
K dosažení těchto výsledků významně přispěl i Motivační program 

kolektivního systému ELEKTROWIN. Do něj se mohou města a obce zapojit a 
čerpat z něj finanční odměny již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej 
ELEKTROWIN vyhlásil, z něj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun. 

Při splnění daných kritérií může obec získat z Motivačního programu 
až 100 000 korun za rok. 

 

4 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL - 29 



 

„Zkvalitnění systému nakládání s odpady v obci Záměl“ na jeho 
výstavbu.  Potvrzení o schválení projektu k podpoře z  Životního prostředí a 
zemědělství obdržela obec v červnu 2012. Náklady stavební části na výstavbu 
sběrného dvora činily 631 482 Kč a náklady na vybavení sběrného dvora 
velkoobjemovými kontejnery a dalšími drobnými zařízeními včetně 
ochranných pomůcek, byly 266.663,40 Kč. Celkové náklady za uhrazené 
faktury za nebezpečný odpad, svozy popelnic a kontejnerů, nákupy zboží 
včetně výstavby sběrného dvora činí 1.424.939,40 Kč. 

 
Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo 

zaplaceno na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO. 
 

Uhrazené faktury v roce 2012 za TDO: 
Nebezpečný odpad 
Roční pronájem kontejneru 
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora 
Nákup zboží 
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu 
fy: ELEKTROWIN a.s. 
Fy: ASEKOL  
Celkové náklady 

         2012 
21.052,- 

0,- 
469.453,6 

36.288,- 
-94.796,-  
-21.136,- 

    -2.824,- 
408.037,6 

          2011 
28.126,- 
12.816,- 

311.726,- 
41.459,- 

-44.350,5 
0,-     

      - 850,- 
348.926,5 

Zaplacené poplatky  
Má se ještě vybrat 

295.970,- 
7.680,- 

287.100,- 
18.481,- 

 
 

Sběrný dvůr 

 
 
Sběrné dvory se stávají stále častěji cílem nájezdů různých „sběračů 

kovů".  Kamerový systém na sběrném dvoře proto mají obce, které mají sběrný 
dvůr. Kolem pozemku staví vysoké ploty a zamykají vstup. Vykrádání 
sběrných dvorů čelí města a obce v celé republice. 

 
 

PROJEKT 
Kamerový systém sběrného dvora v obci Záměl 

byl v roce 2013 podpořen z finančních prostředků Fondu ASEKOL 

 
. 

  

12. Žádost provozovatele GAPA GROUP a.s. na povolení k provozování 
loterie nebo jiné podobné hry v provozovně čp. 92 v obci Záměl. 
14.  Nabídku od společnosti VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Rychnovský deník 
na spolupráci a propagaci obce Záměl na jeho stránkách jednou za čtvrt roku. 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje odběr všedního vydání za roční 
předplatné 2 268,-Kč včetně DPH. 
15. Nabídku pana starosty na podání žádosti o bezplatný převod pozemků pod 
chodníky v obci Záměl od Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce. Jedná 
se o pozemky s parc. č. 1086/3o výměře 99 m2, 1011/9 o výměře 140 m2, 
1011/10 o výměře 20 m2, 1011/11 o výměře 51 m2, 1011/12 o výměře 405 m2, 
1011/13 o výměře 6 m2. Oddělené geometrickým plánem číslo 411-162/2012 
zpracovaným geodetickou firmou Mi. S., Geodetické práce, Javornice 73, 
Rychnov nad Kněžnou. Parcely jsou odděleny z pozemkových parcel 1011/1 a 
1086/1, které v současné době vlastní Královéhradecký kraj. S tímto majetkem 
hospodaří Správa a údržba silnic (dále uvedeno SÚS) Královehradeckého kraje 
viz výše uvedené parcely. Starosta žádá SÚS o převod pozemku dle 
geometrického plánu. Na základě vyjádření SÚS bude uzavřena smlouva o 
bezplatném převodu pozemku současného majitele Královehradeckého kraje. 
Zastupitelstvo obce schvaluje příjem pozemku do svého vlastnictví a pověřuje 
starostu podpisem smluv s Královéhradeckým krajem a vyjednání převodu se 
SÚS. 
16. Předložený seznam přímo obeslaných dodavatelů zakázky malého rozsahu 
„Čistička u školy v obci Záměl" s registračním číslem žádosti 
13/018/41200/002/000241. Uvedené firmy jsou viz příloha č. 1.  
 
III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
13.  Nabídku od společnosti Mediatel s.r.o. na prezentaci obce Záměl 
v Telefonním seznamu za částku 2 599,- Kč za jeden rok 
 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
9.  Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s panem L. N., Rychnov nad 
Kněžnou na zajištění technického dozoru investora při přípravě a provádění 
stavby „Čistička u školy v obci Záměl“ s registračním číslem žádosti 
13/018/41200/002/000241.  
10. Starostu obce podpisem smlouvy s panem RNDr. T. K., Kostelec nad Orlicí 
na vypracování výběrového řízení na akci „Čistička u školy v obci Záměl“ s 
registračním číslem žádosti 13/018/41200/002/000241. 
16. Starostu vypracováním a schválením textu výzvy na stavbu „Čistička u 
školy v obci Záměl“ s registračním číslem žádosti 13/018/41200/002/000241 a 
oslovením dodavatelů. 
11. Starostu podpisem smluv s Královehradeckým krajem a vyjednání 
bezplatného převodu pozemků pod chodníky se SÚS. 
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  V/ Zastupitelstvo obce souhlasí: 
11. Obec Záměl souhlasí se zařazením správního území obce do území 
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Sdružení SPLAV. 
 
Usnesení č. 30/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 15. 04. 2013 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 Jaroslavu 
Pišlovou 
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 / 
2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 30 / 2013 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh na výběrovou komisi, která 
vybere firmu na provedení stavby „Čistička u školy v obci Záměl“ s 
registračním číslem žádosti 13/018/41200/002/000241 a určilo 26. 4. 2013 jako 
den otvírání obálek. Komisi budou tvořit všichni členové zastupitelstva. 
6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příjem dotace. Schvaluje dofinancování 
projektu dovybavení sběrného dvora částkou 650 000,-Kč, Tato částka je vyšší 
oproti plánovanému projektu a poslouží k  nákup traktoru.   
7.   Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejnižší cenovou nabídku na opravu 
střechy od firmy Střechy Matějka, Rájec 22, Kostelec nad Orlicí 517 41 za 
cenu 124 181,- Kč včetně DPH. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje pomoc při financování oslav SDH do 
výše 50 000,- Kč. 
 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6.   Starostu obce přípravou výběrového řízení zadávací dokumentace pro 
nákup techniky pro manipulaci s odpady ve sběrném dvoře s kompostárnou 
v obci Záměl. 
 
Usnesení č. 31/2013 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného  
dne 13. 05. 2013 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 Jaroslavu 
Pišlovou 
 

   

 
Odpady 

 

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

Porovnání v letech 2012 2011 2010 2009 2008 
Sklo 11,602 t 5,06 t 8,182 t 6,688 t 5.777 t 
Plasty 10,876 t 6,808 t 5,384 t 5,343 t 4,142 t 
Směsný odpad 165,23 t 127,01t 134,66 t 159,58 t 184,10 t 
Papír 6,492 t 5,93 t 5,54 t 3,79 t 6,5 t 
Železo 15,34 t 6,84 t 5,61 t 11,168 t 8,08 t 

 
Pro představu - kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled 

je za sledované období k porovnání od roku 2010 – 2013 a ceny jsou uváděny 
bez DPH.  

