Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích
cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají negativní vliv na srdeční činnost a na
centrální nervovou soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to
umělé látky, které v přírodě nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty
sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety. Tedy,
pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo mrazničky a jsou
vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýšeným koncentracím f-plynů může
ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou
vyrobena na bázi sloučenin, které se objevují v přírodních biochemických
procesech. Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na globální
oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté
(čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení
ročně na svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné
množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný počet
osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi:
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj a
kompletní jej bezplatně odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu
nového spotřebiče)
V naší obci využijte sběrného místa ve sběrném dvoře.
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení spotřebiče mimo
tato místa pokutou až 20 000 Kč.
Elektrowin informační inzerát
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20 let na obci „Mé srdce patří mé práci“
Když se řekne Štěpánka, většina Záměláků ví, že se jedná o účetní. Štěpánka
Slezáková přišla do obce v době, kdy ji oslovila tehdejší starostka Marie
Trejtnarová v jejím předešlém zaměstnání v daňové kanceláři. Za ty roky už tu
skoro zdomácněla. Prošla si projekty, o kterých se před dvaceti lety nevědělo,
že by se mohly konat. Štěpánka je služebně nejstarší nejen dobou na obci, ale
především zkušenostmi. Co dělá člověka v zaměstnání natolik spokojeným a
loajálním, aby setrval 20 let ve stejné firmě? Možná je to tím, že má svojí práci
doopravdy ráda. Někdy je to náročné, občas i nejisté, ale své srdce pracovně
rozděluje mezi obec Jahodov a Záměl. „Přejeme hodně zdraví do dalších let.
Snad s námi do důchodu vydržíš.“
pracovní kolektiv obce Záměl

