
 

 

 

Kontejnery pro bioodpad z obce Záměl 

Projekt 17ZPD03-0001 

„Kontejnery pro bioodpad z obce Záměl“ v roce 

2017 podpořen Královehradeckým krajem. 

Celkové náklady projektu činí 125 574 Kč. Výše 

dotace 56 000 Kč 

 

 

Opatření ke snížení energetické náročnosti 

veřejného osvětlení v obci Záměl  

Projekt číslo: 122D22100 7219. „Opatření ke 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 

v obci Záměl“ Tato akce byla realizována s dotací  

ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro 

rok 2017. Uznatelné náklady projektu činí 1 949 551 Kč.  

Výše dotace 722 060 Kč.  

 

 

Intenzifikace ČOV – 90 EO – Za hospodou 

Projekt byl realizován v roce 2017 za finanční 

podpory Ministerstva zemědělství  a 

Královehradeckého kraje. Dojde ke kompletní 

rekonstrukci a navýšení kapacity ČOV za 

Penzionem Orlice. Dílo bylo započato 1. 4. 2017 a  

 

bude dokončeno do 31. 10. 2017. Dne 20. 12. 2016 

byla sepsána smlouva o dílo s fi VODA CZ 

SERVICE s.r.o., Pražská třída 47/151, Kukleny 

500 04 Hradec Králové. Celkové předpokládané a 

způsobilé výdaje projektu byly 2 876 053,72 Kč 

cena je včetně DPH. Dotace činí od ministerstva zemědělství 1 024 000 Kč a 

Královehradecký kraj přispěl částkou 500 000 Kč smlouvou číslo 

DS2017/04441. 

 

 

Klubovna pro volnočasové aktivity – Záměl 

vznikne díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. Zahájení rekonstrukce sociálního zázemí a 

klubovny proběhne od 1. 7. do 17. 8. 2017. 

Posouzení nabídek proběhlo 15. 5. 2017 do 17:00 

hod. Dne 30. 5. 2017 byla sepsána smlouva o dílo s  

fi Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha3.  Celkové předpokládané a 

způsobilé výdaje projektu byly 981 822 Kč, cena je včetně DPH. Dotace činí 

400 000 Kč z uznatelných nákladů. 
 

 

 
.. 

Za oknem se vločky honí, 
 

zvonky v dálce tiše zvoní 
 

a stromečky v celé zemi, 
 

sladce voní Vánocemi. 
 

Krásné a veselé Vánoce 
 

a šťastný nový rok 
 

přeje 
 

Obec Záměl  

 

 
 

Jak se stát zastupitelem? 
 

Pokud byste chtěli přispět k rozvoji obce a chtěli se stát zastupiteli 

nebo spolupracovat v komisích, je možné získat informace u 

starosty. 
 

Na podzim v roce 2018 budou volby do zastupitelstva obce 
  

a my budeme rádi za Váš zájem. 
 

Usednutí do zastupitelských lavic otevírá dveře i k možnosti podílet se na 

rozhodování o projektech obce a budoucím směřování naší vesnice. Morálka 

docházky je nezbytná. Omluvitelným důvodem větší neúčasti je samozřejmě 

dlouhodobá nemoc. V zásadě však platí, že zastupitelé chodí na zasedání. 

 

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. 

Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí 

starostu obce a další členy výboru). Obecní zastupitelstvo především odpovídá 

za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem. 

Zastupitelstvo je voleno v obecných volbách na čtyřleté funkční období. Člen 

obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po 

složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva je vždy 

lichý (počet kvůli hlasování), je určen podle velikosti obce, respektive podle 

počtu obyvatel dané obce.  
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 32/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne   

12. 6. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milanu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. 

Štefkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

14.  Rozpočtové opatření č. 7, 8 / 2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 32 / 2017 

6.  Výsledek komise pro otevírání obálek, která stanovila po posouzení splnění 

požadavků vítězným uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 

Praha 5. Cena díla činí 938 062,-Kč. 

7.  Koupi pozemků parc. č. 547/3, 1002/2, 553/3, 533/3, 612/10, 542/55, 550/3  

o výměře1 955m2. Cena 1m2 je 50,-Kč. Celková částka za 1955m2 je 97 750,-

Kč. Smlouvy a vklad na Katastr nemovitostí hradí obec Záměl. 

10.  Smlouvu (bezúplatnou) o umístění zařízení. Předmětem této smlouvy je 

vymezení bližších podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při 

zřizování a provozování vedení NN a instalace zařízení Uživatele na podpěrné 

body NN, ve snaze zajistit bezpečný provoz zařízení obou smluvních stran. 

Jedná se o zařízení umístěná ve veřejném zájmu, typu místní sdělovací kanály 

(rozhlasy) ve vlastnictví obcí a měst, veřejná osvětlení, varovné a informační 

systémy. Stávající vedení bude vyměněno za nové a bude řešeno závěsnými 

vodiči kabelového vedení a umístění sloupů bude řešeno individuálně po 

domluvě s vlastníky pozemků, na kterých je vedení umístěno.  

11.  Vybudování bezbariérového záchodu v budově ZŠ a MŠ Záměl, jehož 

součástí bude i sprchový kout na mytí dětí do dvou let. Z důvodu nedostatku 

prostoru může nastat situace, že dojde k přemístění mateřského centra do 

klubovny pro volnočasové aktivity. 

12.  Předloženou žádost podanou panem R. P, bytem Záměl 221 na právo k 

umístění a provedení stavby a na hranici pozemku s obcí. Věc bude ošetřena:   

1) Smlouvou o právu k umístění a provedení stavby. 2) Smlouvou o právu k 

umístění a provedení stavby na hranici pozemku. 
 

 
 

Bílé LED se vyrábějí v širokém rozsahu barevných teplot 2700-6500 

K. Ačkoliv vykazují LED ve studených odstínech o něco lepší účinnost, z 

hlediska nežádoucího vlivu na noční prostředí není vhodné používat LED s 

barevnou teplotou vyšší než 3500 K pro běžné venkovní osvětlení. 

Náš organismus je nejcitlivější na modrou složku světla, možná proto, 

že připomíná přirozené denní světlo. Nové světelné zdroje typu LED se 

studeným nebo neutrálním odstínem vyzařují z velké části právě v modré 

oblasti. Proto je vhodné preferovat typy s teplejším odstínem světla. 

Důležitou vlastností LED osvětlení je bílá barva světla. V části 

věnované dopadům umělého osvětlení na noční prostředí jsme ukázali, že 

světlo s významnou modrou složkou je pro noční prostředí nejškodlivější. 

Tradiční oranžové výbojky jsou z tohoto hlediska mnohem šetrnější než bílé 

LED a není ještě jasné, jaké důsledky bude mít hromadný přechod k tomuto 

novému způsobu osvětlení. Proto je nanejvýš vhodné dávat přednost teplému 

odstínu LED před studeným, neboť má mnohem menší vyzařování v kritické 

modré oblasti spektra.  
 

Řidiči a zároveň chodci dávejte pozor ! ! ! 

Na komunikacích a přechodech pro chodce, 

kdy nejen ve městech vstupujete pod tímto 

osvětlením přes silnici. 

Z tmavého stínu nejste pro řidiče vidět, a 

když vstoupíte do světelného kuželu, 

většinou již vstupujete i do vozovky. 
 

 

Označit své děti a sebe reflexními bezpečnostními prvky je to důležité.  

I když jste pod osvětlením a chodec má pocit, že vidí, bohužel vidět není.  

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj obce Záměl  

Povoleno: MK ČR E 11920 

Vydavatel: OÚ Záměl,  

517 43 Potštejn 
 
Šéfredaktor: Pavlína Pleslová 

Technická příprava: Pavlína Pleslová 

Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost 

otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený 
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Sběrný dvůr v zimním období od 30. 11. do 1. 4. aktuálního roku bude otevřen 

každý lichý týden (po pátečním svozu komunálního odpadu) v sobotu od 10:00 

do 11:00 hod. Každý týden v sobotu bude opět otevřeno od 1. 4. 2018 ve 

stejném čase. Bude-li vycházet sobota na státem uznávaný svátek, sběrný dvůr 

nebude v provozu. 

LED osvětlení = technologie budoucnosti 

 

Veřejné osvětlení provozované městy a obcemi 

představuje největší zdroj světelného znečištění. 
K běžnému osvětlení komunikací by rozhodně 

neměla být používána dekorativní svítidla bez 

účinné směrové optiky, jako jsou koule, válce či 

lucerny. Taková svítidla dokáží užitečně využít 

jen malou část světla, zbytek uniká do širokého 
okolí, do oken domů a bytů a na oblohu. Svítidla chybně použitá k 

nevhodnému účelu jsou jedním z významných zdrojů světelného znečištění, 

jsou neefektivní a neekonomická. 

 
Osvětlení je vhodné regulovat v závislosti na intenzitě dopravy, 

patřičné technické prostředky jsou běžně dostupné. Regulací lze ušetřit nemalé 

finanční prostředky (obvykle až 1/3) a zároveň je tím snížena zátěž nočního 

prostředí. Intenzitu osvětlení lze regulovat podle hustoty dopravy. V 

pozdních nočních hodinách, kdy je provoz minimální, je možné osvětlení 

ztlumit, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti.  