Porovnání smluv v období  2013 2012 2011 2010 

Ceny za odstraňování odpadu  565,- 585,- 565,- 550,- 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,- 
Platby za svoz odpadu  73.680,- 63.240,- 61.320,- 60.120,- 
Cena odstraňování 1t odpadu  600,- 585,- 565,- 550,- 
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t 
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,- 
Celková cena /za tunu 1.200,- 1.185,- 1.165,- 1.150,- 
Třídění plastů /za kg 9,48 9,2 9,2 8,98 
Třídění skla – výsyp kontejneru 210,- 200,- 200,- 190,- 
Třídění papíru – výsyp 
kontejner 380,- 380,- ne ne 

Velkoobjemový kontejner 
MULDA 10 m3 otevřená 1.140,-/t 1.165,-/t 1.165,-/t 1.150,-/t 

Velkoobjemový kontejner 
AVIA 12 m3 otevřená 1.256,-/t ne ne ne 

Velkoobjemový kontejner 
ABROLL 30 m3 otevřená 1.916,-/t ne ne ne 

 
Po zhotovení projektové dokumentace v dubnu roku 2012 byla podaná 

žádost o vydání stavebního povolení na stavbu sběrného dvora. Územní 
rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci v srpnu roku 2012 a v 
dubnu téhož roku byla podána žádost o poskytnutí dotace na projekt s názvem  
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Poplatky 
UPOZORNĚNÍ 

 Konec splatnosti poplatku proběhl do 31. 3. 2013. Důvodem je 
rozdávání známek při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší svoz 
popelnic zaběhlým způsobem. Po uplynutí termínu splatnosti se poplatník 
vystavuje nebezpečí navýšení poplatku. 
Znovu upozorňujeme na skutečnost, že díky legislativním změnám se změnil 
okruh poplatníků, tedy občanů, kteří jsou povinni tento poplatek platit – jedná 
se o cizince s přechodným a dlouhodobým pobytem, s dlouhodobým vízem 
nebo s udělenou mezinárodní ochranou. 
 V případě, že poplatek nezaplatíte ve lhůtě splatnosti nebo jej zaplatíte 
v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a poplatek  (nebo jeho část) bude stejně 
jako v předchozích letech zvýšen o půlnásobek sazby. Bude-li tedy Váš 
nedoplatek činit 480 Kč, již v měsíci červenci se Vám zvýší na částku 720 Kč. 
 Nezaplacený poplatek včetně jeho navýšení (dále jen „nedoplatek“) 
bude vyměřen hromadným předpisným seznamem s určením náhradní lhůty 
splatnosti, což od loňského roku umožňuje novela zákona o místních 
poplatcích.  
 V případě, že budete chtít řešit Váš nedoplatek žádostí o odklad  či 
rozložením na splátky, pak jste povinen uhradit správní poplatek, a to ve výši 
400 Kč. Vzhledem k tomu, jakou výši činí sazba poplatku,  znamená to další 
prodražení samotného poplatku.  
 Pokud nedoplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, 
bude již vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím Exekutorského 
úřadu a dluh se Vám tak výrazně prodraží, neboť náklady exekučního řízení 
jdou k tíži dlužníka. Proto nezapomeňte uhradit poplatek včas a vyhněte se tak 
dalším finančním nákladům.  
 Informace o výši případného dluhu získáte na některém z níže 
uvedených kontaktů nebo v níže uvedené tabulce: Obec Záměl čp.158, 51743 
Potštejn, telefon: 494 546 211,e-mail: obeczamel@orlice.net  
 

Jedná se o poplatky za:  
Poplatek za TDO (odpad): 
- s trvalým pobytem v Záměli 
- rekreační objekt 
- děti do 5 let a důchodci nad 80 let 

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

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

 
100,- Kč 
150,- Kč  

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 
 

 

   
4.  Zprávu o činnosti obce. 
3.  Kontrolu přijatých usnesení. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, 9 / 
2013 / viz příloha. 
 
II/ Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 31 / 2013 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje firmu, která splnila všechna kritéria 
požadovaná na akci Čistička u školy v obci Záměl. Jedná se o firmu Vaspo 
Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 150, 517 54 Vamberk s cenovou nabídkou 
2 227 813, 30 Kč včetně DPH. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi pozemku s parc. č. 586/2 od 
pana a paní K.. Jedná se o pozemek, na kterém stojí chodník. Pozemek byl 
oddělen geometrickým plánem č. 411-162/2012 od firmy Geodezie Javornice. 
Pozemek má výměru 24 m2. Kupní cena je dohodnuta na 5,- Kč za 1 m2. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana J. T., na koupi pozemku 
v obci Záměl. Jedná se o pozemek s parc. č. 122/2  o výměře 107 m2  za cenu 
50,- Kč za 1 m2 . Vklad na Katastrální úřad hradí kupující. 
 
III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku společnosti CODEXIS. 
Program zálohy online dle cenové nabídky. 
 
IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s 
firmou Vaspo Vamberk, s.r.o., Smetanovo nábřeží 150, 517 54 Vamberk  na 
akci Čistička u školy v obci Záměl. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi 
pozemku s parc. č. 586/2 od pana a paní K.  
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s paní N. 
 
Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
 Vážení spoluobčané, přichází čas prázdnin a já bych Vás chtěl krátce 
seznámit  s uplynulým obdobím a plány na tento rok. V lednu obec otevřela 
sběrný dvůr s kompostárnou a myslím, dle odebraných odpadů už si občané na 
možnost zbavovat se nepotřebných věcí zvykli. Ve sběrném dvoře třídíme 
všechny složky komunálního odpadu, za některé dokonce dostáváme finanční 
odměny. Všechny složky elektrospotřebičů, které vracíme ve zpětném odběru, 
nám přinášejí finanční zisk. Další komoditou, za kterou získáváme finanční 
odměnu, je textil. Nyní můžete ve sběrném dvoře celoročně odevzdávat textil 
jakýkoli - jen ne plesnivý a mokrý, jinak bereme každý. Tento textil odebírá 
společnost Dimatex. Textil doma dejte do igelitových pytlů a ve sběrném dvoře 
ho dáte do kontejnerů, stejně tak bereme i obuv.  
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Díky tomu, že občané zodpovědně třídí plasty, sklo a papír, nám společnost 
EKO-KOM a.s. vrátila za loňský rok do obecního rozpočtu částku 134.131,- 
Kč. Tato částka už není  nijak zanedbatelnou, proto říkám, že třídění má smysl 
a vyplatí se. Další dokončenou akcí v obci je chodník podél Penziónu Orlice. 
Projekt byl financován za pomoci MAS a celkové náklady projektu činily 
394.141,- Kč. Dotace, která nám byla přislíbena a následně proplacena, činila  
246.337,- Kč.  
 Na čem pracujeme v letošním roce? Největší investiční akcí obce v 
tomto roce je výstavba ČOV u školy. Zde již proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Firma, která nabídla nejnižší cenovou nabídku a plnila 
všechna kritéria daná výběrovým řízením, je firma Vaspo Vamberk s.r.o.. 
Vysoutěžená cena díla včetně DPH činí 2.227.813,- Kč. Realizací projektu 
dojde k výstavbě ČOV, Lapolu a čerpací jímky, napojí se kanalizace školy, 
kuchyně, tělocvičny, a postaví se kanalizace na odvádění dešťových vod z 
areálu. Podařilo se nám získat dotaci na výstavbu čističky od SZIF ve výši 
500.000,- Kč.  
 Další úspěšnou dotací je projekt pořízení traktoru s čelním 
nakladačem pro kompostárnu. Přislíbená výše dotace činí 350.000,-Kč. 
Celková investice nepřesáhne 1.000.000,- Kč. Jedná se opět o ceny včetně 
DPH. Uspěli jsme s žádostí o lesní techniku. Z této dotace bude pořízen vlek a 
radlice za kupovaný traktor. 
 A nyní ještě pár slov o stavebních činnostech, které již proběhly  nebo 
probíhají. V zimních měsících pan Jedlinský a zaměstnanci obce provedli 
zateplení stropu garáže pro hasičskou techniku.  Firma Petr Červinka provedl 
omítky a štuky na výše uvedené garáži. Cena těchto prací byla 70.785,- Kč 
včetně DPH.  Další stavbou je výměna střechy bývalého chléva, kde dojde ke 
stavbě věnce budovy a výměně kompletní vazby. Původní tašky budou vráceny 
zpět. Stavbu provádí firma Kamil Matějka z Rájce. Cena celé stavby včetně 
zednických prací by neměla překročit  150.000,- Kč.  
 Obec Záměl v letošním roce požádala celkově o šest dotací a grantů s 
úspěšností asi poloviční. Připravujeme ještě žádost na zateplení tělocvičny.  
 Další činností, kterou se obec zabývá, je řešení pozemků. Řešíme 
pozemky pod chodníky směr Černá skála a místní obchod. Jedná se o chodníky 
staršího data výstavby, kde nejsme majiteli pozemků pod těmito stavbami. 
Podařilo se koupit pozemky pod bývalou hasičskou zbrojnicí za školou a 
pozemky pod čističkami ve středu obce. Nyní řešíme ještě pozemky s Povodím 
Labe, u kterých plánujeme směnu pozemků  a s Úřadem zastupovaní státu ve 
věcech majetkových. Zde se jedná o koupi tří pozemků. Také řešíme bezplatný 
převod pozemků z pozemkového fondu. Toto je cesta na dlouhý čas. 
 Nyní jen pár slov, co asi štve nás většinu. Problémem je vandalismus a 
úmyslné ničení práce druhých a věcí společných. Vyjmenuji pár věcí 
poškozených za půl rok. Planetární stezka, ulomené nově vysazené lípy a 
hlavně již 4x roztrhané pletivo plotu  u sběrného dvora. Nerozumím tomu, proč  