Z veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Záměl
Usnesení č. 14/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 16. 12. 2019 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou. Sčítáním
hlasů určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava
Rozkota CSc. a Ing. Martina Šklíbu.
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22, 23, 24 / 2019 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisu smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 14 / 2019
5. ZO schvaluje Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení předkupního práva mezi
Obcí Záměl, („kupující“ a „dlužnice“) a panem M. K. („prodávající“ a
„předkupník“). „Prodávající“ prodává pozemky parc. č. 157/3, 157/9, 157/10,
všechny ostatní komunikace, ½ pozemku parc. č. 170/9-vodní plocha v obci a
katastrálním území Záměl kupující za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši
91.600,- Kč. „Dlužnice“ Obec Záměl se zavazuje, že „předkupníkovi“ M. K.
nabídne ke koupi pozemky parc. č. 157/3, 157/9, 157/10 v obci a katastrálním
území Záměl, a to v případě jejich prodeje, za kupní cenu ve výši 50,-Kč za
1m2.
6. ZO schvaluje Kupní smlouvu mezi Obcí Záměl („prodávající“) a panem P.
H., („kupující“). Prodávající je mimo jiné vlastníkem pozemku parc. č. 761/1 v
obci a katastrálním území Záměl. Geometrickým plánem č. 513-88/2019 ze
dne 3. 7. 2019 byl oddělen díl ze jmenovaného pozemku o výměře 3m 2, který
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byl..oparcelován jako pozemek parc. č. 761/8 v obci a katastrálním území
Záměl. Prodávající prodává pozemek parc. č. 761/8 za ujednanou kupní cenu
ve výši 150Kč, to je 50Kč za 1m2.
7. ZO schvaluje Kupní smlouvu, Smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky a
Smlouvu o zřízení předkupního práva všechny uzavřené mezi obcí Záměl
(„kupující“, „oprávněná“, „dlužnice“) a panem J. N., („prodávající“,
„povinný“, „předkupník“). Prodávající (J. N.) prodává kupující (Obci Záměl)
pozemek st. parc. č. 76/1 jehož součástí je stavba čp. 51 (zem. usedlost) v části
obce Záměl včetně stavby obytného domu, chléva, stodoly a venkovních úprav,
pozemek st. parc. č. 76/2 jehož součástí je stavba čp. 53 (bydlení) v části obce
Záměl včetně této stavby a venkovských úprav, pozemek st. parc. č. 213 jehož
součástí je stavba bez čp/če (zemědělská stavba) včetně této stavby, pozemek
parc.č. 820/2-zahrada v obci a katastrálním území Záměl za kupní cenu ve výši
5.000,-Kč. Povinný ze služebnosti (J. N.) zřizuje jako vlastník pozemku parc.č.
980/1 služebnost tohoto obsahu: Právo chůze a jízdy po celém jmenovaném
pozemku ve prospěch oprávněné Obce Záměl. Dlužnice (Obec Záměl) zřizuje
ve prospěch předkupníka (J. N.) předkupní právo na uvedené nemovitosti.
8. ZO schvaluje předloženou Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj
domov“ na poskytnutí účelového finančního daru na část nákladů účetní, a na
energie ve výši 10 000Kč.
9. ZO schvaluje předložený Rozpočet obce Záměl na r. 2020 jako vyrovnaný
ve výši 8 909 900,-Kč, závazným ukazatelem jsou paragrafy a střednědobý
rozpočtový výhled na r. 2021, 2022, 2023.
10. ZO schvaluje předložený Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Záměl na r. 2020 jako vyrovnaný ve výši 744.476,90-Kč.
11. ZO schvaluje předložený Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Záměl na r. 2021, 2022, 2023.
13. ZO schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně - Milena
Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková.
14. ZO bere na vědomí oznámení společnosti AQUA SERVIS, a.s., že na
základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek
Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlášeny
nové ceny za dodávku pitné vody a za odvádění odpadních vod na rok 2020.
Ceny vodného 45,19 Kč a stočného 46,15 Kč s platností od 1. 1. 2020.
15. ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace
ČOV pro veřejnou potřebu v obci. Změní se odstavce č. 1 a 2 článku V.
(Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 14 se nahrazují novým
zněním.
16. ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování
veřejného vodovodu v obci Záměl. Změní se odstavce č. 1 a 2 článku V.
(Nájemné) citované smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 14 se nahrazují novým
zněním.
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ELEKTROWIN
Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny.
Stojí nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na
celoevropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit
přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí.
Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých
domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65
procent elektrozařízení uvedených na trh. V případě chladniček tuto kvótu
jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je
kompletnost spotřebičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom
zakazuje rozebírat jinde než ve specializovaných recyklačních zařízeních.
Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení
mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba,
čerpadlo, chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které
se podaří vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich neodborná demontáž je
ale zároveň nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky,
které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí,
ale také bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče
nerozebírají na vysoce specializovaných linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček,
vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného dvora předáno 0 % nekompletních,
tedy že jim chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu, který
vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů
nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozornit na nebezpečí, které se za
odstřižením kompresoru skrývá.
Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším
strašákem. Vyráběly se ve druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich
výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat, pouze odborně likvidovat.
Freony totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. Úbytek
ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV záření na zemský povrch. To má
dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny kůže.
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17. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Záměl č. 4/2019 o místním
poplatku z pobytu.
18. ZO schvaluje Záměr obce Záměl pronajmout uzavřít pacht s Farmou Tichý
a spol. a.s., na tyto pozemky: 179/3, 179/2, 179/1, 100/32, 100/30, 100/15,
100/8, 100/21, 100/22, 155/1. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce Záměl.
19. ZO schvaluje Kupní smlouvu č. 10/2020 mezi Obcí Záměl („kupující“) a
Agroservisem Záměl, s.r.o., Záměl 228, 517 43 Potštejn („prodávající“) na
koupi teleskopického manipulátoru NEW HOLLAND TH 5.26 STAGE V, v
rámci zakázky malého rozsahu „ Nákup stroje pro boj s kůrovcovou kalamitou
v lesích v Záměli za dohodnutou kupní cenu 2.178.000,-Kč“.
Zastupitelstvo obce pověřuje
12. ZO 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 19. 12. 2019.
Usnesení č. 15/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 20. 1. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou. Sčítáním hlasů
určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina Šklíbu a
Ing. Miroslava Rozkota CSc.,
9. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 25, 26 / 2020 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 15 / 2020
5. ZO schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/HRK/3269/2019-HRKM mezi
obcí Záměl (dále jen „kupující“) a Českou republikou- Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 (dále jen „prodávající“). Jedná se o pozemky parc. č.
1071/22, 1071/29 zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území a
obec Záměl v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Rychnov nad Kněžnou.
Kupní cena za převáděný majetek činí 11.507,00 Kč.
6. ZO schvaluje předloženou Cenovou nabídku zhotovitele ApA Vamberk
s.r.o. architektonicko-projektový ateliér, Smetanovo nábř. 180, za projektovou
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dokumentaci pro stavební povolení „Záměl – změna užívání a stavební úpravy
č. p. 51“. Nabídková celková cena za projektovou dokumentaci je 104.060 Kč.
7. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. SDOD000201 provedení prací,
služeb a obdobných výkonů pro vodovodní přípojku pro hřiště Záměl, cena díla
je uvedená ve výši 43.232,09 Kč, dále Smlouvu o dílo č. SDOD000202
provedení prací, služeb a obdobných výkonů pro vodovodní přípojku pro č.p.
51 Záměl, cena díla je uvedená ve výši 66.513,- Kč.
8. ZO schvaluje návrh na vypsání výběrového řízení a oslovení firem starostu
na podání nabídek na projekt: „Stavební úpravy bezbariérovosti školy, ZŠ a
MŠ Záměl WC v 2n.p. + učebna manuální gramotnosti“.
1) Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha
2) STAVITELSTVÍ EU., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
3) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Usnesení č. 16/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 2. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou. Sčítáním
hlasů určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava
Rozkota CSc. a Ing. Martina Šklíbu.
12. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 / 2020 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu podpisy smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 16 / 2020
5. ZO schvaluje předloženou Kupní smlouvu mezi prodávajícím panem V. N.,
a kupující Obcí Záměl na pozemky parc. č. 178/4, 178/5. Celková cena
pozemků je 11.000,-Kč, tj. 50,-Kč za m2.
6. ZO schvaluje Nájemní smlouvu s nájemci P. H., M. F. a J. D. na pronájem
pozemků ve vlastnictví obce Záměl. Jedná se o pozemky parc. č. 430/1, 417/1,
514/1, 599/1.
7. 1. ZO schvaluje Smlouvu o investičním úvěru v rámci programu Investiční
úvěry Lesnictví č. 195820041 (dále jen ,,Smlouva o úvěru“), a to dle jejího
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17,
Karlín 186 00 Praha 8, (dále jen jako „PGRLF“) poskytne obci Záměl
investiční úvěr ve výši 2,178,000,-Kč na pořízení manipulátoru NEW
HOLLAND model TH a manipulační lopaty s