V poslední době dochází k rychlému rozvoji technologie osvětlení založené na 

bázi LED. Jeho předností ve srovnání s tradičními sodíkovými výbojkami je 

dlouhá životnost, nižší spotřeba energie, lepší možnost regulace a v neposlední 

řadě též přirozenější „bílé světlo“. Je nepochybné, že se jedná o technologii 

budoucnosti. 

Veličinou, která charakterizuje odstín světla je barevná teplota, nebo 

také teplota chromatičnosti, udávaná v kelvinech. Čím vyšší hodnota, tím 

studenější odstín. Běžné žlutooranžové sodíkové výbojky mají zhruba 2000 K, 

obyčejná žárovka asi 2800 K, denní světlo za slunečného dne asi 5000-6000 K.  

 

 

 13.  Předložený záměr starosty na požádání o dotaci z projektu MAS na nákup 

vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků.  

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

8.  Žádost obce Polom o vytvoření společného školského obvodu spádové 

mateřské školy.  

9.  Předloženou nabídku pana R. Š., Bílý Újezd 98, 518 01 Dobruška na výrobu 

mříží na okna OÚ za cenu 105 645,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Pana Josefa Novotného, pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., a pana Ing. 

Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola 

bude provedena dne 28. 6. 2017 v 16.15 hod. S kontrolou byla seznámena paní 

ředitelka školy Eva Klecandrová. 

6.  Starostu podpisem smlouvy s uchazečem STRABAG a.s., Na Bělidle 

198/21, 150 00 Praha 5 na projekt: „ Oprava místní komunikace v centru obce 

Záměl “.  

10.  Starostu obce Záměl podpisem Smlouvy (bezúplatné) s ČEZ Distribuce o 

umístění zařízení. 

7.  Starostu podpisem smluv s majiteli na koupi pozemků parc.č. 547/3, 

1002/2, 553/3, 533/3, 612/10, 542/55, 550/3  o výměře1 955m2. 

12.  Starostu přípravou a podpisem za 1) Smlouvy o právu k umístění a 

provedení stavby, za 2) Smlouvy o právu k umístění a provedení stavby na 

hranici pozemku obě s panem R. P., bytem Záměl 221. 
 

 

Usnesení č. 33/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 17. 

7. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje M. 

Krupičkovou. 

4.  Zprávu o činnosti obce. 

3.  Kontrolu přijatých usnesení. 

14.  Rozpočtové opatření č. 9, 10 / 2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 33 / 2017 

5.  Zastupitelstvo schvaluje měnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik 

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Obec provede směnu pozemků 

dle smlouvy příloha č. 1. Obec Záměl smění pozemky 1016/2 o výměře 14 m2, 

1076/9 o výměře 5456 m2 a parcely jsou odděleny geometrickým plánem číslo 

417-162/2013, který 
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vypracoval pan Ing. M. K., práce geodetické a kartografické, Panská 1492, 

Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 1016 a 1076/4 a dále smění pozemek 

121/3 o výměře 278 m2. Obec získá za tuto směnu tyto pozemky 703/43 o 

výměře 3357 m2, 703/44 o výměře 686 m2, 1058/4 o výměře 92 m2, 1058/6 o 

výměře 179 m2, 1076/10 o výměře 45 m2, parcela je oddělena geometrickým 

plánem číslo 417-162/2013, který vypracoval pan Ing. M. K., práce geodetické 

a kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 

1076/5.  

6.  Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parcelní číslo 1071/24, druh 

pozemku ostatní plocha. Kupní cena za převáděný majetek činí 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých). Vklad na Katastr nemovitostí hradí obec 

Záměl. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na 

koupi pozemků parc. č. 1071/24. 

7.  Zastupitelstvo schvaluje dodatek k nájemní smlouvě č. 3/2013 v bodě 1.3. 

Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku č.1 k nájemní 

smlouvě č. 3/2013. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání žádostí o dotaci a schvaluje její 

financování. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy 

se společností Dotace Snadno spol. s r.o. sídlem Ořechová 3336, 276 01 

Mělník. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt 

„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl“. 

Nejvýhodnější byla vybrána nabídka č.1 ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 

28931 Bobnice. Celková nabídková cena včetně DPH (zaokrouhlená na celé 

Kč) činí 1 949 551 Kč. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s 

podpisem smlouvy s vybranou firmou ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 

28931 Bobnice, IČO:25688553, DIČ: CZ25688553. na projekt: „Opatření ke 

snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Záměl“. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku ke 

smlouvě o dílo se společností VODA CZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 

47/151, Kukleny, 50004 Hradec Králové zastoupená jednatelem společnosti 

Janem Beranem. 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy. 

Zastupitelstvo schvaluje měnnou smlouvu s Povodím Labe, státní podnik Víta 

Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Obec provede směnu pozemků dle 

smlouvy příloha č. 1. Obec Záměl smění pozemky 1016/2 o výměře 14 m2, 

1076/9 o výměře 5456 m2 a parcely jsou odděleny geometrickým plánem číslo 

417-162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan Krsek, práce geodetické a 

kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 1016 a 

1076/4 a dále smění pozemek 121/3 o výměře 278 m2. Obec získá za tuto 

směnu tyto pozemky 703/43 o výměře 3357 m2, 703/44 o výměře 686 m2, 

1058/4 o výměře 92 m2, 1058/6 o výměře 179 m2, 1076/10 o výměře 45 m2, 

parcela je oddělena geometrickým plánem číslo 417- 

 
 

Odpadní produkty, které vznikající při čištění odpadních vod v 

čistírnách, jsou shrabky, odpadní písek a stabilizovaný kal. Dříve se všechny 

tyto odpady uplatňovaly v zemědělství při hnojení polí. V posledních letech se 

však jejich užití výrazně změnilo v důsledku přijetí nových zákonů na ochranu 

životního prostředí a zdraví obyvatel. Kvalitu všech čistírenských odpadů z 

hlediska obsahu škodlivin a možností jejich dalšího využití popisuje zákon č. 

185/2001 o odpadech v platném znění a navazující prováděcí vyhlášky a 

předpisy. V současnosti se s výše uvedenými odpady nakládá následujícími 

způsoby:  

Shrabky z česlí se ukládají na skládkách komunálních odpadů, nebo se 

spalují ve spalovnách. (Nevím v ČR o výjimce). Odpadní písek končí většinou 

také na skládce, zřídka se přidává do průmyslových kompostů nebo zavážek 

zvláštních objektů, nebo se (v zahraničí) pere ve speciálních pračkách a potom 

používá k méně hodnotným účelům ve stavebnictví, například na zásypy rýh 

apod. Stabilizovaný kal má několik možných způsobů využití, které závisí na 

jeho vlastnostech, tedy především na obsahu škodlivin (např. těžké kovy).  

Kaly s nejnižším obsahem škodlivin mohou být použity přímo ke 

hnojení polí, pokud odběratel splňuje podmínky zákona o odpadech.  

Kaly nízkým obsahem škodlivin mohou být použity jako přísada při 

výrobě kompostů a potom použity pro hnojení nebo rekultivace.  

Kaly s obsahem škodlivin vyšším než jsou zákonné limity se obvykle 

ukládají na skládky, nebo se pálí ve spalovnách. Kvalita kalu je obvykle 

kolísavá, protože provozovatelé ČOV nemohou kontrolovat vše, co kdo do 

kanalizace vypustí. Z tohoto důvodu se dnes u nás většina kalů z komunálních 

ČOV ukládá na skládky. Spalování se u nás teprve rozvíjí, v západní Evropě je 

však již běžné.  

Zpracování kalů vyžaduje více než polovinu cenových nákladů na 

čištění odpadních vod. Je proto důležité, aby při jejich zpracování byl brán 

ohled na životní prostředí, udržitelnost i ekonomickou stránku věci. 

Další zpracování kalů se řídí legislativou, do které zasahuje i politika 

Evropské unie, která se snaží o minimalizaci ukládání odpadů na skládky a 

naopak podporuje předcházení vzniku odpadů. Je třeba zdůraznit, že 

skladování kalů je v ČR už nyní zakázáno, důraz je kladen na využívání 

takových technologií, které jejich vznik minimalizují. 

 

Sběrný dvůr 

s kompostárnou 
 

Svoz BIO popelnic o objemu 0,24m3. V zimních měsících od 30. 11. do 1. 4. 

aktuálního roku se z domovních kontejnerů odpady nevyvážejí, ale lze je uložit 

ve sběrném dvoře. Svoz hnědých domovních kontejnerů bude zajištěn opět od 

1. 4. 2018. 
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Při čištění odpadních vod vznikají kaly. 

Co se s nimi děje dál? 

Kaly jsou nevyhnutelným vedlejším produktem při čištění odpadních 

vod. Jak čištění vody probíhá? Proč a jak kaly vznikají? Co se s nimi děje dál? 

Můžeme je smysluplně zužitkovat, nebo končí na skládce? 

Když vypustíte vanu nebo spláchnete záchod, dostane se znečištěná 

voda potrubím až do čističky odpadních vod (ČOV), kde je zbavována nečistot. 

Čističky jsou zpravidla umístěné v blízkosti měst a obcí. Existuje jich několik 

typů, kdy se rozdělují hlavně podle velikosti nebo druhu čistírenského procesu. 

V České republice se běžně používají mechanicko-biologické čistírny 

odpadních vod. 

Nakládání s odpadními vodami neupravuje zákon o odpadech, protože 

nejsou považovány za odpad. Nakládá se s nimi proto podle vodního zákona. 