  

Červen  
• Dětský den s vodníkem Floriánkem. I tento den se počasí nevydařilo. 
Pohádku O Majdalence v podání Ochotnického spolku Orlice to ale rozhodně 
neohrozilo. Následné soutěže a trasu, které děti dovedly do Krakonošova, jsme 
museli zkrátit a omezit. I tak se s Trautnberkem, Ančí a Kubou i Krakonošem 
potkalo jednatřicet dětí. Za svojí odvahu a splněné soutěže byly Floriánkem 
odměněny. 
• Seminář Ochrana kulturního dědictví ve venkovském prostředí - účast našeho 
o.s. na  odborném semináři na Sudslavě. 
• V červnu a červenci probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká 
veřejnost. 
Od května se pracuje odborně i brigádnicky na opravě komínu, kamen, udírny 
a obnově pece a střechy. I letos využíváme pracovníky na VPP.  
Na obnovu historické pece přispěl fond T-MOBILE,  na kamna a udírnu MAS 
Splav a na střechu máme podané žádosti u Ministerstva kultury a 
Královéhradeckého kraje. 
Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční: 

7. červenec Výtvarné dílny   -    drátkování, pedig, pletky, korálky, 
keramika… 

 6. nebo 7. července Cestopisná beseda 
průběžně Dny otevřených dveří, výstavy 
24. srpen Staročeské dožínky s programem a živou hudbou 
28. září Svátek Sv. Václava slavnostní pečení chleba v obnovené peci 
28. října Státní svátek  - program 
prosinec Advent v Hostinci u Karla IV.  vánoční koncert, Mikuláš - 

program pro děti 
24.prosinec Betlémské světlo a živý betlém      

Srdečně zveme na uvedené akce. 
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. 

Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 
 

Ověření podpisu nebo kopie listiny  - provádíme na Obci v Záměli 
Na základě častých dotazů od občanů podáváme informaci. 

 

Ověřování podpisu na listině nebo kopie listiny se provádí podle zákona č. 
21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování 
pravosti (zákon o ověřování). ANO, provádíme i u nás na obci v Záměli. 
Ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) se ověřuje, že opis 
nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. 
Ověřováním pravosti podpisu (legalizace) se ověřuje, že žadatel listinu před 
ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.  
Také zde můžete využít služeb CechPointu. 
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 K nám do obecní knihovny v Záměli ve středu 2. 10. 2013 od 17 
hodin máme pozvaného pana Josefa Lukáška se svými pohádkami a 
zajímavým vyprávění. Pokaždé dokáže zaujmout posluchače různých 
věkových kategorií svými pohádkami z Orlických Hor. Josef Lukášek - 
prozaik, pohádkář, pedagog, radní Královéhradeckého kraje, dobrovolný člen 
Horské služby Orlické hory, pracuje pro kulturu a památkovou péči, založil 
Kačenčinu říši, kde je zapojeno 29 obcí. 
 Již po třetí se naše obec účastní výstavy zpravodajů. Do této soutěže je  
přihlášeno 40 obcí. V době prázdnin probíhají putovní výstavy zpravodajů v 21 
obcích s hlasováním: Albrechtice nad Orlicí, Bohdašín, Bolehošť, Borovnice, 
Častolovice - knihovna, Černíkovice, Deštné v Orlických horách, Dobré, 
Dobřany, Kostelec nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Mokré, Opočno, Potštejn, 
Rychnov nad Kněžnou, Rychnovský deník, Skuhrov nad Bělou, Třebešov, 
Voděrady, Vrbice, České Meziříčí.  

Přes prázdniny bude mít knihovna otevřeno Po a St 8-11 a 13-17 hod. 
Dětem přeji pěkné prázdniny                               Za knihovnu Pavlína Pleslová 

 

 
Má vlast – můj domov o.s. 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. Od posledního vydání naší zprávy 
jsme pořádali a účastnili se těchto akcí:  
Prosinec 2012  
• 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. 
Leden 2013  
• Tříkrálová sbírka – Obcí dne 5. ledna procházely dvě tříkrálové skupinky.  
Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 16.747 korun. Všem 
zúčastněným, ale také všem, kteří přispěli do kasiček králů pro potřebné i těm, 
kteří krále obdarovali sladkostmi a ovocem, patří velké poděkování . 
Duben  
• Společný den otevřených dveří kulturních památek Záměl a Sudslava 
zakončený koncertem.    
Květen   
• Putování ke studánkám – jsme rádi, že se mohl jedenáctý ročník této 
obnovené tradice uskutečnit. Byla to zásluha nejen místní chasy, ale i Sboru s 
hor a místních hasičů – děkujeme i Vám, kteří jste s námi putovali. 
• Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos s pohádkami, ekologií, 
ale i deštivého počasí. Stezkou prošlo 375 dětí. 
• Zámělské přástky se uskutečnily poslední květnový den a byly ve znamení 
chladného počasí, i tak jsme díky sousedům a dobré zábavě vydrželi přes 
půlnoc. 

  

někdo musí ničit nový plot. Proto jsme se rozhodli, že do areálu sběrného 
dvora budou nainstalovány kamery. Cena investice bude do 50.000,- Kč. 
Kamerový systém kamer s nočním viděním bude zajišťovat  celý areál obce. 
Díky fondu společnosti Asekol , pro kterou provádíme sběr elektroodpadů, nás 
bude stát projekt 25.000,- Kč. Doufám, že tato naše snaha odradí vandaly a 
zloděje, nebo nám napomůže k jejich odhalení. 
 Nyní chci poděkovat všem, kteří pracují na udržování a zkrášlování 
obce a přeji Vám krásné léto. 
 