Porovnání v letech

2019

2018

2017

2016

2015

Papír

13 t

11.7 t

8,31 t

7t

8,31 t

Železo

9.6 t

9,15 t

0,02 t

11,63 t

5,15 t

Objemný odpad

5,79 t

4,58 t

4,23 t

3,131 t

2,190 t

Pneumatiky

1,45 t

0,6 t

2.32 t

0,345

0,853

Olej a tuk

0,23 t

0,12 t

0,24 t

0,736 t

0,121 t

Dřevo

18,9 t

11,39 t

10,52 t

2,8 t

0,48 t

Beton

59,05 t

67 t

8,7 t

20.9 t

21,7 t

Pneumatiky

1,45 t

0,6 t

2,32 t

1,26 t

1,44 t

Textilní mat.

1,191 t

0,889 t

5,068 t

5,876 t

1,2 t

148,195t

143,018t

122,045t

192,447t

113,397t

Biologický odpad

Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic - přehled je za sledované období
k porovnání od roku 2017–2020. Ceny jsou uváděny bez DPH.
Porovnání smluv v období

2020

2019

2018

2017

Ceny za odstraňování odpadu

730,-/t

565,-/t

565,-/t

565,-/t

500,-/t
100,-/t
86.520
630,-/t
100,-/t
500,-/t
500,-/t
1730,-/t
0,210,0,-

500,-/t
100,-/t
81.600,600,-/t
100,-/t
0,-/t
500,-/t
1.200,-/t
0,210,0,-

500,-/t
100,-/t
75.960,600,-/t
100,-/t
0,-/t
500,-/t
1.200,-/t
0,210,0,-

500,-/t
100,-/t
73.680,600,-/t
100,-/t
0,-/t
500,-/t
1.200,-/t
9,48/kg
210,380,-

není

1.140,-/t

1.140,-/t

1.140,-/t

1.294,-

1.256,-/t

1.256,-/t

1.256,-/t

1.974,-

1.916,-/t

1.916,-/t

1.916,-/t

Poplatek obci
Rekultivační poplatek
Platby za svoz odpadu /rok
Cena odstraňování 1t odpadu
Rekultivační rezerva
Skládka – základní poplatek
Poplatek obci
Celková cena /za tunu
Třídění plastů /za kg
Třídění skla – výsyp kontejneru
Třídění papíru – výsyp kontejner
Velkoobjemový kontejner
MULDA 10 m3 otevřená
Velkoobjemový kontejner AVIA
12 m3 otevřená
Velkoobjemový kontejner
ABROLL 30 m3 otevřená

Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo zaplaceno
na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO.
sepsala Pavlína Pleslová
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Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční:
28. září
Svátek Sv. Václava – pečení nejen chleba
27. října
Lampionový průvod
5. prosince
Advent v Hostinci u Karla IV. Čertovské rojení
24. prosince Betlémské světlo a živý betlém
Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena. Poděkování
patří pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům, podílejících se na obnově
kulturní památky. Vám, čtenářům zpravodaje, přejeme pohodové léto bez
koronaviru a krásné prázdniny.
Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

Sběrný dvůr
s kompostárnou
Uhrazené faktury v roce 2019 za TDO:
2019
2018
Nebezpečný odpad
18.605,11.862,Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
423.150,77
414.157,Nákup zboží, kontejner na stavební suť
11.888,4
14.925,Prodej - suť ve sběrném dvoře
- 11.180,- 9.728,fy: EKO-KOM vrátila obci + papír
-156.653,- -113.084,5
fy: ELEKTROWIN a.s.
-17.297,-13.372,5
prodej kontejneru
-5.000,0
Pohonné hmoty a maziva
46.461,86
56.709,39
Pojištění auta a traktoru
42.339,44.510,Poradenské služby, ze zákona ISPOP
16.000,18.150,Opravy a udržování
42.972,28.581,Nákup kontejneru
44.710.0
Celkové náklady: 455.997,03 444.287,39
Přehled za vybrané poplatky TDO:
Zaplacené poplatky
Má se ještě vybrat
Platby za fy + převzetí kompostu