Odpadní vody produkují vedle domácností také podniky, zemědělské výrobny, 

hotely, restaurace nebo třeba elektrárny. 

 

Jak to chodí v čistírně odpadních vod 

Nahlédněme na chvíli do čističky odpadních vod. Nejdříve jsou 

mechanicky odstraněny nerozpuštěné částice a potom se prostřednictvím 

mikroorganismů voda čistí i biologicky. Nevyhnutelným odpadem je při čištění 

vody kal. Proto jsou součástí čistírny i další objekty, kde se kaly nebo plynové 

látky likvidují. Je třeba dodat, že čistička vodu předčišťuje a dočištění probíhá 

v recipientu, tedy v přirozeném vodním toku. 

 

Co se děje s kalem? 

Voda odtéká k dalšímu čištění, kal zůstává. Co se s ním dál děje? Jeho 

součástí může být i přebytečná biomasa z biologického čištění. Kaly tak lze 

používat například i jako hnojivo pro zemědělskou půdu. Cílem úpravy kalů je 

především zabránit negativním dopadům na životní prostředí. 

Fosfáty, které se dostanou do odpadních vod například z pracích 

prášků, fungují ve volné přírodě jako hnojivo. To je také činí problematickými 

- kvůli tomuto lidmi způsobenému nadbytku živin ve vodách (tzv. eutrofizaci) 

dochází k zarůstání vodních ploch vodním květem a řasami. Rozbujelé vodní 

rostliny spotřebovávají z vody kyslík, čímž negativně ovlivňují vodní faunu. 

Fosfáty se používají v klasickém zemědělství jako běžná hnojiva. Z 

tohoto důvodu není třeba mít jakékoliv obavy. Jinou věcí jsou škodlivé látky 

jako chemikálie a těžké kovy, které se do odpadní vody mohou dostat. Ale 

dnes už snad každý ví, že rozbitý teploměr patří do lékárny, nepotřebné 

chemikálie (například fotochemikálie, barvy a laky, rozpouštědla apod.) patří 

do sběrných dvorů. 
 

 
 

162/2013, který vypracoval pan Ing. Milan Krsek, práce geodetické a 

kartografické, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou z původní parcely 1076/5. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy na koupi 

pozemků parc.č.1071/24 s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem dodatku č.1 k 

nájemní smlouvě č. 3/2013 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem 

Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisou. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy se 

společností Dotace Snadno spol. s r.o. sídlem Ořechová 3336, 276 01 Mělník. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu s podpisem smlouvy s 

vybranou firmou ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 28931 Bobnice. 

 
Usnesení č. 34/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 21. 

8. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Josefa Myšáka a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. 

Štefkovou. 

4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12 / 

2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Program jednání č. 34 / 2017 

5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku firmy P. P., doprava frézování 

a oprava vozovek, Sokolovská 1342, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu 

výtluků po obecních komunikacích. Cena za 1m2 činí 1 420,- Kč. Oprava 

nepřekročí cenu 60 500,- Kč. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet společnosti AQUA SERVIS 

a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu VaK 2017/ 

Vodovod a kanalizace. Cena opravy činí 241 133,60-Kč. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost pana M.  K., Záměl 173, 517 43 

Potštejn na povolení prodloužení hodin nočního klidu pro soukromou akci 

narozenin na hřišti pod Markem a posouvá ke dni 16. 9. 2017 noční klid na 

24,00 hodinu. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Poptávkové řízení k podání cenové 

nabídky zakázky malého rozsahu na dodavatele. Jedná se o „ Nákup 

vyžínacího ramene pro údržbu a obnovu lesních pozemků “. Oslovení 

dodavatelé:1) AGROSERVIS Záměl, s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn. 2) 

AGROTEC a.s., Pražská 920/69, 568 
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02 Svitavy 3) P a L, spol. s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brněnská 33, 591 01 Žďár 

nad Sázavou. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zařízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-

2016063/VB/ 2B, Záměl, 605/1, Halamová-posíl.NN, příp.Knn, která bude 

uzavřena mezi Obcí Záměl 158, 517 43 Záměl v zastoupení panem Josefem 

Novotným, starostou obce a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín v zastoupení zmocněným zástupcem panem Miroslavem Kobzou-

jednatelem K energo s.r.o. 

 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje nabídku společnosti CBS 

Nakladatelství s.r.o. Vodní 1972, 760 01 Zlín na možnost stát se jako obec 

partnerem, být vidět a být prezentován v mapě. 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky firmě P. 

P., doprava frézování a oprava vozovek, Sokolovská 1342, 516 01 Rychnov 

nad Kněžnou na opravu výtluků po obecních komunikacích. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky a 

podpisem smlouvy se společnosti AQUA SERVIS a.s., Štemberkova 1094, 516 

01 Rychnov nad Kněžnou na opravu VaK 2017/ Vodovod a kanalizace.  

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zařízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-

12-2016063/VB/ 2B, Záměl, 605/1, Halamová-posíl.NN, příp.Knn, která bude 

uzavřena mezi Obcí Záměl 158, 517 43 Záměl v zastoupení panem Josefem 

Novotným, starostou obce a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín v zastoupení zmocněným zástupcem panem M. K.-jednatelem K energo 

s.r.o. 

 

 
Usnesení č. 35/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 18. 

9. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Josefa Myšáka,  

2. zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. 

Štefkovou. 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13,14,15,16 / 

2017 / viz příloha. 
 

 

 
 

Říjen 2017 

• Lampiónový průvod. Letošní lampiónový průvod se uskutečnil za 

špatného počasí, a proto jsme trasu zkrátili. I přesto se sešlo 24 lampionků. 

Došli jsme na hřiště, kde jsme využili přístřešku. Zde byl na zahřátí nachystán 

dětský punč a byly rozdány odměny.  
 

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

24. 12.2017 od 10 do 11 hodin Živý betlém s rozdáváním Betlémského 

světla a výstavou betlémů a pohlednic. Pro správnou 

atmosféru hledáme co nejvíce Andělů, Andílků a Andělíčků, 

každý takový obdrží odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční   

hodinku  za zvuků koled a vánoční atmosféry do Hostince u 

Karla IV. 

Také letos jsme pokračovali na obnově kulturní památky Hostince u Karla IV.  

Letos bohužel bez dotace. Dále zaměstnáváme 3 pracovníky na VPP z Úřadu 

práce v Rychnově nad Kněžnou. Celoročně probíhají brigády, kterých se může 

zúčastnit i široká veřejnost. Kulturní akce letos nepodpořila žádná dotace a 

hradili jsme si je z vlastních zdrojů.   

Příští rok budou naše aktivity také značně omezené.  

Děkujeme všem, kteří nás chodíte podporovat. Poděkování patří zastupitelům 

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

všem dalším sponzorům - TERCIE, pivovar CLOOK, f. Charvát, p. Daňsa a 

brigádníkům.  

Přejeme všem spoluobčanům požehnané svátky vánoční a šťastný nový rok. 
 

Přehled plánovaných akcí v roce 2018. Srdečně zveme na uvedené akce 

6. ledna Tříkrálová sbírka 

únor Cestopisná přednáška s promítáním 

březen Velikonoční výstava   

1. květen   Putování ke studánkám 

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

soutěže a program pro děti    

červen Výstava tématická 

prázdniny Promenáda v kloboucích 

28. září Svátek Sv. Václava - pečení nejen chleba 

27. listopad Lampiónový průvod 

5. prosinec Čertovské rojení 

24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém. Výstava betlémů a pohlednic           

celý rok Záchrana památky - brigády 

Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu  
 

Do 31. 3. 2018 platí akční ceny na prodej popelnic u společnosti EKOLA 

110 lt (kovová) 811Kč, 120 lt (plastová) za 683 Kč, 240lt (plastová) za 952 Kč 
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Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

od posledního vydání se konaly tyto akce: 

• Slavnosti perníku v Polském. V letošním roce se opět konala v 

Polsku akce slavnosti perníků. Byli jsme osloveni, zda nepojedeme do Pałac 

Kamieniec  s perníky také. Jelikož se u nás o velikonoční výstavě perníčky 

vystavují také, požádali jsme paní Bekovou s dcerou, zda by tuto akci 

nepodpořily. Obě upekly a vyzdobily úplné skvosty. Na zámek do Polska 

odjely svým autem, aby se perníčkům něco v autobuse nestalo. Akci jsme si 

náležitě užili. K vidění byly perníčky zkušených cukrářek. Česká republika 

byla zastoupena naším spolkem a Svazem Českých včelařů z Potštejna a 

Záměle. Všichni se snažili porotu svými krásnými perníky přesvědčit o svém 

nejlepším umu. Nakonec výherci byli jen tři. Bylo vystaveno na 40 

perníkových prezentací, a tak bylo těžké vybírat ty nejlepší. V zámku současně 

probíhaly přednášky, perníkové dílny a ochutnávky s prodejní výstavou. Ve 

večerních hodinách jsme se příjemně unaveni vraceli zpět do ČR. Děkujeme p. 

Bekové ml. a st. za úžasnou prezentaci svého umu v podobě skvělých 

perníkových chaloupek!!! 
 

Červen 2017 

• Hudební večer s Kalumetem. Odpoledne a večer s MAS a hudbou 
 

Červenec 2017 

• Promenáda v kloboucích. Další ročník vydařené akce. Letos byl 

podpořen projektem televize NOVA a krojovaným reportérem. Reportáž byla k 

vidění dne 16. července.  Vystoupila také taneční skupina Floriteam a nechyběl 

hod kloboukem. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo na zámku v Potštejně. 
 