 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 
Letošní zima byla skutečně velmi dlouhá. Aby dětem ve školce čas 

lépe ubíhal, nachystali jsme pro ně bohatý program plný her a zábavy.   
Na počátku ledna jsme společně cestovali z pohádky do pohádky. Děti 

pomohly princovi zachránit princeznu, kterou odnesl drak, jindy zas navštívily 
zvířátka ze známých pohádek.  

Po pohádkovém týdnu přišly na řadu také zimní sporty. Bohužel, 
letošního sněhu jsme si mnoho neužili, ale i s tímto problémem jsme se snadno 
vypořádali. Zasoutěžili jsme si přímo v naší školce. 

Koncem ledna nastal masopustní čas. Děti se seznámily se starými 
zvyky a tradicemi a nechyběl ani masopustní karneval. 

 

  
karneval 

 
Následující týden byl důležitý především pro předškoláčky. 4. února 

navštívili první třídu, aby se blíže seznámili s prací ve škole a krátce po tom je 
čekal zápis do první třídy. Všichni jsme jim drželi palce. 

Nezapomněli jsme ani na divadlo. 21. února nás pobavila veselá 
pohádka O velrybě Lízince, na kterou jsme se jeli podívat do divadla ve 
Vamberku. Velryba děti tak zaujala, že i celý následující týden jsme věnovali 
životu v moři. Děti 
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vytvořily mnoho krásných obrázků, které nám ozdobily nástěnky a 
smutné kouty v naší školce. 

V březnu nám na okno zaťukalo jaro. Ale nepřízeň počasí 
pokračovala. Sluníčko se stále schovávalo někde za mraky a nám nezbylo nic 
jiného, než se se zimou vypořádat vlastními silami. Hned po jarních 
prázdninách děti postavily krásnou Moranu a první jarní den jsme ji za 
doprovodu říkanek a písniček poslali po řece.  Teprve nyní začalo sluníčko 
pomaličku, ale jistě, získávat na síle a okolní příroda se začala probouzet ze 
zimního spánku. 

Přicházel velikonoční čas. Děti se pilně připravovaly na dívčí i 
chlapeckou koledu. Naučily se spoustu básniček i písniček, namalovaly si 
barevná velikonoční vajíčka a mohlo se koledovat. Každý koledník i kolednice 
si pak domů odnesl bohatou velikonoční nadílku (za kterou děkujeme všem 
maminkám, které si s přípravami daly mnoho práce). 

Koncem dubna se příroda konečně umoudřila a krásné počasí nám 
umožnilo i delší procházky. Navštívili jsme proto s dětmi nové dětské hřiště v 
Potštejně, kde se dětem opravdu nesmírně líbilo a mohly zde plně rozvíjet svoji 
obratnost, zdatnost i odvahu při překonávání překážek. Těšíme se, že podobné 
sportoviště jednou bude také v Záměli.  

 

 
Potštejnský zámek návštěva kravína 

 
28. dubna nás čekalo další divadelní představení ve Vamberku. A 

protože nám přálo i počasí, nemuseli jsme jet zpátky do školky autobusem, ale 
vyrazili jsme přes Merklovice po svých.  

Na konci dubna byla školka plná veselých čarodějnic. Divoký rej byl 
zakončený pitím kouzelného lektvaru, který si čarodějnice samy namíchaly z 
vlastnoručně nasbíraných bylin. Tajemné kouzlo toho lektvaru dodalo všem 
sílu do další práce. 

Čekalo nás vystoupení pro naše maminky. Děti si přichystaly opravdu 
bohatý program. Nejen písničky a básničky, ale i doprovod na nejrůznější 
hudební nástroje byl pro maminky určitě milým překvapením. Závěrečným 
vrcholem celé besídky bylo i krátké hudební divadlo o životě v moři.  

 

  

bájím.  Příběh výroby raket a vypouštění do vesmíru z počátku bez posádky a 
posléze zvířecí posádkou psem Laikou a opicí Ham děti bavilo nejvíce.  
Uvedené skutečnosti, kdy vesmír navštěvovali lidé, již děti tak nezaujalo. 
Vyprávění o roce 1961 před dětmi, které se narodily po roce 2005, je zkreslená. 
Přesun v čase do dob, kdy jejich babičkám bylo 10 let, si nedokázaly pořádně 
představit. To už jim pravěk díky pohádkám o dinosaurech přijde bližší. 
Odhady v čase a představa, že jejich babičky mohly být malé, je rozesmála.  

Noc s Andersenem 
 
 Tyto skutečnosti jsme prokládali výrobou a hledáním úkolů a 
vystřihovánek z časopisu „Pojď si hrát“.  Rozdělení pokladu proběhlo rychle 
díky tomu, že tuto noc nikdo neusnul dřív, než byl nalezen. Čištění zubů, 
převléknutí do pyžam a zalezení do spacáků nám zabralo hodinku. Ráno 
někteří vstávali o půl sedmé a sdělovali si zážitky. V osm hodin už byli všichni 
vzhůru a měli jsme uvařený čaj a hromadně jsme se pustili s chutí do Kubovy 
bábovky. Kuba se nám už třetím rokem postaral o snídani a pokaždé nám upekl 
pěknou a hlavně dobrou sladkost. Tentokráte se přiznal, že pekl dvě, protože 
první nechtěla opustit formu ve tvaru hradu. Snědená měla tvar klasické 
bábovky a byla ozdobena vlaječkou, s datem a informací, že se jedná o Noc s 
Andersenem.  V sobotu 6. 4. 2013 v 9.00 hod jsme se rozešli domů. 
 Pravidelné pondělní vyrábění chce naše knihovna dětem zachovat ve 
stejném čase i dni. Budeme vyrábět do prázdnin a v příštím školním roce se 
sejdeme opět v září.  
 Stejným způsobem, jak je hlídaná Noc s Andersenem, tak si někteří 
čtenáři hlídají týden knihoven. Tento rok se koná ve dnech od 30. 9. do 6. 10. 
2013.  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 17. ročník 
celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou 
především naši čtenáři. Ve větších městech jako loni tak i letos bude připraven  
pro každou cílovou skupinu jiný program. Pro seniory, pro rodiče na 
rodičovské dovolené, pro děti, pro handicapované, pro celou rodinu pro 
národnostní a jazykové menšiny. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a 
čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, 
ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. 
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 i se sousedními včelařskými organizacemi (Vamberk, Rychnov nad Kněžnou), 
snažíme se i o doplňování mladými včelaři. 
 Naším dlouhodobým cílem je udržovat potřebné stavy včelstev tak, 
aby okolní příroda nebyla ochuzena o kteroukoliv svou rostlinnou součást. 
Snažíme se co nejvíce přispět k tomu, aby se okolí naší Záměle zkrásňovalo, 
aby naše obec byla hezká a čistá, plná zeleně a optimismu. 

Výbor ZO ČSV 
 

~ ~  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. 