2019
2018
308 589,312.117,4 830,28.832,33.232,9.925,-

Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění odpadů, kde je
uváděno množství tříděného odpadu v tunách.
Porovnání v letech
Sklo
Plasty
Směsný odpad
Objemný odpad
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2019

2018

2017

2016

2015

5,2 t

4,58 t

4,28 t

9,493 t

12,531 t

17,09 t

14.43 t

23,6 t

9,692 t

10,253 t

159.38 t

181,47 t

172,80 t

145,06 t

172,80 t

5.79 t

4,58 t

4,23 t

2,91 t

1,35 t

drapákem, a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za
podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru.
7.2. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny
investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry
Lesnictví č. 1959020041 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“), a to dle jejího
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které
PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 1,089,000,-Kč na
snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve
Smlouvě o podpoře.
7.3. ZO schvaluje Budoucí smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o
výpůjčce č, 1958020041-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se
obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky
PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o
výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě.
7.4. ZO schvaluje Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistného plnění č.
1958020041-3 (dále jen jako „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to dle
jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které
obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o
úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění a to za podmínek dále
uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.
8. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Záměl, (dále jen „půjčitel“) a
Základní školou a Mateřskou školou (dále jen „vypůjčitel“). Půjčitel má ve
svém výlučném vlastnictví pozemek parc. č. 162/3, budovu školy a tělocvičny,
které přenechává k bezplatnému užívání vypůjčiteli, a to na dobu neurčitou s
účinností od 17. 02. 2020.
9. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Záměl (dále jen „půjčitel“) a
Sborem Dobrovolných Hasičů Záměl (dále jen „SDH“) dále jen „vypůjčitel“
Půjčitel má ve svém výlučném vlastnictví mimo jiné stavební parcely 41/2 jejíž
součástí je budova čp. 227 - administrativní budova v části obce Záměl.
Předmětem výpůjčky je bezplatné užívání dále vymezených prostor v budově
čp. 227 v části obce Záměl a to užívání kanceláře, nacházející se v přízemí
budovy přístupné prvními dveřmi vpravo od vstupu do budovy, dále
spoluužívání, s nájemcem ZMD akciovou společností, kuchyňky přístupné
dveřmi umístěnými od vstupu do budovy a sociálního zařízení nacházející se v
levé části budovy (dále jen předmět ,,výpůjčky“). Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 18. 02. 2020 do 31. 12. 2029.
10. ZO schvaluje Žádost o změnu smlouvy mezi Obcí Záměl a CENTROPOL
ENERGY, a.s. Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem. Jedná se o změnu
smlouvy upravující sdružené služby dodávky elektřiny a/nebo zemního plynu
do uvedeného odběrného místa (dále jen „Smlouva“).
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11. ZO schvaluje výsledek výběrové komise, která se sešla dne 24. 02. 2020 v
12.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záměl ve složení pan Josef Novotný člen, pan Ing. Martin Šklíba - člen, paní Jana Červinková - členka, pan Ing.
David Slouka - zapisovatel. Hodnoceny byly dvě podané nabídky na projekt:
„Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl-vytvoření odborné učebny
praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti“: 1) Červostav s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 2) MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41
Kostelec nad Orlicí. Výběrovou komisí byla vybrána cenově výhodnější
nabídka č. 1) Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha.
Usnesení č. 17/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 17. 3. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou. Sčítáním
hlasů určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina
Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.
8. ZO bere na vědomí, že se tento bod odkládá k projednání na příští veřejné
zasedání.
10. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 / 2020 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu podpisy smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 17 / 2020
5. ZO schvaluje žádost Obce Záměl o koupi pozemků parc. č. 999/4 a 642/2 od
vlastníků pana J. H., a paní J. M. Pozemky jsou oddělené geometrickým
plánem č. 519/70/2019. Výměra pozemků je 120 m 2 a cena za 1 m2 je 50 Kč.