Srpen 2017 

• Staročeské dožínky. Letos jsme dožínky nepořádali. I nás to při 

rozhodování mrzelo. Víme, že se spousta lidí ptalo proč. Zde je malé 

vysvětlení. Nebylo to jen z důvodu finančních, ale hlavně proto, že je nás na 

organizaci takové akce málo. Deset let nám jezdí pomáhat řada kamarádů. 

Poslední roky jsme jen těžko dávali dohromady volné termíny tak, aby se to 

všem hodilo. Zda někdy v budoucnu dožínky opět uděláme,  je ve hvězdách.  

Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Děkujeme všem, kteří jste na ně rádi 

chodili a akci podporovali.   
 

Září 2017 

• Svátek Svatého Václava. Aneb slavnosti chleba. K ochutnání byli 

nejen upečené výrobky z pece, ale i domácí a regionální produkty.  Výborný 

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

všem, kteří své dobroty prezentovali. 
 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 35 / 2017 

5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zpracování projektové dokumentace 

Ing. P. K., Záměl 147 na projekt: „ Bezbariérová úprava a jazyková učebna v 

ZŠ a MŠ Záměl “ ve výši 51 290,-Kč. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Směnnou smlouvu mezi Povodím 

Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, zastoupeným 

M. Š., generálním ředitelem a Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, 

zastoupenou Josefem Novotným, starostou obce. Smluvní strany touto 

smlouvou směňují pozemky definované v článku 1 odst. 2 a 4. této smlouvy 

tak, že pozemky označené jako pozemkové parcely č. 703/43, č. 107/10 v k.ú. 

Záměl přejímá do svého výlučného vlastnictví Obec Záměl a pozemky 

označené jako pozemkové parcely č. 121/3, č. 1016/2 a č. 1076/9 v k.ú. Záměl 

se stávají vlastnictvím České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Labe, 

státní podnik. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Darovací smlouva č. O9941700 mezi 

Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03,  a 

Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, na darování pozemků č. 1058/4 a č. 

1058/6 v k.ú. Záměl a přejímá je do svého vlastnictví. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí 

Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, starostou a 

ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, jednající S. S., 

jednatelem na zpracování projektové dokumentace a zajistit další nezbytné 

dolady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s 

názvem „ Protipovodňová opatření obce Záměl “ v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi 

Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, 

starostou a ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, 

jednající Svatoslavem Schwarzerem, jednatelem k projektu s názvem „ 

Protipovodňová opatření obce Záměl “ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost o umožnění 

výlepu volebních materiálů na výlepové plochy v naší obci. Obce nemohou 

stranám a hnutím poskytovat dle zákona 424/1991 Sb. V platném znění § 18 

dary a bezúplatná plnění, proto cena výlepu nemůže být 0,-Kč, proto 

stanovujeme za výlep plakátů pro politické strany a politická hnutí na našich 

výlepových plochách částku ve výši 5,-Kč za jednu výlepovou plochu. Celkový 

poplatek za umožnění výlepu za pět výlepových ploch je ve výši 25,-Kč bude 

uhrazen bezhotovostním převodem na účet obce do 10 dnů od podepsání 

žádosti. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Smlouvu o dodávkách 

nových verzí systému Gramis mezi Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43 v 

zastoupení Josefem Novotným a Ing. V. L., Bož. Němcové 488, Č. Meziříčí 5 
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Geografický informační systém Gramis je počítačový program, umožňující 

zobrazování digitálních map s připojenými databázovými informacemi             

(katastrálním mapa, technická mapa, územní plán, letecký snímek a další). 

Cena programu je 7 400,-Kč ročně. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje výsledek výběrového řízení k 

projektu:„ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních pozemků “. 

Byla vybrána společnost Agroservis Záměl s.r.o. Záměl 221, Potštejn 517 43, 

jejíž nabídková cena činí 345 000,-Kč. 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s Ing. P. K., Záměl 

147 na zpracování projektové dokumentace na projekt: „ Bezbariérová úprava 

a jazyková učebna v ZŠ a MŠ Záměl “ ve výši 51 290,-Kč. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Směnné smlouvu 

mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 

03, zastoupeným M. Š., generálním ředitelem a Obcí Záměl, Záměl 158, 

Potštejn 517 43, zastoupenou Josefem Novotným, starostou obce. Smluvní 

strany touto smlouvou směňují pozemky definované v článku 1 odst. 2 a 4. této 

smlouvy tak, že pozemky označené jako pozemkové parcely č. 703/43, č. 

107/10 v k.ú. Záměl přejímá do svého výlučného vlastnictví Obec Záměl a 

pozemky označené jako pozemkové parcely č. 121/3, č. 1016/2 a č. 1076/9 v 

k.ú. Záměl se stávají vlastnictvím České republiky, s právem hospodařit pro 

Povodí Labe, státní podnik. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy č. 

O9941700 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta nejedlého 951, Hradec 

Králové 500 03,  a Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, na darování 

pozemků č. 1058/4 a č. 1058/6 v k.ú. Záměl 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi 

Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající Josefem Novotným, 

starostou a ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, Brno 639 00, 

jednající S. S., jednatelem na zpracování projektové dokumentace a zajistit 

další nezbytné doklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s 

realizací projektu s názvem „ Protipovodňová opatření obce Záměl “ v rámci 

Operačního programu Životní prostředí. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 

Smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, Potštejn 517 43, jednající 

Josefem Novotným, starostou a ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská55, Štýřice, 

Brno 639 00, jednající S. S., jednatelem k projektu s názvem „ Protipovodňová 

opatření obce Záměl “ v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o 

dodávkách nových verzí systému Gramis mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 

Potštejn 517 43 v zastoupení Josefem Novotným a Ing. V. L., Bož. Němcové 

488, České Meziříčí 517 

 dcera, Mee – Koupili jsme ZOO, Nesvadbová – Pralinky, Nors – Spojka, 

dvojka, plyn, Perry – Tajemný cizinec, Poledňáková – Ten, kdo tě miloval, 

Pospíšilová – Podivná hra, Richardson – Jmenuji se Nikdo, Roberts – Láska 

nikdy nerezaví, Sarenbrant – 36. týden, Schejbalová – Bonaparťačka, Svěrák – 

Po strništi bos, Taylor – Zmizelý, Winman – Rok zázraků. Z naučných knih se 

jedná o Vytrvalost, Hrdinové ve šlunu, Přežila jsem Hitlera, Policistka volá o 

pomoc. Mezi dětské naučné knihy patří Mikroskopická monstra, Pekelné 

zvuky, Zrádné síly, Oceán, Země. Mezi dětské příběhy patří Evropské 

pohádky, Nauč mě mluvit, Pohádky z kouzelné hromádky, Pirátské příhody, 

Neviditelná bestie, Magický kompas, Tajemné podzemí, Případ pro tebe a 

Klub tygrů, Hněv Pána ohně, Minotaurus, Věž zkázy, Zrada temného elfa, 

Téměř ctihodná liga pirátů, Legenda o zubech kapitána krákory, Akta Fowl, 

Martinka, Pohádky od Erbena, kompletní průvodce líbáním, Nejtěžší překážka, 

Úhel pohledu, Čtyři a půl kamaráda, Adélka, Adámek a abeceda, Jak andělům 

zlomit křídla, Mumini: Cesta za tatínkem, Šimon a štěňátko Bára, Vodníček 

Buližníček, Velká kniha kocoura, Markétka, Dobrodružství mezi piráty, 

Podivuhodnýá den, Horká stopa, Ríša, Tajemství žlutého kufru, To byl zase 

mejdan, Senzační reportáže Elvíry, Ježek pospíchálek a želva, Pět holek se 

loučí, Pohádky zahradního skřítka Pohádky bratří měsíců, Péťa bude koukat, 

Pokoj s vyhlídkou, Vlčkův sešit špatností, Kaštanový král, Pampeliškový oheň, 

Sto tajných dvířek, Hádanky a luštěnky. Pro dospívající dívky máme Letní 

něžnosti, Postel plná růží, Srdcová kluk, Světlíčka a Tmáni, Když spadne kluk 

rovnou z nebe. Básničky od Kratochvíla - Zapište si za uši. Od Bergera jsme 

obdrželi knihu 130 let masného průmyslu ve Vamberku. Pan Myšák nám 

věnoval naučnou literaturu, osobnosti a detektivky. Od paní Motlové jsme 

dostali sborníky časopisů Udělej si sám.  

Již podruhé se ve zpravodaji zmiňuji o moderním open-source 

knihovním systému KOHA, který je používaný po celém světě a naší knihovnu 

nemine v roce 2018. Využívá katalog VuFind s CPK, který je součástí projektu 

Centrálního portálu knihoven. Center je poskytovaný všem českým 

knihovnám, které používají systém Koha formou služby. Knihovně tak 

odpadnou všechny starosti technického rázu. Zažádá se o přístup, předá se 

svému správci systému seznam několika nutných opatření na straně vašeho 

serveru a může se začít aplikaci využívat. Za zřízení vašeho účtu, ani za 

využívání služby nebudete platit vůbec nic. Výjimku tvoří služby třetích stran 

jako je hybridní pošta a odesílání SMS. Ty jsou smluvně ošetřeny s jejich 

poskytovateli a přímo jim také budete hradit poplatky za čerpání služeb. Vaše 

data jsou v bezpečí. Připojení do aplikace je zabezpečeno SSL šifrováním, což 

minimalizuje riziko odposlechnutí nebo zneužití komunikace. Stejně tak 

napojení na váš systém je řešeno zabezpečeným kanálem.  
 

