Kaleidoskop Záměli
Aneb zápisník spolků a organizací v obci Záměl a jejím okolí

Kdysi oblíbený hostinec dostává zpět svou tvář
Parta nadšenců založila občanské sdružení a koupila objekt, kterému chtějí vrátit lesk. Navíc Záměl probouzejí k životu během akcí, které každoročně pořádají
SILVIE ŠPRYŇAROVÁ
Kdysi to byl nádherný hostinec, jehož slávu pamatují i místní rodáci. Hlavice rozestavěné podél stěn,
pivní šenk a vůně dřeva. Dnes se
mu slávu snaží vrátit občanské
sdružení Má vlast – můj domov.
Hostinec u Karla IV. se tak pomalu začíná měnit z ruiny poničené mnoha zásahy, do roubené
chalupy opět vonící dřevem a s
doškovou střechou.
Byť by objekt mohl být zavřený a členové sdružení by se nerušeně lopotili s její opravou, která
už dnes spolykala statisíce, raději
jej otevřou několikrát do roka návštěvníkům. Ti se aspoň mohou
přijít podívat, o co se vůbec sdružení snaží.
„Původně jsem se ještě z postu
starostky snažila, aby kulturní památku koupila obec pro své potřeby. To se nepovedlo. No a po čase jsme se rozhodli, že založíme raději občanské sdružení a hostinec
koupíme, než aby chátral a hrozilo jeho úplné vybydlení nebo i podpálení,“ vypráví Marie Trejtnarová. Dnes spolu s ní tvoří sdružení, které vzniklo v roce 2007 osm
členů, ale pomocnou ruku k dílu

VRÁTIT hostinci původní tvář chtějí členové sdružení. Než se to podaří, nezůstává objekt zavřený, ale naopak během roku stále ožívá. Foto: archiv sdružení
při akcích podávají i kolegové, kamarádi a spřízněné organizace.
Mezi nimi jsou i Ochránci památek východních Čech z Hradce
Králové nebo Okrašlovací spolek
z Potštejna. Velkým dobrovolníkem, který odpracoval snad nejvíce hodin je pan Balous z Potštejna. „Za jeho pomoc jsme skutečně vděční,“ říká Marie Červinková, místopředsedkyně sdružení. Dnes už se členům sdružení
zračí malý úsměv na tváři. Za pět

let existence se jim podařilo sehnat granty a dotace, aby mohli zajistit střechu a pomalu jí začít spravovat, jinak by budova spadla,
opravit krovy a odklidit slehlé seno, které tu bylo snad 40 let nebo
opravit celou vstupní bránu. Dnes
je velkým cílem dokončit střechu
a opravit vnitřní prostory. „Máme tady pamětníky, kteří nám poskytli fotografie a své vzpomínky,
jak to kdysi vypadalo. Není to vůbec jednoduché, jelikož se jedná o

památkově chráněný objekt a navíc jsou všechny práce nákladné.
Jsme velmi rádi za granty od Královéhradeckého kraje, ministerstva kultury a dalších soukromých firem, ale i přesto musíme
mít svou spoluúčast. Někdy až 50
procent, takže to není málo,“ objasňuje Marie Červinková.
Částky v řádech statisíců korun tak putují i z kapes samotných členů.
Letos by chtěli pokračovat s po-

mocí dotací v obnově střechy s rákosovými doškami, výstavbě hliněné peci, která v šenku stála a
podle archeologického průzkumu
pocházela z 16. století a také k obnovení udírny v komíně, jež tu
kdysi byla.
„Vše bude záležet na penězích.
Samozřejmě uvítáme jakoukoliv
pomoc a příspěvek. Ať už finanční, nebo jen, že někdo přiloží ruku k dílů popřípadě se stane naším členem a pomůže nám se zá-

Šest kilometrů s 13 zastaveními v sluneční soustavě

chranou unikátní stavby,“ říká
Marie Trejtnarová. Do konce uplynulého roku fungovala veřejná
sbírka. Podařilo se jejím prostřednictvím získat 15 tisíc korun. Kdo by však chtěl přispět finančně, může dar poslat na účet
číslo 1189793319/0800.
Občas mohou lidé přispět i ve
formě dobrovolného vstupného,
při mnoha akcích, jež sdružení
spolu s kamarády pořádá. „Chceme, aby vesnice opět žila a lidé se
společně bavili. Proto pořádáme
nejrůznější aktivity pro děti, ať už
je to dětský den s vodníkem Floriánkem, který je naším patronem nebo Floriánkova stezka během akce Přes tři hrady. Květnu
také odemykáme místní studánky nebo se v létě snažíme uspořádat sousedské posezení a na konci léta dožínky. Je to hodně náročné, ale nás to baví. Rádi si
takhle zablbneme a potěšíme sebe
i ostatní,“ dodává Marie Červinková.
Nejbližší akce se uskuteční už
příští víkend, kdy budou dveře
hostince dokořán.
Fotografie z akcí najdete také na
webové adrese:
rychnovsky.denik.cz/mavlast