Celková kupní cena pozemků je 6 000 Kč.
6. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Záměl a panem M. P.,
který vlastní pozemky parc. č. 619/6, 622/20, 622/21 o výměře 2 581 m2 v
katastrálním území obce Záměl. Obec Záměl chce tyto pozemky koupit. Cena
pozemků za 1 m2 je 30 Kč. Celková cena pozemků je 77 430 Kč.
7. ZO schvaluje nabídku na zakázku: Kanalizace Záměl – DUR, DSP, DVZ –
stoka “ SK5 “ od zpracovatele nabídky AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2
Praha 2 – Nové Město 128 00 v celkové nabídkové ceně 133 826 Kč.
9. ZO schvaluje Smlouvu o nájmu mezi pronajímatelem Obcí Záměl a
nájemcem Sdružením Splav, z. s., Skuhrov nad Bělou 84, Skuhrov nad Bělou
na pronájem objektu čp 51 a pozemků za účelem provozování přírodní
terapeutické zahrady. Pronajímatel pronajímá pozemky nájemci k užívání za
cenu 12 000,-Kč ročně. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje Program jednání
č. 17/2020
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Má vlast - můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.
Od posledního vydání našeho příspěvku jsme pořádali a účastnili se těchto
akcí:
Prosinec 2019
•
Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý den
odnést domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku ve
svátečním duchu. U jeslí byla živá zvířátka jako každý rok, navíc i poníci.
Andělů, andílků i andělíčků se též sešlo více, než roky předešlé. V Hostinci
byla nainstalovaná výstava betlémů. Nechyběl rozšířený vamberecký betlém
zapůjčený panem Martincem. Z celé akce byl vysílán živý přenos a k vidění je
na internetu.
Leden 2020
•
Tříkrálová sbírka – Obcí dne 4. ledna procházely hned čtyři tříkrálové
skupinky. Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 25 221,- korun. 12
králům i jejich doprovodu, ale také všem, kteří přispěli do kasiček Charity pro
potřebné i těm, kteří krále obdarovali sladkostmi a ovocem, patří velké
poděkování.
Březen 2020
Šití roušek pro potřebné.
•
KORONAVIRUS zasáhl do života nás všech. Neváhali jsme ani
minutu a ihned začali šít ochranné roušky pro potřebné. Naše členky našily na
300 ks roušek, které byly rozdány spoluobčanům, do nemocnice v Rychnově
nad Kněžnou, do PENNY ve Vamberku, vlakovým četám na vlacích, osobně
jsme doručili 50 roušek záchranářům v Mohelnici a další byly darovány do
Vamberka (Záměl byla již vykrytá).
Velikonoce u Karla IV.
•
Z důvodu opatření vlády proti šíření infekční nákazy COVID-19 jsme
byli nuceni plánovanou výstavu zrušit. Tato situace přinesla hlavně
vystavovatelům nemalé komplikace. Všichni jsme je museli zvládnout a
věříme, že nás příští rok nic nezaskočí.
Květen 2020
•
Putování ke studánkám - pro veřejnost jsme tuto tradiční akci byli
nuceni také zrušit. Co by to ale bylo za tradici, kdyby nebyla? Rozhodli jsme se
ji uskutečnit v kruhu rodinném. Byla to moc pěkná procházka. U studánky s
námi byl vodník Floriánek i Adélka, několik družiček i pan farář. Voda sice
netekla, ale dezinfekce jsme si nesli dostatek Roušky jsme měli i rozestupy
jsme dodržovali. Cestou tam i zpět jsme posbírali odpadky, a tak je Záměl zas
o něco čistší.
•
Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos ZRUŠENA
OBEC ZÁMĚL -
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Obec Záměl velice děkuje všem jednotlivcům, společnostem, firmám a také
mnoha „bezejmenným“ dárcům za látky, gumičky, za šití a darování látkových
roušek. Máte naši hlubokou úctu, a ještě jednou všem děkujeme.
Koronavirus už nezmizí, tvrdí Světová zdravotnická organizace
(WHO) “Tento virus se v obyvatelstvu zřejmě usídlí. Je pravděpodobné, že už
nikdy nezmizí,” uvedl Michael Ryan. Stále existuje jedna šance, jak
koronavirus vymýtit. Tou by byla vysoce efektivní vakcína, která by mohla být
vyráběna v masovém množství a šířena po celém světě. Tady je ale několik
neznámých. V první řadě není vůbec jasné, zda se vakcínu někdy podaří
vyrobit, jakkoliv jednotlivé týmy z celého světa hlásí dílčí úspěchy, které ještě
nemusí nic znamenat. Pokud už se vakcínu vytvořit podaří, nesmí koronavirus
dále mutovat. Jinak by bylo nutné vakcínu každý rok upravovat, jako v případě
chřipky. Taková očkování už nejsou tak efektivní a nemohou vést k vymýcení
tohoto viru. Nevíme, jak se situace bude dál vyvíjet a epidemiologové nás
varují s podzimní vlnou. Můžeme říct, že jsme nelehkou situaci šťastně zvládli.
Můžeme využít zkušenosti z první vlny a věřit, že s občany naší vesnice
společnými silami opět situaci zvládneme.
Důležité kontakty:
• Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
• Linky 155 a 112 jen v případě vážných zdrav. problémů či ohrožení života.
• Linky pro odkladné stavy Zdravotnické záchranné služby jsou:
469 666 666 / 469 666 999 v ostatních případech
• Infolinka Státního zdravotního ústavu:
724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 – v nepřetržitém provozu.
Jste-li v seniorském věku nebo o seniora pečujete, můžete kontaktovat
speciální bezplatnou linku 800 200 007 (denně od 8.00 do 20.00 hodin).
Na konec citát od Tomáše Bati, „krále obuvi“, který je aktuální i v dnešní době:
„Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné
přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné
jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je
následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský
úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v
němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic,
nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit
a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a
mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy,
finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru
lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Jsou tři druhy
hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a
svobodu.“
sepsala Pavlína Pleslová
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5. ZO schvaluje žádost Obce Záměl o koupi pozemků parc.č. 999/4 a 642/2 od
vlastníků pana J. H., a paní J. M. Pozemky jsou oddělené geometrickým
plánem č. 519/70/2019. Výměra pozemků je 120 m 2 a cena za 1 m2 je 50,-Kč.
Celková kupní cena pozemků je 6 000,-Kč.
6. ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Záměl a panem M. P.,
který vlastní pozemky parc. č. 619/6, 622/20, 622/21 o výměře 2 581 m2 v
katastrálním území obce Záměl. Obec Záměl chce tyto pozemky koupit. Cena
pozemků za 1 m2 je 30,-Kč. Celková cena pozemků je 77 430,-Kč.
7. ZO schvaluje nabídku na zakázku: Kanalizace Záměl – DUR, DSP, DVZ –
stoka “ SK5 “ od zpracovatele nabídky AKVOPRO s.r.o., Vyšehradská 1349/2
Praha 2 – Nové Město 128 00 v celkové nabídkové ceně 133 826 Kč.
9. ZO schvaluje Smlouvu o nájmu mezi pronajímatelem Obcí Záměl a
nájemcem Sdružením Splav, z.s., Skuhrov nad Bělou 84, Skuhrov nad Bělou
517 03 na pronájem objektu čp 51 a pozemků za účelem provozování přírodní
terapeutické zahrady. Pronajímatel pronajímá pozemky nájemci k užívání za
cenu 12 000 Kč ročně.
Usnesení č. 18/ 2019 z jednání Zastupitelstva obce Záměl
konaného dne 18. 5. 2020 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce Záměl (dále ZO) bere na vědomí:
3. ZO bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení.
4. ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce.
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji: Milenu Kaplanovou. Sčítáním
hlasů určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Martina
Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota CSc.
8. ZO bere na vědomí, že se tento bod odkládá k projednání na příští veřejné
zasedání.
20. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020 / viz příloha
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu podpisy smluv:
2. ZO schvaluje Program jednání č. 18 / 2020
5. ZO schvaluje Smlouvu o využití sběrného dvora pro účely zpětného odběru
a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů (dále
jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami: REMA Systém, a.s, se sídlem Praha
4, Budějovická 1667/64, jako provozovatel kolektivního systému na straně
jedné (dále jen „REMA“) a Obec Záměl jako provozovatel sběrného dvora na
straně druhé.
6. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-2011937/VB/2, Záměl, p.č. 188/4 – přípojka
kNN mezi smluvními stranami: Obec Záměl (dále jen „Budoucí povinná“) a
ČEZ Distribuce,
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a.s se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
zastoupená: Energomontáže Votroubek s.r.o., se sídlem Rychnov nad
Kněžnou, 516 01, Strojnická 1646, na základě plné moci ze dne 18. 3. 2019
evid. Č. PM/II – 152/2019 (která tvoří přílohu této smlouvy) a zastoupená na
základě pověření Bc. Michalem Houdkem – zmocněncem, (dále jen „Budoucí
oprávněná“), (společně dále též „Smluvní strany“). Smluvní strany se zavazují,
že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou vlastní smlouvu o zřízení
věcného břemene (dále jen „Vlastní smlouva“), jejímž předmětem bude zřízení
věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona. Obsahem věcného
břemene bude právo budoucí oprávněné umístit provozovat, opravovat a
udržovat Zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost budoucí výkon těchto práv
strpět (dále jen „Věcné břemeno“).
7. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu majetku k
provozování veřejného vodovodu v obci Záměl. Odstavce č. 1 a 2 článku V.
(Nájemné) citované smlouvy ve znění předchozích dodatků se nahrazují
novým zněním. Znění ostatních článků a odstavců shora citované smlouvy ve
znění dodatku č. 1 až 15 se nemění. Tento dodatek č. 16 k výše uvedené
smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.
8. ZO schvaluje předložený Dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu a provozování
kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl. Odstavce č. 1 a 2 článku
V. (Nájemné) citované smlouvy ve znění předchozích dodatků se nahrazují
novým zněním. Znění ostatních článků a odstavců shora citované smlouvy ve
znění dodatku č. 1 až 15 se nemění. Tento dodatek č. 16 k výše uvedené
smlouvě nabývá účinnosti dnem 1. května 2020.
9.1. ZO rozhoduje o pořízení územní studie (dle §30 Stavebního zákona). Pro
využití zastavitelné plochy označené Z3 („Borek“), vymezené územním
plánem Záměl (vydaném dne 13. 12. 2011 s účinností od 28. 12. 2011) jako
plochy, ve které je pověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro
rozhodování.
9.2. ZO schvaluje žádost obce o pořízení územní studie u odboru výstavby a
životního prostředí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, tj. uplatnění této
žádosti v souladu s § 6 odst. 1) písm. c) Stavebního zákona u příslušného úřadu
územního plánování.
10. ZO schvaluje předloženou žádost o povolení konání akce narozenin dne
12. 9. 2020 v době od 14.00 hodin do 00.00 hodin v Záměli, č. p. 182 s
reprodukcí hudby a počtu 30 lidí za předpokladu, že nebudou vydaná žádná
nová opatření vládou v souvislosti s koronavirem.
11. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení projektu komunikace nová
zástavba, otvírání obálek. Zastupitelstvo na pracovní schůzce dne 20. 4. 2020,
na které provedlo otvírání obálek. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena
nabídka společnosti Stavitelství EU, Husovo náměstí 99, Vamberk.
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Nouzový stav – jak to bylo.
Na základě usnesení č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vláda ČR vyhlásila
nouzový stav, kterým ukládá orgánům moci a správním orgánům postupovat
podle pokynů s omezeným provozem. Vyřizovaly se neodkladné záležitosti a
do budovy nevstupovali lidé s respiračními obtížemi. Mimořádná opatření
doprovázela informovanost obyvatelstva o zákazech akcí, návštěv
v nemocnicích, domovech důchodců, uzavření veřejných prostor a škol,
omezení dopravní obslužnosti, nařízením ochranných prostředků, jak nakládat
s odpady v době pandemie, …
Sběrný dvůr byl hojně navštěvován. Toto čtvrtletí jsme docílili
největšího počtu odpadů ve všech komoditách. Od 1. 1. 2020 se nově platí za
kartonový papír. Škola papír nesbírá! Za první čtvrtletí jsme utratili za svoz
papíru z kontejnerů 5 660,00,- Kč, což je hodně, a tímto způsobem to ovlivní i
výpočet poplatku v příštím roce. Díky umístěným kontejnerům po obci se
nerozlišuje karton od časopisů. Z kontejneru je to vysypáno a odevzdáno jako
karton, za který se musí platit. Pokud chcete, aby obec ušetřila, a tím pádem i
vy, doneste časopisy, letáky, noviny svázané provázkem do sběrného dvora,
kde budou v suchu uskladněny a převezeny do sběru jako komodita, za kterou
obdržíme nějakou tu korunu.
S fi Ekola se domluvilo, že budou vyvážet popelnice do května bez
nových známek na rok 2020. Mnoho občanů využilo platby přes účet, a tím
nám pomohlo ke splnění termínů do auditu, který byl proveden elektronickou
formou a byl bezchybný. Známky byly roznášeny do schránek po obdržení
platby. Na telefonické požádání se prováděly nákupy potravin a drogerie
z místního obchodu a léků z Vamberka. Ve zbývajícím čase jsme se věnovali,
jako většina našich občanů, šití roušek, které byly v době od 16. 3. do 30. 3.
nedostatkovým zbožím. Na obci jsme šili roušky zhruba do poloviny dubna
(Velikonoc). Pokryli jsme potřeby obce, nemocnice a policie. Vtipné bylo,
když jsme 23. 3. dostali 20 ks roušek pro celou naši vesnici. Z toho jich 14
obdrželi hasiči JPO (jednotka požární ochrany), kteří v té době pomáhali
profesionálním hasičům. Ženy v naší vesnici šily třívrstvé roušky. Přes
vývěsku jsme žádali obyvatele o bavlněné látky, nitě, gumičky, protože
obchody tohoto typu byly uzavřeny. Nejprve se pokryli důchodci, kterým se
roznesly roušky po dvou kusech na občana, potom se šilo mladším ročníkům,
které si roušky vyzvedávaly osobně na obci. Ukázalo se, že gumičkové jsou
nejlepší, někteří občané nebyli schopni tkaničky za hlavou uvazovat. Zato
nemocnice potřebovaly látku pratelnou na 90 stupňů a žehlitelnou a
upřednostňovaly úvazy. Po 14 dnech obec obdržela dezinfekci a rozhodla se ji
rozdat občanům nad 65 let. Hasiči se ujali tohoto úkolu a rozvezli dezinfekci ve
třetinkových lahvičkách. SDH Záměl provedla kompletní dezinfekci prostor
školy před jejím znovuotevřením. Konkrétní díky pak patří p. Ladislavu
Kapuciánovi za vybavení školy dezinfekčními prostředky pro zahájení
provozu. Zároveň děkujeme Romanu Pleslovi za výrobu ochranných pomůcek
pro lékaře na 3D tiskárnách.
OBEC ZÁMĚL - 25