Překrásné Vánoce plné splněných přání přeji všem dětem i rodičům.  
                                         

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
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~ ~ ~   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. 

První vyrábění po letních prázdninách proběhlo 2. 10. Z kaštanů jsme 

dělali housenky, bramborového panáčka, papírové sovy, dekorační houby se 

sádrovou nohou a polystyrénovou hlavičkou. Na dušičky jsme ozdobili 

domácnosti strašidýlky. Věděli jste, že tento svátek pochází z dob Keltů, i když 

je víc známý vyřezáváním dýňových duchů a názvem Halloween. Děti mě 

přemluvily ke kreativnímu vyrábění z papíru, a tak jsme si slepili papírovou 

sovu. Z červené látky a zeleného filcu si ušily jablíčka, malovaly a zdobily 

třpytkami z vánočních ozdob, navlékaly korálkové ozdoby, udělaly svého 

Mikuláše a čertíka a těsně před Vánocemi si uděláme jmenovky v podobě 

čepiček z vlny. 

Od ledna se budeme každé pondělí od 16:30 do 17:00 hod. (po 

vyrábění) věnovat dětskému čtení od Kláry a Jana Smolíka. Tématem četby 

budou záhady, hádanky a luštění z časopisu Mateřídouška vyšlé pod Mladou 

frontou a pojmenované Senzační reportáže Elvíry. Jedná se o 24 luštících 

příběhů a začneme postupně od nejlehčích rébusů. Pokud budete chodit 

pravidelně, naučíte se logicky myslet i u těžších hlavolamů. 

 

Z knihovny v Kostelci nad Orlicí máme 

půjčených dalších 60 beletrii a 60 

dětských knih. Tyto dva soubory máme 

do jara a věřím, že si vyberete nové 

tituly. Bennett – Deníček prince George, 

Beuglet – Křik, Blume – V případě 

neočekávané události, Bratršovský – Lež, 

Cartland – Ztracena v Londýně, Cass – 

Dcera, Elita, Koruna, První, Selekce, 

Siréna, Šťastný až navěky, Cleav e –  

Všem statečným se odpouští, Colgan – Léto s vůní čerstvého chleba, Connelly 

– Odvrácená strana konce, De Giovani – Bolest, De Waal – Jmenuji se Leon, 

Di Fulvio – Dítě, které v noci našlo slunce, Chlapec, který rozdával sny, Eisler 

– Boží oko, Ekberg – Ztracená, Ekman – Poslední pramen, Enger – Matčiny 

dary, Smrtelná rána, Flynn – Temné kouty, George – Kniha snů, Přístav 

naděje, Goldflam – Osudy a jejich pán, Granger – Trosky, Grey – Dopisy, 

které nikdo nečetl, Grunberg – Mateřská znaménka, Guillou – Velké století, 

Hamdy – Kyvadlo, Hawdon – Jákobovy karvy, Holetzová – Smrt prokletých, 

Jackson – Zasluhuje zemřít, Kallentoft – Zack, Karjel – Africká mise, Land – 

(M)Učednice, Laurens – Zimní romance, Lindstedt – Oneiron, Lowell – Zimní 

žár, Madeleine – Cukrářova  
 

 
 

71. Geografický informační systém Gramis je počítačový program, umožňující 

zobrazování digitálních map s připojenými databázovými informacemi              

( katastrálním mapa, technická mapa, územní plán, letecký snímek a další ). 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provést rozpočtová opatření 

související s dotací k projektu „ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a 

obnovu lesních pozemků “ a bude s nimi seznámeno na nejbližším veřejném 

zasedání, po této změně. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu 

podpisem Smlouvy se společností Agroservis Záměl s.r.o. Záměl 221, Potštejn 

517 43 k projektu „ Nákup vyžínacího ramena pro údržbu a obnovu lesních 

pozemků “. 

 

Usnesení č. 36/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 16. 

10. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. 

Štefkovou. 

4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 

16,17,18,19,20,21 / 2017 / viz příloha. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 36 / 2017 

5 Zastupitelstvu obce Záměl starosta předložil námitku k zápisu z usnesení 

zastupitelstva č. 26/2016, kde chyběl ( písařskou chybou ) schválený bod: 

Prodej pozemků ve vlastnictví obce Záměl v katastrálním území obce Záměl na 

žádost pana R. P., Záměl 221, na koupi pozemků v katastrálním území obce 

Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 oddělených 

geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016. Rozloha částí 

pozemků je 116 m 2, cena 1 m 2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je 5 

800,- Kč. Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření smlouvy o 

věcném břemeni jízdy, chůze, za umožněním oprav a pokládek inženýrských 

sítí na parcele č. 1061/3, která je ve vlastnictví SJM P. F. a P. A., Záměl  222, 

Potštejn 517 43. 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou nabídku pana M. T. , 

Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21  na zpracování žádosti o podporu a studii 

proveditelnosti do dotačního projektu MAS pro IROP  na projekt „ 

Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “. Cena za 

zpracování žádosti o podporu 5 000,- Kč, za studii proveditelnosti  45 000,- 

Kč, celkem 50 000,-Kč. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti AQUA SERVIS a. 

s., Štemberkova1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na opravu vodovodu a 

kanalizace u odbočky ke hřbitovu za částku 502 265,-Kč. 
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8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

SODB000106, zakázka č. B1601798 uzavřené mezi společností AQUA 

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

Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou žádost na podání 

projektu „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “ do 

dotačního titulu MAS pro IROP. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje 

předfinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši do 1 500 000,-Kč. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Darovací smlouvu o 

bezplatném převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační značky 

RK8408. Automobil převezme obec Záměl do svého majetku od města 

Borohrádek. Číslo usnesení 36/2017. 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu zasláním objednávky panu M. 

T. , Zbraslavice 312, Zbraslavice 285 21, na zpracování žádosti o podporu a 

studii proveditelnosti do dotačního projektu MAS pro IROB  na projekt „ 

Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ZŠ a MŠ Záměl “. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření 

související s projektem na opravu vodovodu a kanalizace u odbočky ke 

hřbitovu. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke 

smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č. B1601798 uzavřené mezi společností 

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

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu provádět rozpočtová opatření 

související s projektem „ Multimediální učebna pro výuku jazyků pro ŽŠ a MŠ 

Záměl “ z dotačního titulu MAS pro IROP. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy 

o bezplatném převodu Speciálního automobilu TATRA T148 registrační 

značky RK8408. 

 

Usnesení č. 37/ 2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 20. 

11. 2017 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje R. 

Štefkovou. 

4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí Zprávu o činnosti obce. 

3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

16.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22 / 

2017 / viz příloha. 

 

 
 

 

Druhé pololetí roku 2017  

očima Dobrovolných hasičů 

ze Záměle. 
 

 

     16. 6. nám byl vyhlášen výjezd na spadlý strom v zatáčce nad Zámělí 

směrem na Černou skálu.  

     17 .6. jsme pomohli zajistit občerstvení při oslavách 120 let SDH 

Merklovic. 

     24. 6. byl Velitelský den na stanici v Dobrušce na téma Požáry otevřených 

technologických zařízení. 

     9. 9. byla soutěž v Kosteleckých Horkách. Naši muži se umístili na 2. místě 

v kategorii stroj s úpravou na sání. 

     22. až 24. 9. byla v Pardubicích v bývalých kasárnách T.G.M. akce pod 

názvem Retroměstečko. V rámci  ukázek jsme předvedli naši techniku 

(transporter PTS 10 a Pragu V3S). 

     30. 9. jsme pořádali na hřišti pod Markem již 15. ročník soutěže v požárním 

útoku. V odpoledních hodinách byly zajištěny soutěže pro děti ve spolupráci s 

SK Záměl. 

     14. 10. nám byl vyhlášen výjezd na požár trafostanice v dolní části Záměle. 

     29. 10. nám byly vyhlášeny v průběhu vichřice dva výjezdy. V 8.15 hodin 

na spadlý strom na místní komunikaci v Záměli a na další strom na komunikaci 

mezi Zámělí a Doudlebami nad Orlicí. Druhý výjezd byl v 11.40 hodin na 

utrženou velkou část plechové střechy na Penzionu Orlice. 

  
     8. 11. jsme převzali bezplatným převodem od SDH Borohrádek cisternu 

Tatru T 148 CAS 32. Po nutných opravách a úpravách byla 25. 11. zařazena do 

výjezdové techniky našeho sboru. Avie bude v nejbližší době převedena 

bezplatně na jiné SDH.  

     Závěrem naší zprávy Vám zámělští hasiči přejí poklidné prožití svátků 

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

Tolik krátká zpráva od místních hasičů. 
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Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností kulturního a sociálního výboru. 

V sobotu 1. července jsme  s panem starostou přivítali nové občánky 

Matěje Nového, Jolanu Bezdíčkovou, Filipa Micheru a Josefa Dvořáka. 

Hudební vystoupení si připravily Katka Novotná a Terezka a Barborka 

Sršňovy. 

V pondělí 4. září začal nový školní rok. Letos poprvé přišli do první 

třídy Victorie Mazánková, Šimon Dvořák a Lukáš Toužimský. Přejeme jim 

hodně úspěchů. 