 Na jaře bylo do knihovny vypůjčeno 150 ks knih z knihovny v 
Kostelci nad Orlicí. Knihy budou v knihově do poloviny prázdnin a poté se 
vypůjčí jiné tituly. Máte-li zájem o čtení, navštivte knihovnu a určitě budete 
spokojeni. Na začátku prázdnin proběhne nákup nových knih. Každoročně 
zjišťuji tituly knih, které by Vás zajímaly, a které byste chtěli v knihovně mít 
nastálo. Prosím, pokud máte nějakou představu, dejte mi vědět tip k nákupu 
knih. Stálí čtenáři své náměty již předali a dle dostupných informací knihy 
budou zakoupeny. 
 Některé děti jsou zvídavé a rády by si chtěly napsat svoji vlastní 
knihu. Mám zde radu, jak uskutečnit svůj sen. Jako spisovatel musíte být 
vybaven určitými vlastnostmi a dovednostmi: odhodláním, představivostí, 
musíte mít dostatečnou slovní zásobu a znát gramatiku.  Všichni sice umíme 
psát, ale psát příběhy není tak snadné, jak se může zdát. Než začnete, vytvořte 
si nejdříve dějovou linii příběhu (tzv. osnova). Tak budete vědět, jak má vaše 
kniha končit. To přitom samozřejmě nevylučuje, že v průběhu psaní budete 
příběh obohacovat o další myšlenky. Po sepsání si knihu několikrát přečtěte. 
Každá věta může být vždy napsaná lépe. Požádejte přátele, aby si vaše dílo 
přečetli a řekli vám svůj názor. Jakmile máte knihu hotovou, můžete ji 
publikovat zdarma na ShopMyBook, nebo ji můžete prodávat celosvětové 
veřejnosti, to už záleží na každém jedinci.  
 Jediná noc v roce, kdy se spí v knihovně tzv. Noc s Andersenem, 
proběhla  z  pátku 5. 4. 2013 na  sobotu 6. 4. 2013.   Sešli  jsme  se  v 18.00 
hod. v počtu 7 dětí. 3 děti onemocněly. K pozdní večeři kolem osmé hodiny 
jsme si uvařili  krupičnou kaši. V průběhu večera jsme četli z knihy Poklady 
kosmonautiky od Tomáše Přibyla.  Jedná se o encyklopedii, z které jsme 
čerpali skutečné prameny o prozkoumávání kosmu a snahy lidstva poznat 
vesmír a okolní planety. Dostali jsme se do prvopočátku astronautiky a v knize 
jsme došli do roku 1979.  Informace, o kterých jsme se dověděli něž vzlétla 
první družice, nás dovedly ke starořeckým 

  

Květnové téma „Včelí rojení“ přineslo dětem mnoho nových poznatků 
o životě malých kamarádek. Děti poznaly, že včelky nemají jen bolestivé 
žihadlo, ale že jsou dobrými pomocníky pro nás i pro celou přírodu. Petruška 
Havlová přinesla všem dětem ukázat medové plástve z jejich úlu a každý pak 
mohl bedlivě zkoumat včelí vosk i zárodky včelích miminek. Na čerstvém 
medu, který z pláství stále vytékal, jsme si opravdu pochutnali. 

Také jsme navštívili místní kravín, kde jsme se podívali, odkud k nám 
přitéká mléko. Dětem se nejvíce líbila malá telátka, která si mohl každý 
pohladit. Děkujeme paní Myšákové za prohlídku kravína a trpělivý výklad. 

Začátkem června jsme se těšili na výlet do Častolovic. Prohlídka malé 
ZOO v místním parku měla být dárkem ke dni dětí. Ošklivé počasí nám ale 
plány překazilo. Naštěstí se objevila malá skulina mezi černými mraky a do 
Častolovic jsme mohli jet v náhradním termínu. Tady už na nás čekaly desítky 
zvířátek, které děti nakrmily chutnými granulkami. 

Také plánujeme školní výlet do skanzenu v Krňovicích. Zde se děti 
seznámí se starými řemesly, prohlédnou si zajímavé stavby a přiloží ruku k 
dílu při práci s vlnou. 

Věříme, že se obloha zase umoudří a my si všechno užijeme.  
Juštová Jitka, učitelka MŠ Záměl 

 

 

Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl 

 
 S novým kalendářním rokem jsme se pustili s chutí do práce. Přečkali 
jsme zimu, kterou jsme si zpestřili návštěvou divadla ve Vamberku. Pohádka  
Velryba Lízinka nás zaujala svou výpravou i dějem. 
 Ve čtvrtek 7. února se konal zápis do 1. ročníku základní školy. 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání dostalo 12 dětí. Je to po mnoha 
letech nejsilnější ročník. V současné době jsou tyto děti na školu připravovány 
pod vedením paní učitelky Jitky Juštové. Každé pondělí se na chvilku schází i 
se svou budoucí paní učitelkou Lucií Felcmanovou, která vede stimulační 
program pro předškoláky.  
V březnu se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. Před 
Velikonocemi jsme si výuku zpestřili ještě barevnými dny. Žlutý, červený a 
zelený den byl poznat podle oblečení, které ladilo do konkrétní barvy. Žáci si o 
barvách povídali a někteří vyhledávali informace na internetu. 
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karneval hvězdárna 

 Po velikonočních prázdninách jsme již tradičně dali příležitost žákům, 
aby si vyzkoušeli své pedagogické vlohy. Den naruby, kdy vyučují děti, se 
povedl. Spolužáci se snažili být vnímavými posluchači. My učitelky jsme také 
nevyrušovaly a vážily jsme si toho, že se dobrovolníci tak pečlivě na svůj 
výstup připravili.  
V úterý 30. dubna nastalo ve škole čarodějnické rojení. Krásné kostýmy 
zpestřily výuku tohoto dne.  
V květnu jsme navštívili Dům dětí a mládeže ve Vamberku a dostali jsme 
příležitost vyrobit si z keramické hlíny sovičku. Cestou z Vamberka jsme si 
zasportovali. Využili jsme pěkného počasí a do Záměle došli pěšky. V tomto 
měsíci jsme pokračovali v akcích z projektu Recyklohraní, o kterém je zmínka 
v jiné části zpravodaje. 
V týdnu od 27. – 31. 5. žáci 5. ročníku prošli povinným testováním z 
matematiky, českého a anglického jazyka. Zde je třeba říci, že testování 
probíhá on-line na počítačích. Jen příprava počítačů  (přihlášení školy a žáků 
do systému, stažení aktuálních testů a poslechů z angličtiny) zabere několik 
hodin. Čas, který je na testování vymezený, je pro žáky dostačující (45 – 60 
minut). Celé testování však popírá moderní pedagogiku, kdy se mají střídat 
různé činnosti a žáci nemají celých 45 minut hledět na monitor… Celkové 
hodnocení testů v době, kdy píši tento příspěvek, není ještě zveřejněno. 
Červen je již tradičně nabitý různými akcemi. Ve čtvrtek 6. června se vydali 
starší žáci do hvězdárny v Hradci Králové. Už jízda vlakem a trolejbusem byla 
pro nás zážitkem. Velký zájem vzbudilo planetárium a filmy, které nás 
seznámily s některými vesmírnými planetami a přírodními úkazy. Olympiáda 
málotřídních škol, kterou letos pořádá ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, byla 
kvůli špatnému počasí posunuta na pozdější termín. Těšíme se na školní výlet. 
Letos navštívíme skanzen v Krňovicích. Měli bychom zhlédnout 
komentovanou prohlídku o řemeslech a pohrát si s vlnou. V posledním 
červnovém týdnu nás navštíví pan Myšák z autoškoly a vysvětlí starším žákům 
pravidla silničního provozu z pohledu cyklisty. Nabyté vědomosti si hned 
vyzkoušíme na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. 
 