Plán akcí
MÁ VLAST

V obci a jejím okolí najdete během
rodinné túry Merkur, Venuši i Uran.
Nápad, který se zrodil v hlavě
Marie Trejtnarové již před několika lety, pomalu zrál až se
ho nakonec s pomocí obcí Záměl a Potštejn, sponzorů a dalších dobrých duší podařil
uskutečnit. Obec se tak na podzim roku 2011 zařadila mezi
místa, kde je možné si projít
Sluneční soustavu.
Stačí si nazout pohorky a
vyrazit na šest a půl kilometru dlouhý okruh, který neve-

muto měřítku odpovídají zároveň rozměry těles i vzdálenosti, které mezi nimi musíte
ujít. Kdo by chtěl vyrazit, najde mapku na webu mavlast.eu nebo u každého stanoviště. Ty jsou vyrobeny z
pískovce a vždy jsou na něm
uvedeny informace o dané planetě a dalších tělesech. kromě
planet se totiž na trase nalézá
i Měsíc, Ceres a Halley.
Začátek trasy je u Hostince
Karla IV. a poslední planeta
Pluto se nachází na rozcestí
nad Merklovicemi. Trasu je
možné ujít i s dětmi.
(sir)

de jen obcí. „Nápad vzešel v
hlavě poté, co jsem byla s vnuky na návštěvě planetária v
Hradci Králové, kde už planetární stezku měli,“ vypráví
Marie Trejtnarová.
Nakonec se podařilo dohodnout a s pomocí hradecký
kolegů, kteří poskytli odborné
podklady a grafické přílohy.
Planetární stezka je vlastně
model naší sluneční soustavy
v měřítku 1 ku 1 miliardě. To-

Noc plná zážitků. Andersen se zastavil i v Záměli
Akci, při níž děti přespávají v knihovnách a prožívají jednu z nejkrásnějších nocí, si nenechalo ujít sedm čtenářů
Knihovna hlásí
Jediná noc v roce, kdy se spí
v knihovně. To je Noc s Andersenem, která se konala i v
zámělské knihovně z pátku 5.
dubna na sobotu 6. dubna.
Po šesté hodině se všichni
malí účastníci sešli v bibliotéce. Nakonecjich bylo sedm,
jelikož tři zbývající onemocněli a museli zůstat v teple
domova. K pozdní večeři kolem osmé hodiny jsme si uvařili krupičnou kaši a v průběhu celého večera jsme si
četli z knihy Poklady kosmonautiky od Tomáše Přibyla.
Jedná se o encyklopedii, z
níž 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.
Příběh výroby raket a vypouštění do vesmíru z počátku bez posádky a posléze zvířecí posádkou psem Laikou a

Den otevřených dveří v Hostinci u Karla IV.
27. 4.

po celý den

Hostinec u Karla IV.
* Spojeno s akcí na Faře Sudslava. Lidé, kteří zavítají na obě místa, dostanou dárek v podobě vstupu zdarma na některou z památek a koncert v Sudslavě zdarma..
Putování ke studánkám (11. ročník)
1. 5.
13 hod.
Chasa s dívkami a ostatními putují ke studánkám, ty se vyčistí a odemknou. Vystoupí Sbor z hor.
* Na této akci spolupracují také hasiči. Ti budou mít nachystané občerstvení Pod Markem – na hřišti.
Sraz pod Vorařskou lípou
Pochod přes tři hrady
11. 5.
Kontrolní stanoviště v Hostinci u Karla IV. a navíc vlastní Floriánkova
stezka pro děti vedoucí obcí. Na čtyřech stanovištích plní děti různé
úkoly, které děti seznámí s předměty, která se dřív používaly. Letošním
zpestřením bude Tonda obal na cestách. Vloni hostincem prošlo 2700
registrovaných turistů a 500 dětí prošla okruhem Floriánkova stezka.
Svátek sousedů aneb Zámělské přástky
31. 5.
Vstupenkou na akci je přinesení čehokoliv dobrého k snědku. Sousedé
posedí a popovídají si, nebo zazpívají apod.
Hostinec u Karla IV.
Dětský den s Floriánkem
1. 6.
Soutěže a úkoly pro děti. Doplněno pohádkou v podání ochotníků.
Hostinec u Karla IV.
Dílničky pro šikovné ručičky
7. 7.
Hostinec u Karla IV.
* Akce určená pro děti i dospělé. Lekce výroby z pedigu, korálků a dalších přírodních materiálů, drátkování apod.
HASIČI
Pálení čarodějnic
30. 4.
Pod Markem – na hřišti
Soutěž v požárním útoku
15. 6.

16.30 hod.

13 hod.

Na hřišti
* Soutěž v kategoriích muži, ženy a děti

opicí Ham děti bavilo nejvíce. Přesun v čase do dob, kdy
jejich babičkám bylo 10 let si
však děti nedokázaly pořádně představit. To už jim pravěk díky pohádkám o dinosaurech přijde bližší.
To ale nebylo vše, co se v
knihovně té noci odehrávalo. Hledali jsme v časopisech
řadu úkolů, skládali vystřihovánky a na závěr si rozdělili celý poklad sladkostí.
Čištění zubů, převléknutí

do pyžam a zalezení do spacáků nám zabralo hodinku.
Ráno někteří vstávali o půl
sedmé a sdělovaly se 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. Tak
naviděnou v knihovně!
Pavlína Pleslová, knihovnice

ZAHRÁDKÁŘI A VČELAŘI
Autobusový zájezd – Bříšťany (muzeum motocyklů), Dobrá Voda
(výroba šperků), Konecchlumí (kostel s obrazy Komárka), Trutnov
(výzkumný ústav jahodářský) a zámek Huprecht
20. 4.
Odjezd z Potštejna od cukrárny

6.30 hod.

Autobusový zájezd do Středního odborného učiliště včelařského v
Nasavrkách a návštěva Veselého kopečku
8. 6.
Zajišťuje p. Zavacký
SOKOLOVÉ
Beseda s Miloněm Čepelkou
17. 3.
SK Rabštejn

19 hod.