V sobotu 11. listopadu jsme přivítali další občánky. Magdalena 

Grulichová, Klára Jedlinská, Antonín Beneš a Anna Sršňová se svými rodiči a 

prarodiči zaplnili podkroví obecního úřadu. Katka Novotná,  Barborka a 

Terezka Sršňovy si zcela samy secvičily hudební vystoupení. Moc jim za to 

děkujeme a chválíme. Též děkujeme za krásný zápis do kroniky panu 

Ladislavovi Žukovi. 

Poslední listopadovou sobotu jsme uspořádali zájezd do Klicperova 

divadla v Hradci Králové. Není jednoduché sehnat vstupenky pro celý autobus 

na sobotu. V programu stálo, že hra Kati je detektivní komedie. Divadelní 

představení KATI od britského dramatika Martina McDonagha mělo premiéru 

v Londýně 18. 9. 2015 a získalo řadu ocenění. Mimo jiné i za nejlepší hru roku. 

Proto jsem byla nemile zaskočena vulgarismy, které se na nás z jeviště valily. 

Byla to pro mě nová zkušenost, co se ve světě považuje za umění. Mrzí mě 

vynaložené úsilí, abych zájezd obsadila . 

Navštívili jsme naše oslavence: 

Václava Toužimského 70 let.  Marcelu Janouchovou 70 let. 

Zdenku Holubovou 70 let.  Marii Trejtnarovou 70 let. 

Jaroslavu Langrovou 70 let.  Františka Suchánka 75 let. 

Františka Fajfra 70 let.  Jindřišku Dudkovou 80 let. 

Alenu Čermákovou 70 let.  Marii Sršňovou 85 let. 

Paulínu Kosovou 70 let.  Františka Vodehnala 85 let. 

Ladislava Červinku 70 let.  Zdenku Královou 90 let. 

Ludmilu Jarkovskou 70 let.  Libuši Lochmanovou 91 let. 

Všem jubilantům ještě jednou přejeme pevné zdraví. 

Navždy nás opustil pan Jan Koukol a paní Marta Prokopcová. Čest jejich 

památce. 

Připravujeme: na Nový rok 1. 1. 2018 výstup na Velešov, 

26. 1. 2018 Sousedský ples -  hraje BRILLAND BAND. 

  Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová    

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání č. 37 / 2017 

5.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2/10/2017 mezi 

obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou obce Josefem 

Novotným, dále jen „Budoucí povinná“ a S. J. a S. M., Záměl 9, 517 43 

Potštejn, dále jen „Budoucí oprávněná“. Smluvní strany se zavazují, že spolu 

za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení věcného 

břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 

energetického zákona. Obsahem věcného břemene bude právo Budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat kabelové vedení NN na 

Dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a 

povinnost Budoucí povinné výkon těchto práv strpět ( dále jen „Věcné 

břemeno“). 

6.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu POV 

Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 (zázemí pro 

hasiče)“. Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů. 

7.  Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Žádost o dotaci z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj na projekt : „ Místní komunikace (DT 5)“ a dále 

Smlouvu o dílo č. 18012-011 uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 

zastoupenou starostou Josefem Novotným a společností Timoris Projekt a.s., 

Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc, zastoupenou ředitelem Ing. D. S. na 

projekt: „ Místní komunikace (DT 5)“. Předmětem smlouvy je poskytnutí 

poradenství v oblasti přípravy, podání žádosti a řízení dotačních projektů. 

Projekt bude dofinancován z vlastních zdrojů. 

8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., jako  

předsedu komise, pana Josefa Novotného jako člena komise a pana Ing. 

Martina Šklíbu jako člena komise kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Záměl. Kontrola bude provedena dne 13. 12. 2017. 

10.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje inventurní komisi ve složení: 

předsedkyně- Milena Kaplanová, členky- Štěpánka Slezáková a Jana 

Trejtnarová. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje poskytnutí účelového finančního daru 

z rozpočtu obce Záměl SK Záměl z.s. 517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup 

reproduktorového setu.  

12.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje předloženou Žádost  SK Záměl z.s. 

517 43 Potštejn zastoupeného Miloslavem Dvořákem na možnost převodu 

antukových kurtů na nového majitele, kterým se stane obec Záměl. Jedná se o 

převod pozemků a budov ve vlastnictví SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn. 
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13.  Zastupitelstvo obce Záměl je seznámeno s Návrhem rozpočtu obce Záměl 

na rok 2018 a střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 2019, 2020, 2021, 

dále s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na rok 2018 a 

střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 2019, 2020, 2021. 

14.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup Dataprojektoru- přenosného 

typu Epson EB – 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného. Celková 

cena nepřesáhne 25 000,-Kč.   

15.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nákup náhradních dílů na speciální 

automobil TATRA T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího Sršně, Záměl 

9, cena dílů je 21 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

5.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 

2/10/2017 mezi obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn zastoupená starostou 

obce Josefem Novotným, dále jen „Budoucí povinná“ a S. J. a S. M., Záměl 9, 

517 43 Potštejn, dále jen „Budoucí oprávněná“.  

6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podáním Žádosti o dotaci z 

programu POV Královéhradeckého kraje na projekt : „ Rekonstrukce čp. 227 

(zázemí pro hasiče)“. 

7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 

18012-011 uzavřenou mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupenou starostou 

Josefem Novotným a společností Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 

779 00 Olomouc, zastoupenou ředitelem Ing. Davidem Sloukou, na projekt: „ 

Místní komunikace (DT 5)“. Předmětem smlouvy je poskytnutí poradenství v 

oblasti přípravy, podání žádosti a řízení dotačních projektů. 

11.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o 

poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu obce Záměl SK Záměl z.s. 

517 43 ve výši 7 500,-Kč na nákup reproduktorového setu. 

12.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Obcí 

Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a SK Záměl z.s. 517 43 Potštejn na převod 

antukových kurtů na nového majitele, kterým se stane obec Záměl. 

14.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem Dataprojektoru- 

přenosného typu Epson EB – 1780W WXGA 3000 Ansi + plátna přenosného 

za cenu, která nepřesáhne 25 000,-Kč.   

15.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu nákupem náhradních dílů na 

speciální automobil TATRA T148. Díly budou zakoupeny od pana Jiřího 

Sršně, Záměl 9, cena dílů je 21 000,-Kč.  
 

 Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
 

Uběhl nám další rok a já bych chtěl krátce bilancovat dění v naší obci. 

V letošním roce jsme realizovali 5 úspěšných dotačních projektů. 
 

 

 na jaře a na podzim výlety. Letos jsme navštívili na jaře hrad Pernštejn a poutní 

kostel Zelená hora ve Žďáru nad Sázavou. Tam jsme se podívali i na modelové 

kolejiště a velké sochy v přírodě od sochaře Olšiaka. Podzimní výlet byl na 

pohádkový hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a arboretum Bílá Lhota. 

 

Pro naše členy je jízdné vždy o 100,- Kč nižší 

než pro nečleny. Další výhodou členství v našem spolku 

je zajišťování sadbových brambor s dovážkou až do 

domu za cenu výrazně nižší než v obchodě. V letošním 

roce jsme členům nabídli nalení 5 kg za cenu o 25,- kč 

nižší než by je pořídili na trhu. Výroční schůzi vždy 

obohacujeme vystoupením dětí místní školy, zajímavou 

přednáškou nebo vystoupením lidí se zajímavým 

příběhem. 

               Již tradičně pořádáme vlastní výstavy společně  
 

 

se včelaři a základní školou v Potštejně a 

Záměli. Velikonoční výstavu ve mlýně v 

Záměli a adventní výstavu  v Potštejně. 

Medocukrové pečivo, paličkované a 

háčkované ozdoby, různé ruční výrobky a 

výrobky dětí si již získaly věhlas a výstavy 

jsou bohatě navštěvovány. Návštěvní kniha 

výstav svědčí o šíření dobrého jména poměrně 

do značné vzdálenosti od našich obcí. Je 

možné vysledovat, že se lidé zdaleka a 

opakovaně sjíždějí, aby viděli, co 

vystavujeme.  

Trvale se zúčastňujeme oblastní 

výstavy v Častolovicích, kde se snažíme 

reprezentovat obec a činnost našeho spolku. 

Naše expozice je vždy vkusně naaranžovaná a 

líbivá. V roce 2015 bylo foto naší expozice 

uveřejněno v zahrádkáři. 

Spolupracujeme s ostatními spolky v 

obci. Nejužší spolupráce je zatím s 

Okrašlovacím spolkem, kterému dodáváme 

zdarma macešky a letničky k osazování 

záhonů u kašny na Městečku a se včelaři, se 

kterými spolupořádáme velikonoční a 

adventní výstavy. Tolik stručně o naší činnosti 

 

 
 

 

Jestli byste se chtěli na dění v naší organizaci podílet také, pak k nám máte 

dveře otevřené. Staňte se i Vy zahrádkářem nejen na své zahrádce.  

Sepsal předseda základní organizace zahrádkářů Kubalík Zdeněk 
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Rekreační fotbal, M. Svoboda 

Scházíme se v zimních měsících pravidelně v neděli. Nadále bychom rádi 

rozšířili naši základnu o nové hráče tohoto běhavého sportu. 