  

  

Český svaz včelařů, 
občanské sdružení 

 
 Rok 2013 nezačal pro včelaře dobře. Zimní počasí se svými 
obrovskými výkyvy v teplotách překročilo i loňský rok, který byl pro včely a 
vlastně pro celou přírodu nejhorším rokem současného století. Pro včelstva 
však není problém zima jako taková. Včely snášejí i více než třicetistupňové 
mrazy bez problémů. Potřebují však v únoru nebo hned v začátku března 
alespoň jeden den, kdy odpolední teplota stoupne nad 10 °C. TO jim totiž 
umožní vylétnout před úl a vyprázdnit svůj výkalový vak. Pokud takový den 
nenastane, včela musí kálet v úle. Výsledkem je onemocnění celého včelstva 
tak zvanou úplavicí, která nejčastěji končí úhynem všech včel. To se stalo 
letos. Z našich 437 včelstev, které jsme na podzim v organizaci zazimovali, se 
jich dožilo jara pouze 414. 
 Opylování rostlin tím bylo výrazně omezeno. Nejen pro to, že asi 20 
procent včel chybí, ale hlavně proto, že vše v přírodě stejně jako před rokem, 
vykvetlo naráz. Kolem 20. dubna kvetlo jen několik chudobek, na zahrádkách 
pár krokusů, čemeřic, lýkovců a petrklíčů a nic víc. Kvetení ovocných dřevin, 
lesního podrostu a luk proběhlo pak současně v několika málo dnech. Oslabená 
včelstva tak neměla šanci v tak krátkém časovém období opylení všech rostlin 
obstarat. Lze předpokládat, že sklizeň medu bude proto nízká. Staří včelaři, 
chovající včely několik desítek let, očekávají nejnižší výnosy za celé jejich 
působení. 
 Včelaři chovají svá včelstva pro med a vosk, případně ještě pro 
propolis, pyl nebo včelí jed. Nejvýznamnější je však to, že včela je 
nezastupitelná pro přírodu jako takovou. Vždyť bez opylování rostlin včelami 
by nemohl další život a naší planetě existovat. 
 Při svém na čas náročném koníčku si včelaři najdou i prostor na 
společné dění. Každoročně pořádáme zájezd na některou významnou 
včelařskou farmu nebo podnik či instituci. Letos to bude do včelařské školy v 
Nasavrkách, která jako jediná vychovává pro celou republiku odborníky. 
Navštívíme i nedaleký skanzen Veselý Kopec. Zájezd bude 8. června. 

 Pravidelně každý rok také pořádáme ke konci včelařské 
sezony „Den včelařů“. Jde o setkání včelařských rodin v přírodě. Součástí 
tohoto odpoledne je i odborná přednáška některého z učitelů včelařství. Letošní 
termín je předběžně stanoven na 31. srpna. Ve spolupráci s obecním úřadem 
každoročně instalujeme od začátku května do konce září na potštejnském hradě 
výchovný prosklený úl se včelami. Návštěvníci tak dostávají možnost vidět bez 
jakéhokoliv rizika chování a práci včel v úle. Mají možnost rozlišit včelu 
dělnici od trubce. Uvidí i matku, která je v každém včelstvu pouze jedna. 
Děláme i řadu dalších akcí. Spolupracujeme při tom 
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Záhony jsme okamžitě museli ochránit proti slimákům, kteří letos 
mají vynikající podmínky pro ničení naší práce. 

Výbor organizace na své pravidelné měsíční schůzi plánoval podzimní 
zájezd. Cílem zájezdu bude hrad Sovinec. Dalšími zastávkami bude zámek 
Úsov, Rešovské vodopády, betlém v Jiříkově a arboretum skalniček. Pozvánky 
na tento zájezd budou včas rozdány a vyvěšeny. 

Toto je hrubý nástin činnosti Základní organizace zahrádkářů z 
Potštejna a Záměle za prvních pět měsíců roku 2013. Jsme organizací, která 
sdružuje zejména starší občany obcí, ale rádi mezi nás přivítáme i lidi mladší se 
zájmem o společenský život a zahrádkářství. Staňte se i Vy zahrádkářem nejen 
na své zahrádce. 

 Za ZO ČZS Potštejn sepsal předseda Kubalík Zdeněk 
 

   

Činnost místní organizace 
Svazu zdravotně postižených 

ve Vamberku v roce 2012  

Naši činnost v uplynulém roce hodnotíme, na základě reakce našich 
členů, kladně. Jsme místní organizace, která ve svých řadách má zdravotně 
postižené tělesně, sluchově, zrakově a vnitřně. Členská základna se pohybuje 
kolem 200 členů, kteří jsou z Vamberka, Doudleb n. Orl., Záměle a Potštejna. 

Vždy koncem roku se obracíme na Město Vamberk, městys Doudleby, 
OÚ Záměl a Potštejn o poskytnutí finančních prostředků. Z těchto zdrojů a 
členských příspěvků jsme v loňském roce uskutečnili několik akcí, kterými se 
snažíme alespoň trochu zlepšit již tak těžký život zdravotně postižených 
občanů. Tito občané se v loňském roce zúčastnili těchto našich akcí: 6x v roce 
jsme uskutečnili rehabilitační koupání se saunou a perličkovou koupelí v 
bazénu v Rychnově nad Kněžnou …, 2 zájezdů po kulturních památkách a již 
podzimní výlet po Orlických horách, který tradičně pořádáme každým rokem. 

Velmi oblíbené přátelské posezení s rodinnými příslušníky se 
uskutečnilo 4x, které ke konci roku zpestřujeme naši Mikulášskou besídkou. 
Pokud jsou nové dopravní předpisy nebo změny v sociální problematice, 
snažíme se uskutečnit posezení s odborníkem, který našim členům zodpoví 
jejich dotazy. 

Během loňského roku jsme navštívili 40 našich členů s malým dárkem 
při příležitosti jejich jubilejního narození. 

Hezké zázemí, díky Městu Vamberk, máme v naší Klubovně, kde 
zdravotně postižení mají možnost využít různé rehabilitační pomůcky, 
případně si zahrát různé společenské hry. 

Díky naším obětavým členkám, které každé úterý a čtvrtek se v 
klubovně střídají ve službě, máte možnost naši hezkou klubovnu navštívit. Na 
Vaši návštěvu se těšíme. 
 

  
 

V úterý 25. června pořádá škola ve spolupráci s OÚ Záměl sběr starého papíru. 
Do té doby mohou všichni dopravovat sběr do školy v pracovní dny od 6:30 do 
16:30, v úterý do 10:00 hod. 
Přeji všem žákům krásné prázdniny se spoustou zajímavých zážitků se svými 
rodiči a dospělým klidnou dovolenou. Děkuji panu starostovi a všem 
zaměstnancům obecního úřadu za vzornou péči o školu a zájem o 
bezproblémový chod školy. 

   Jindra Müllerová,  ředitelka ZŠ a MŠ  
 

 

 Dům dětí a mládeže 
ve Vamberku 

MISS PANENKA 
 

 Dívky z kroužku PANENKA v Záměli měly od letošního roku k 
dispozici jeden nový šicí stroj, který byl pořízen z projektu Královéhradeckého 
kraje. Po počáteční nejistotě se pustily do šití panenek včetně oblečení. A jak 
správně tušíte, panenky jsou určené do projektu „ADOPTUJ PANENKU, 
ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ“. 
 Hotové panenky putovaly nejdříve do Českého rozhlasu, kde se 
zúčastnily soutěže „MISS PANENKA“. 31. května se v kongresovém centru 
ALDIS v Hradci Králové už po osmé vybírala nejkrásnější panenka. Této 
tradiční akce Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého výboru Unicef se 
letos zúčastnilo přes tisíc dětí z 58 královéhradeckých škol. 

 
Výstava panenek v ALDISu se skupinou Memphis 

  
Na tuto akci byla pozvána i naše děvčata, a i když jejich vyvolená 

panenka „NIKOL“ nevyhrála, její 7. místo z 63 panenek, které bojovaly o titul 
„MISS INTERNET“, není vůbec špatné umístění. Zážitek z kongresového 
centra byl pro děvčata nad jejich očekávání. David Deyl, Madalena Joao, 
finalista rozhlasové soutěže Česko zpívá Michal Horák, kapela Memphis a 
taneční skupina T-Bass 
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dokázali všechny účastníky namotivovat natolik, že dívky chtějí panenky šít i 
příští rok. Tak uvidíme. 
 Na děvčata jsou pyšné nejenom pracovnice z DDM, ale i jejich paní 
učitelky ze základní školy a hlavně rodiče. 

Zapsala Veronika Matiásková, vedoucí kroužku 
 

 

  projekt 
Recyklohraní 

 

„Vytvořte ekologickou 
vlajku Vaší školy“ 

 
 I letos se naše škola v Záměli zúčastnila projektu Recyklohraní. 
Tentokrát byla vyhlášena soutěž s názvem:  ,,Vytvořte ekologickou vlajku Vaší 
školy“. Úkolem bylo co nejzajímavěji a nejtvořivěji ztvárnit vlajku s jarními 
motivy, která bude zároveň evokovat sběr a recyklaci starého elektra. 
Praktickému tvoření předcházel rozhovor o svátku Den Země, proč a jak 
třídíme odpad a jak chráníme naše životní prostředí. 
 

  
sběrný dvůr knihovna 

  
V rámci výtvarné a pracovní výchovy se rozdělily děti do pěti skupin. 

Nejdříve se děti radily, z jakého materiálu bude vlajka vyrobena. Měli jsme k 
dispozici látku, balicí papíry a čtvrtky. Dalším krokem bylo vymyslet a ve 
skupinkách se dohodnout, jak výtvarně ztvárnit sběr starého elektra s jarními 
motivy. Nakonec bylo pět vlajek na světě a my ve spolupráci s panem starostou 
Novotným jsme vlajky vyvěsili ve sběrném dvoře, kde nás pan starosta také 
provedl a ukázal nám, kam s odpadem v Záměli. Jelikož se dětem vlajky 
opravdu povedly, byla by škoda je uklidit do skříně, a proto jsou dodnes 
vystaveny v místní knihovně.  
Fotky vlajek byly poslány do firem  ASEKOL a ELEKTROWIN a my s 
napětím očekáváme vyhodnocení a zaslání bodů. Myslím si, že děti pracovaly 
zodpovědně a nápaditě a těší se na další soutěž.  

Zapsala  Jana Havlová, učitelka 

 

  

Činnost Zahrádkářů 
 z Potštejna a Záměle 

 
Naše práce je závislá na počasí a tak by se mohlo zdát, že zahrádkáři 

nemají v zimě co dělat. My ale jen nesbíráme síly na další sezónu, ale aktivně 
se připravujeme na nadcházející období jara a léta. A také hodnotíme, jak jsme 
si vedli v minulé sezóně, vyměňujeme si zkušenosti, degustujeme ovoce z 
podzimní sklizně apd. 

Zhodnocení loňského roku jsme provedli na výroční schůzi 9. března. 
Ta se konala v restauraci Pod lipami. Pozváni byli zástupci společenských 
organizací působících v obci a starosta obce Potštejn a Záměl. Schůzi nám, již 
tradičně, zpestřily děti základní školy pásmem básniček a písniček. Byl to 
skvělý úvod našeho jednání. Naše jednání pozdravil starosta obce pan Dostál, 
předseda Územní rady z Rychnova přítel Helmich a pozvaní hosté. Na schůzi 
jsme ocenili květinou a darem naši jednatelku za její práci pro organizaci. 
Jednání ukončila beseda s cestovatelem panem Zikou doplněná promítáním 
fotografií s cest na kole po Maďarsku.  

Tři naši zástupci se zúčastnili degustace ovoce vystavovaného na 
podzimní výstavě v Častolovicích. Výsledky degustace jsme předložili našim 
členům, aby se seznámili s tím, které ovoce se drží na špici oblíbených odrůd 
ovoce. Našim členům jsme objednali a dovezli sadbu raných brambor dle jejich 
výběru za velmi výhodnou cenu. 

Výbor organizace na svých pravidelných schůzích začal s přípravou 
jarního zájezdu a také s organizací jarní brigády na osázení veřejných ploch, 
truhlíků a mís květinami. Jarní výsadba se vlivem počasí oproti minulým letům 
opozdila. Teprve 15. 4. jsme mohli provést jarní úpravu záhonů a výsadbu 
macošek. Brigádu jsme zakončili občerstvením v místní cukrárně, kterou nám 
pan Vecko ochotně otevřel i v zavírací den. O záhony jsme se starali až do 
poutě.  

Na sobotu 20. 4. jsme naplánovali výlet, na kterém jsme navštívili 
museum starých motocyklů v Bříšťanech, výrobu šperků z polodrahokamů v 
Dobré Vodě, Kostel v Konecchlumí s obrazy malíře Komárka, výzkumný ústav 
jahodářský v Turnově, zahradnictví pana Halamy v Příšovicích a zámek 
Humprecht. 

Jak počasí dovolilo, začali jsme s pěstováním sadby květin pro letní 
výsadby. Ve sklenících a za okny pěstujeme begonie /ledovky/, surfinie, 
lobelky, muškáty, tařice a afrikány. Pro potřeby osázení záhonů a truhlíků 
potřebujeme téměř dva tisíce kusů květinové sadby, kterou si sami pěstujeme. 
Ve čtvrtek 23. května nám počasí dovolilo obměnit osazení záhonů, truhlíků a 
mís. Na brigádě se sešlo 10 zahrádkářů ze Záměle a Potštejna. Provedli jsme 
vyčištění a vypletí záhonů a vysázeli téměř tisíc rostlin květinové sadby. 
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V sobotu 8. června jsme se zúčastnili okrskového závodu v požárním 
útoku v sousedním Potštejně. Naše ženy uspěly na stříbrném stupni a naši 
chlapci bohužel na medailové posty nedosáhli, ale skončili na krásném 4. a 6. 
místě.   

Letošní již 11. ročník soutěže o putovní pohár obce Záměl byl 1. 
ročníkem, kdy se zúčastní také dětská družstva. Naše družstvo mladých hasičů 
jste mohli přijít podpořit v sobotu 15. června na hřiště pod Markem, na naše 
hasičské závody. 

Dovolte mi ještě malou zmínku o našich oslavách. Letos je tomu již 
130 let od založení sboru a proto pro Vás máme připravenou malou oslavu. 
Jste-li příznivci hasičské techniky nebo se chcete jen pobavit, zavítejte mezi 
nás. Kdy? To už Vám prozradí náš leták: 

 

 

SDH Záměl Vás srdečně zve na 
 

130. výročí od svého založení 
 

dne: 10. srpna 2013 
 

Program: 
 

„U hasičárny“  
Čas: od 13:00 hod. 
- slavnostní zahájení 
- vysvěcení garáže pro hasič. 

techniku 
- průvod k pomníku padlých 
 

Hřiště pod kostelem sv. Marka  
Čas: od 15:00 hod. 
- slavnostní proslov 
- ukázka požárního útoku dětí 
 

1. Východočeská stabilní 
dechovka 
Carmina alta 
Zakoplaho dixieland 
Band-a-ska 
 

Čas: od 20:00 hod. 
– taneční zábava  
- Koplaho Band 
 

Občerstvení zajištěno 
Změna programu vyhrazena. 

Doprovodný program: 
 

- ukázka koňské stříkačky 
- vyproštění osoby z havarovaného 

vozu 
- likvidace požáru hasící pěnou 
- výstava historických předmětů a 

fotek  
- prohlídka techniky SDH Záměl 
 

Dětský koutek a skákací hrad  
ve vymezeném prostoru  
v čase: od 14:30 do 17:00 hod. 
 