Rekreační volejbal, M. Krupičková, M. Svoboda 

Tento rok byl pro oddíl úspěšný, jelikož přijal dva nové členy. Věříme, že se 

oddíl rozšíří o další členy ze Záměle, stačí mít chuť si zahrát volejbal. Dále 

jsme se zúčastnili turnaje Memoriál Bohumila Bečičky smíšených družstev ve 

Chlenech.  Pravidelně se hraje ve čtvrtek. V úterý hrajeme nepravidelně, podle 

toto, dovolí-li nám to pracovní a rodinná situace. 

Rekreační cvičení pro radost, M. Krupičková 

Čtvrteční cvičení se zaměřuje na prohřátí, posílení a protažení celého těla. 

Máte-li zájem, nebo jste alespoň trochu zvědaví, jak cvičení probíhá, můžete 

přijít.  
 

Stolní tenis, p. Krupička 

Scházíme se pravidelně v úterý na tréninky a v pátek na soutěžní utkání. Máme 

dva týmy, které od října hrají regionální přebor, což je dlouhodobá soutěž 

čtyřčlenných družstev. Družstvo  A  hraje regionální přebor 3. třídy a družstvo  

B  regionální přebor 4. třídy. Těsně před polovinou soutěží jsou obě naše 

družstva ve svých skupinách na druhých místech. Další věcí, kterou se může 

náš oddíl pochlubit, je vítězství hráčky Radky Linkové v Okresním přeboru 

kategorie žen, což Orlický týdeník nazval historickým úspěchem hráče oddílu 

SK Záměl. 

Za všechny sporty lze říct, že noví zájemci se ostýchají, mají obavy a 

předsudky. Věřte, že vše výše uvedené je bezpředmětné. Přijďte, zkuste a 

rozhodněte se, zda budete dál pokračovat. Rádi Vás přivítáme.  

Rozvrh včetně kontaktů naleznete na stránkách obce Záměl 

(www.obeczamel.cz) v liště Kultura, spolky a volný čas, poté stačí kliknout na 

Sportovní klub.  

 Sportu zdar! Team SK 

 

Činnost základní 
 

organizace zahrádkářů. 

Naše organizace čítá 50 členů z obcí Potštejn a Záměl. Přestože více 

než polovina členů je již za sedmdesátkou svého života, snažíme se být 

aktivním spolkem. Aktivním pro obec a především pro naše členy. 

Naší hlavní aktivitou pro obec je vysazování a péče o květinovou 

výsadbu v obci. Staráme se o záhony u bysty prezidenta Masaryka, záhon růží 

u pivovaru, truhlíky na mostě a prostranství před cukrárnou a obecním úřadem. 

S obecními úřady velmi dobře spolupracujeme a těší nás jejich podpora. 

            Pro naše členy pouze neplánujeme, ale organizujeme pravidelně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Intenzifikace ČOV Záměl – 90 - EO - Za hospodou. Na tento projekt nám 

byla schválena dotace ve výši 1.024.000,-Kč celkové náklady projektu činí 

2.876.000,-Kč. Požádali jsme ještě o 500.000,-Kč dotaci Královehradecký kraj 

a uspěli jsme. Čistírna je dokončena a uvedena do zkušebního provozu.   
 

2) Klubovna pro volnočasové aktivity. Na tento projekt nám byla schválena 

dotace ve výši 400.000,-Kč. Jedná se o rekonstrukci záchodů, umýváren,  sprch 

a šaten u tělocvičny. Také bude opravena místnost nad tělocvičnou, která bude 

sloužit jako klubovna. Součástí projektu jsou nové rozvody vody, topení a 

elektřiny. Celkové náklady projektu činí 981 822,-Kč.  
 

3) Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci 

Záměl. Tento projekt byl dotován výší 722 060,-Kč. Jedná se o rekonstrukci 

veřejného osvětlení, dojde k výměně všech lamp za lampy osvětlení led, 

výměně 20 sloupů veřejného osvětlení a výměně všech kabeláží v nových 

sloupech a části ve starých sloupech. Celkové náklady projektu činí 1 949 551,-

Kč. Projet je již zrealizován. 
 

4) Oprava místní komunikace v centru obce Záměl.  Dotace tohoto projektu 

byla ve výši 472 680,- Kč a celkové náklady projektu byly 945 361,- Kč. Jedná 

se o komunikaci ke škole a projekt byl také zrealizován 
 

5) Kontejnery na bioodpad z obce Záměl. Také tento projekt byl úspěšný a 

byl realizován díky Královehradeckému kraji. Jedná se o nákup 2 kusů 

kontejneru na svoz odpadu z naší obce. Výše dotace činila 56 000,-Kč a 

celkové náklady projektu jsou 125 574,-Kč. Kontejnery jsou zakoupeny a 

dotace je již vyúčtována.     

Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci těchto projektů. 

Nyní, co plánujeme na příští rok. Požádáme o dotace na veřejný 

rozhlas přes dotační program OPŽP na protipovodňová opatření. Požádali jsme 

přes Mas o sekací rameno na údržbu zeleně v okolí cest. Požádáme 

Královehradecký kraj o výměnu oken a dveří a výměnu střechy nad klubovnou 

pro hasiče. A také požádáme o dotaci na komunikaci přes dotační titul MMR. 

Přes Mas IROP požádáme také o bezbariérovost školy a vybudování jazykové 

učebny. Nedokáži říci, jak budeme úspěšní, ale podle úspěchu v dotačních 

titulech budeme realizovat další věci. 

Doufám, že projekčně se nám podaří zpracovat projekt chodníku od obchodu 

směr Doudleby nad Orlicí. Druhým projekčním projektem by měla být čistírna 

odpadních vod se zkanalizováním části obce od obchodu směrem k Doudlebám 

nad Orlicí. Čistírna by měla stát na pozemcích pod paní Zvelebilovou. 

Nyní ještě chci poděkovat firmám, které realizovaly projekty v obci, 

také děkuji zaměstnancům obce za dobře odváděnou práci. Děkuji všem, kteří 

pomohli nebo se podílejí na fungování školy. Dík patří také hasičům, SK 

Záměl, občanskému sdružení Má vlast Můj domov z.s., členům zastupitelstva a 

Vám občanům. I Vaší zásluhou se obec dle mého názoru rozvíjí a žije se nám 

tady dobře. Přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového 

roku.                                                                                Josef Novotný, starosta 
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Zpráva o činnosti školy 

 ZŠ a MŠ Záměl 

 
  

     Už se to tak trochu jeví jako tradice - zahajovat nový školní rok a zároveň si 

zvykat na pár zásadních změn v životě naší školy.  

   

Loňští páťáci zamířili do škol v Doudlebách nad Orlicí a Rychnově 

nad Kněžnou a v první třídě jsme drželi místo třem prvňákům – Victorii 

Mazánkové, Lukáši Toužimskému a Šimonovi Dvořákovi.  

     Své „království“ opustila po 

mnoha letech paní kuchařka Lucie 

Příhodová. Ještě jednou mnohokrát 

děkujeme za vládnutí v naší školní 

kuchyni, za pomoc při zaučování 

nové paní kuchařky Kristýny 

Bartoňové a v novém zaměstnání 

přejeme maximální spokojenost. 

Zcela nepostradatelnou se pro školu 

stala školní asistentka Markéta 

Kundrátová. Projekt EU, který nám 

umožňuje ve škole školního 

asistenta využívat, je dvouletý a 

nám bylo brzy jasné, jak důležitá je 

pro školu jeho přítomnost a 

fungování. 

       Výčet technických změn a 

úprav, které proběhly během 

velkých letních prázdnin je téměř 

nekonečný: kompletní rekonstrukce 

školní družiny, sociálního zařízení 

tělocvičny, oprava vodoinstalace v 

prostorách MŠ, výměna radiátorů v 

ZŠ, nové nátěry chodeb ZŠ,…a 

podobně nekonečné je naše 

poděkování za to vše. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancování a cvičení s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková 

Od října se každou středu odpoledne koná pro děti školního věku tancování a 

cvičení s hudbou. Postupně procvičujeme základní kroky různých tanečních 

stylů, vymýšlíme taneční sestavy a hrajeme hry. Děti jsou šikovné a v tanci 

dělají 

 

velké pokroky. Připravujeme se a 

těšíme se, že na některé z veřejných 

akcích pro děti opět předvedeme, co 

jsme se naučili. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

za zakoupení nového reproduktoru, 

který velmi zkvalitňuje hudební 

reprodukci a ozvučení tělocvičny. 
 

Cyklistický kroužek, M. Dvořák, J. Kotlář 

Minulý školní rok jsme zakončili výletem na Chlum a jak jinak než na kolách. 

Odměnou za těžký výjezd na vrchol Chlumu, byla návštěva restaurace na 

Vyhlídce. Podzimní část probíhala taktéž v sedle a s částečnou obměnou 

sportovců. Opět jsme navštívili Vyhlídku a po menším občerstvení se vrátili 

zpět na základnu. Podzimní počasí k nám bylo přívětivé a tak jsme mohli 

podniknout více výletů na kole, než jsme očekávali. Až s příchodem deštivého 

 

počasí a posunutím času se náš cyklo 

team přesunul do tělocvičny. Zde opět 

budeme pracovat na kondičce a výdrži. 

Návštěva bazénů a ledních ploch je už 

samozřejmostí, takže o zábavu bude 

opět postaráno. Doufáme, že letošní 

zima nám opět přinese nadílku sněhu a 

my budeme moci znovu vyrazit na lyže. 