 
Tato akce se koná za finanční podpory 
obce Záměl a sponzorsky vypomohli: 
Tercie 
Farma Tichý a spol. a. s. 
Autodoprava Jarkovský 
Tekam – Jiří Sršeň 
Agroservis Záměl, s. r. o. 
TTV Spedice spol. s. r. o. 
Orlická lesní společnost, s. r. o. 
Vaspo Vamberk, s. r. o.  

  

 

Sociální a kulturní komise bilancuje 

Činnost sociálního a kulturního výboru. Nový rok jsme zahájili 2. 
novoročním výstupem na Velešov.   

Tentokrát v hojném počtu jsme se vydali od školy a ještě cestou se 
k nám přidávali ostatní účastníci a vrchol Velešova statečně zdolali. Tam Pepa 
Hlaváček udělal několik společných fotografií a vypadá to, že v obci máme 
založenou novou tradici. 

 

vítání občánků v zasedací místnosti na obci v Záměli 
 
Vítání občánků proběhlo v sobotu 19. ledna od 15 hodin v zaplněné 

zasedací místnosti Obecního úřadu v Záměli. Po přivítání všech přítomných si 
převzal slovo pan starosta a malý kulturní program zpestřil odpoledne. Mezi 
nové občánky Záměle byla vítána tato děvčátka: Nela Slezáková, Leontýna 
Tothová a Karolína Novotná. Děti dostaly malý dárek-fotoalbum, kytičku a 
finanční příspěvek. Podpis do kroniky, foto rodičů s dítětem v kolébce, přípitek 
a malé pohoštění zakončilo  slavnostní odpoledne. Dětem přejeme hodně 
zdraví, spokojený život plný radosti, pohody a lásky a šťastné vykročení do 
života, který na ně čeká. 

Maškarní karneval se letos konal v cirkusovém stylu v neděli 27. 
ledna od 15 hodin v tělocvičně školy. Přípravy začaly už v pátek hned po ránu 
položením koberců na parkety, výzdobou stěn pracemi dětí z hodin výtvarné a 
pracovní  výchovy. Hasiči už tradičně nanosili stoly a zajišťovali občerstvení. 
Karneval byl zahájen promenádou masek, představením klaunů Monty a 
Monty a principála Tomáše. Porota vybrala tři nejhezčí masky a odměnila je 
malým dárkem. O hudební doprovod po celé odpoledne se postaral pan Oldřich 
Nermuť. Celkem se karnevalu zúčastnilo 55 dětí + jejich příbuzní. Děkujeme 
maminkám za napečené cukroví, o  
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které byl jako každoročně velký zájem. Na přípravě karnevalu se podílely 
všechny členky sociálního a kulturního výboru, dále paní Květa Klívarová, 
Stáňa Vašků, Alena Plesová, Renata a Renata Štefkovy. Katka Jiskrová, Tereza 
Myšáková a Tomáš Khol soutěžili a protančili s dětmi celé odpoledne. Jim 
patří poděkování, stejně tak zaměstnancům školy, obecního úřadu, hasičům a 
všem, kteří nám organizačně pomohli. 

 

  
Karneval v místní tělocvičně 

 
Již 7.  Sousedský ples se konal 16. února v místním penzionu. 

K poslechu a tanci hrála  stejně jako v minulém roce hudba HPK BAND z 
Týniště nad Orlicí se zpěvačkou Terezou Myšákovou ze Záměle. Vytvořili 
super náladu a pro velký zájem hráli do ranních hodin. Místenky byly opět 
vyprodány hned po stanovení data konání plesu. Díky úpravě zasedacího 
pořádku si plesovou atmosféru mohlo vychutnat 87 občanů nejen ze Záměle.  
Ples se vydařil i díky vzorné a ochotné obsluze personálu Penzionu Orlice. Se 
slosováním bohaté tomboly opět pomohli místní hasiči, poděkování patří všem, 
kteří do ní přispěli a jejich seznam je na internetových stránkách.  

Jarní sbírka pro diakonii Broumov proběhla již 5. a 6. dubna ve mlýně. 
Vzhledem ke stále zimnímu počasí, byl pro někoho tento termín časný a 
někteří slíbili další věci na podzimní termín. I tak se nashromáždilo velké 
množství ošacení, knih, hraček a dalších věcí. Děkujeme všem, kteří do sbírky 
přispěli. 

Počasí si s námi letos nemilosrdně zahrává a tak i turistický pochod 
Doudlebská šlápota konaný v sobotu 20. dubna neměl moc příznivců. Ze 
Záměle jsme na kolách vyjížděli v dešti, ale i když přestalo pršet, byla zima a 
na počtu účastníků to bylo celkově znát. Při zpáteční cestě jsme potkali 
skupinku dětí ze Záměle vedené p. Pavlem Kosem z oddílu cvičení s p. Hanou 
Myšákovou. I na nich bylo vidět, že slunečné počasí by jich určitě přilákalo 
víc. Za odměnu jsme si v cíli pochutnali na křupavém bramboráku  a  horkém 
čaji / s rumem./ Takže se budeme těšit příští rok na lepší počasí a tím i víc 
turistů. 
 

 Loučení s žáky 5. ročníku proběhne v pátek 28. června. Školu končí 
Jakub Červinka, Adam Kapucián, Lucie Kubelková. Všichni budou pokračovat 
v dalším vzdělávání v Základní škole Masarykova v Rychnově nad Kněžnou. 

Přejeme jim hodně úspěchů, hodné učitele a  nové bezva kamarády. 
 

Společenská kronika 
Leden Jan Koukol, 80 let  Duben Oldřiška Buriánová, 80 let 
Únor Marie Čižinská, 70 let  Květen Ladislav Zezulka, 75 let 
Březen Jiří Skuček, 75 let  Červen Zdenka Pavlíčková, 90 let 
    Libuše Langrová, 92 let 

Oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně elánu do dalších let. 
Navždy nás opustili, čest jejich památce! 

V prosinci 2012 pan Pavel Držmíšek. 
V roce 2013 paní Jarmila Prokopcová,  Františka Machová,  Irena Vašátková,  

Jiřina Hovorková. 
Za sociální a kulturní výbor zapsala  Jaroslava Pišlová 

 

  

  
 

Sbor dobrovolných hasičů 

Poslední duben byl ve znamení filipojakubské noci neboli pálení 
čarodějnic, jež jsme připravili pro veřejnost a jejich ratolesti na hřišti pod 
Markem. Pro příchozí malé děti byly připraveny soutěže o ceny. Kdo měl 
zájem, mohl se na chvíli stát hasičem a projet se zásahovým vozem s blikajícím 
majákem a za zvuku houkající sirény.  Vše bylo završeno zapálením hranice a 
upálením čarodějnice. 

Odznak místních hasičů + 

Naše práce pokračovaly i druhý den, kdy 
jsme zajišťovali pochod při otvírání 
studánek. Na znavené poutníky, kteří došli 
až k poslední studánce, čekalo připravené 
občerstvení k nabrání nových sil. Naše 
činnost se poslední dobou ubírá hlavně na 
naše nejmenší, které se snažíme vzdělávat 
v požárních předpisech a připravovat je na 
závody v požárním útoku. Z důvodu slabé 
praktické přípravy se však nemohli 
zúčastnit okresního kola hry Plamen v 
Pohoří. Avšak máme pro ně náhradu. 

 

+Odznak limitovaná edice je možno zakoupit na obci nebo v místním obchodě za 99 Kč. 
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