Kdo chce tedy vyzkoušet něco nového, 

tak ať neváhá a přijde mezi nás. 
 

Florbal, T. Krejčík 

V tomto roce jsme chodili hrát florbal jen zřídka. Již dlouhodobě jsme měli 

problém sejít se v neděli v požadovaném počtu lidí a tak jsme přes léto hledali 

nové členy. To se nám povedlo a od října se scházíme pravidelně s výjimkou 

jednoho víkendu v měsíci kvůli směnám v práci. 
 

Kondiční cvičení žen, M. Sršňová 

Každé pondělí od 18 hodin se koná cvičení pro ženy. V tělocvičně se schází 

ženy ze Záměle a z blízkého okolí a cvičení je již tradičně zaměřeno na 

posílení svalů a zlepšení fyzické kondice. Rády uvítáme další ženy, které se k 

nám připojí. V případě zájmu volejte na číslo 605 250 587 (M. Sršňová). 
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předvedou něco z toho, co se ve školce naučily a potom si všichni mohou 

vyrobit drobné vánoční ozdoby. Právě tohle je na Vánocích to nejkrásnější. 

Společně strávený čas, společná zábava, chvíle pohody a radosti. 

Nyní se už děti nemohou dočkat, až do školky přijde Ježíšek. A proto 

všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

 

Na závěr bych ještě ráda poděkovala paní Kovářové, paní Hlaváčkové 

a paní Ondráčkové za krásné hračky, vánoční dekorace, za bohatou zásobu 

kreslících papírů a dalších pracovních materiálů, které věnovaly dětem do 

školky. 

Juštová Jitka, Učitelka MŠ Záměl 

 

 

SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 

  
 

Opět se nám přiblížil konec roku 2017 a opět vám přinášíme nové 

zprávy ze sportovního klubu SK Záměl. Hned úvodem musíme konstatovat, že 

přestavba sociálního zařízení sloužící pro tělocvičnu, byla opravdu zdařilá a 

hlavně účelná. Všichni sportovci si toho vážíme a děkujeme. Aby to nebylo jen 

jednostranné, tak i my jsme vložili finanční prostředky do zkvalitnění cvičení. 

Jedná se především o cvičení při hudbě. Byl zakoupen repro set, obsahující 

mikrofon, náhlavní set a bluethoot receiver. Zařízení budeme zapůjčovat jak 

pro školu, tak i pro obec Záměl, aby bylo maximálně využívané.  
 

Proběhlé akce 
 

Podzimní sportovní  odpoledne pro děti 

Na konci září, v den konání hasičské soutěže na hřišti v Záměli, jsme připravili 

pro děti sportovní odpoledne. Počasí nám přálo a mladí sportovci si mohli v 

přírodě vyzkoušet svou obratnost ve střelbě, přechodu lana, hodu na cíl a 

dalších disciplínách. Start i cíl byl na hřišti a běžecká trasa vedla kolem řeky, 

po loukách a kolem kostela sv. Marka. Poměřit své síly přišli nejmenší a 

mladší i starší žáci. 

 

Pravidelné zájmové setkávání dětí a dospělých: 
 

Cvičení předškoláků, H. Myšáková 

Cvičení předškoláků se koná každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ Záměl. S malými 

dětmi hrajeme jejich oblíbené hry, cvičíme na nářadí, procvičujeme házení a 

chytání míčů, rovnováhu a obratnost. Děti se rády zapojují do společných 

aktivit a jsou nadšené pro hraní her.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2017/2018 právě začíná! 
 

 

Září 

• zahájen tradiční plavecký výcvik v 

Rychnově nad Kněžnou – 10 lekcí 

• návštěva Akvaristické výstavy v Rychnově 

na Kněžnou 

• projektový den „Malý princ“ – o 

mezilidských vztazích 

Říjen 

• odstartována činnost školních zájmových 

kroužků – Krtek, Dividýlkování, Florbal 

• Listobraní – projektový den v rámci Dne 

stromů se zaměřením na environmentální 

výchovu 

Listopad 

• návštěva divadelního představení „Sůl nad 

zlato“ ve Vamberku 

• výprava do Rychnova nad Kněžnou na 

interaktivní ekologickou výstavu „Brána 

recyklace“  

•„Oranžový happening“ – tvoření, výzdoba z 

dýní 

•exkurze do Agroservisu Záměl na kultovní 

Den otevřených dveří 

Prosinec 

• návštěva hudebně-tanečního představení 

ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí „Labutí 

jezero““ v Kostelci nad Orlicí na Rabštejně 

• vystoupení při „Rozsvěcení vánočního 

stromku“ – netradičně na školní zahradě, s 

občerstvením v bistru „U dvou trpaslíků“ 

• návštěva Mikuláše s věrnými ve škole – 

beze ztrát 

• ve Vamberku na divadelním představení 

„Hvězdička betlémská“ 

• účast na „Vánočním florbalovém turnaji“ 

malotřídek v Bohousové 

• Vánoční dílny – společné tvoření v dílnách 

„U sladké bábovičky“, „U voňavého 

perníčku“, „U skořice a hřebíčku“ 

• vernisáž výstavy „Můj Ježíšek“ – jak ho 

vidí a představují si děti 
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• „Vánoční týden ve škole“ – biograf, 

„džůboks“, turnaj v pexesu, nadílka, vánoční 

zvyky, … Chtěla bych všem svým kolegyním, 

našim dětem, zástupcům Obecního úřadu, 

rodičům a všem zainteresovaným poděkovat za 

to, že je naše škola právě taková, jaká je a je 

fajn v ní být. 
 

       Přeji Vám, ať jsou Vaše vánoční svátky radostné a v tom příštím roce ať se 

daří, co se dařit má. 

Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ 
 

  
 

 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 

 
 

Letní prázdniny jsou dávno pryč a v naší mateřské škole se děti 

pomalu chystají na vánoční svátky. 

Na počátku nového školního roku naše školka přivítala spoustu 

nových malých kamarádů. A protože některé dětičky jsou opravdu maličké, 

pomáhá jim ve školce také nová chůva Markéta Kundrátová. Všechny děti si ji 

rychle oblíbily a s její pomocí jde každému práce pěkně od ruky. Děti jsou 

opravdu pilné jako včeličky. Stříhání, lepení, malování není pro nikoho žádný 

problém. Školka i nástěnky se brzy začaly plnit dětskými obrázky a výrobky. 

Zpočátku sice u nováčků ukáplo pár slziček, ale společnými silami jsme 

všechno rychle zvládli a nyní máme ve třídě pěkně veselo. Všichni společně 

tvoříme, vyrábíme, zpíváme i tančíme podle toho, které téma rámcově-

vzdělávacího programu nás právě ve školce provází.  

             V říjnu se děti seznamovaly s plody podzimu. Ochutnaly ovoce i 

zeleninu ze svých zahrádek, seznámily se s prací na polích a poznaly i život v 

lese. Protože nám bohužel počasí příliš nepřálo a nemohli jsme si do lesa zajít, 

vytvořili jsme si malý lesík plný zvířátek u nás ve školce. Polní práce jsme si  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si zase připomněli na agro-výstavě, která se konala v místním kravíně. Po 

podrobné prohlídce zemědělské techniky měly děti možnost vyřádit se na 

skákacím hradu v podobě obřího kombajnu, nebo si zajezdit s traktory na 

dálkové ovládání. 

 

Počátkem listopadu jsme se 

zaměřili na rozmarné podzimní počasí. 

Nevlídný déšť jsme si napodobovali 

různými pokusy s vodou.  Na podzimní 

vítr nám stačil náš dech, kterým děti 

roztáčely malé větrníčky, nebo posouvaly 

papírové koule. I svatý Martin na bílém 

koni zavítal do naší třídy. Stačilo k tomu 

jen trochu mýdlové vody a metlička, 

pomocí které děti našlehaly bohatou 

pěnu. Pěna se pak vznášela po třídě jako 

padající sníh. 

7. listopadu jela naše školka do 

Vamberka na divadelní pohádku Sůl nad 

zlato. Známá pohádka dětem ukázala, jak 

je důležitá skromnost a dobré srdce.  V 

listopadu také proběhlo fotografování 

dětí. Fotky malých kluků a holčiček 

budou určitě krásným vánočním dárkem. 

Advent jsme zahájili tradičním 

zpíváním u vánočního stromečku. Letos 

zcela poprvé na školní zahradě, která byla 

pro tuto příležitost nádherně vyzdobena 

spoustou světýlek. Vánoční koledy, 

písničky a básničky navodily tu pravou 

předvánoční atmosféru. Nyní se už 

všechny děti těší na cukroví, Ježíška a 

samozřejmě dárky. 

5. prosince bude ve školce i ve 

škole opravdu veliký rozruch. Navštíví 

nás Mikuláš s čerty a andělem. Přestože 

je mezi našimi dětmi mnoho statečných a 

hodných kluků a holek, některé děti mají 

z čertů obavy. V naší školce se  
 

 

 
 

 
 

 

ale opravdu nemusí čerta nikdo bát, Mikuláš si už čerta dobře pohlídá a pokud  

ještě každý Mikulášovi slíbí, že se v příštím roce polepší, jistě  dostane nějakou 

sladkou  odměnu. 

                Rádi bychom Vás také pozvali na vánoční besídku a vánoční dílnu, 

která se koná v naší školce dne 12. prosince od 15:30hodin. Děti svým blízkým  
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