BOŽENA a vyplňovat kvízy o ceny. Ministerstvo vnitra ČR vydalo
ilustrovanou brožuru, jak lépe dětem (i dospělým) vysvětlit současný
mimořádný stav. Děti, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo
navštěvovat své babičky, mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme.
Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom mají myslet
děti, a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit. Skauti nabízí mimořádnou možnost
plnit bobříky i těm, kteří nechodí do skautu 50-ti aktivitami na doma. Oblíbené
deskové hry v online. Pohádkové omalovánky s hádankami. FAMU přispělo k
trávení času doma zpřístupněním některé animované tvorby. Hradecké divadlo
Drak začalo projekt „Divadlo na doma“. Přináší záznamy představení, pracovní
listy pro děti, čtení knížek či písničky z divadla. Nejen Česká televize, ale i
Český rozhlas přispívá ke snaze podpořit výuku doma. Pro rodiče a starší
potomky poskytla Městská knihovna v Praze 1300 e-knih ke stažení zdarma.
Od 13. 3. 2020 na základě nařízení vlády ČR byla knihovna uzavřena.
Všechny výpůjčky byly prodlouženy. Znovuotevření proběhlo 4. 5. 2020 s
podmínkami následujících opatření: Při vstupu do budovy knihovny musí mít
každý nasazenou roušku či respirátor a dezinfikovat si ruce připravenou
dezinfekcí. Knihy jsou vraceny do boxu na knihy, který stojí v zádveří
vchodových dveří. Ty se musí dát stranou do tzv. karantény na dobu 5 dnů.
Vstup do půjčoven je povolen max. 4 čtenářům najednou s minimálním
rozestupem 2 metrů. Dobu pobytu doporučujeme omezit max. na 10 minut.
Poskytujeme pouze výpůjční služby: vracení a půjčování knih. Ostatní služby čítárna, vyrábění, … není povoleno využívat. Uzavřena byla i toaleta.
Máme nový výměnný soubor z Kostelce nad Orlicí: Connelly =
(Advokát, Nokturna, Ztracené duše), Cook (Pandemie), Franklin (Labyrint
smrti, Relikvie mrtvých, Vrahova modlitba, Vykladačka smrti), Grebe (Modrý
motýl), Hosseini (A hory odpověděly), James (Mister), Lackberg (Zlatá klec),
Lapena (Manželé odvedle, Někdo cizí v domě, Nevitaný host), Larkin
(Zůstaň), Larsen (Mánie), Lilja (V paskti), Mc Mahon (Takhle to končí),
Macpaherson (Pověsti ze Skotské vysočiny), Madejová (Přítažlivá drzost),
Martin (Snové písně, 2 díly), McMahon (Zimní lidé), Nachtigallová (Deník
fejsbukové matky), Nachtigallová (Deník fejsbukové matky pokračuje), Nors
(Spojka), O´Toole (Čas Robinsonů), ROberts (Když přijde soumrak) Ward
(Andělský podíl, Ďáblův podíl, Králové bourbonu). Beletrie pro mládež:
Březina (Ďábelská parník, Démon ticha, LoĎ duchů, Noc oživlých mumií),
Březinová (Nevinná lavina, Poušť, všude pošť, Ve spárech džungle, Ztraceni
ve vlnách), Colfer (Země příběhů), Hunter (Volání divočiny 4. díly), Ibbotson
(Tajemství 13. nástupiště), Matocha (Prašina 2. díly), Ohlsson (Stříbrný
chlapec), Parvela (Kepler62 7.dílů), Řeháčková (Vzrůšo kvůli nové holce),
Sands (Alchymistova šifra 3. díly). Nezapomeňte si vypůjčit knihu na
dovolenou či prázdniny. Věřím, že si vyberete.
Za knihovnu Pavlína Pleslová
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12. ZO odsouhlasuje uzavření smlouvy se společností ENERGOMONTÁŽE
VOTROUBEK s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Cena
zemních prací pro VO v nové zástavbě činí 373 292 Kč. Také uzavřena v době
COVID 19.
13. ZO schvaluje předloženou smlouvu se společností ČERVOSTAV s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42, Praha 3, 130 00 na realizaci projektu na zkvalitnění
výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické
gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti. Stavební část 1 880 747,-Kč.
Ing. Jiří Zeman, Chleny 58, cena 143 385 Kč vybavení. Zastupitelstvo obce
schvaluje vítěznou nabídku a pověřuje starostu podpisem smlouvy a pověřuje
starostu provádět rozpočtová opatření v tomto projektu.
14. ZO, příslušné podle§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního
zákona projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Záměl za
období 11/2015-03/2020, která tvoří přílohu tohoto usnesení. ZO příslušné
podle§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního
plánu Záměl a schvaluje pořízení změny územního plánu s prvky regulačního
plánu ve smyslu § 43 odst. 3 novely stavebního zákona (SZ s platností od 1. 1.
2008). ZO podle§ 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje Pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny (tj. Pokyny pro
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Záměl), které jsou součástí Zprávy o
uplatňování územního plánu Záměl. (bod 6 a).
- ustanovuje „určeným zastupitelem“ pro pořízení změny ÚP starostu obce
pana Josefa Novotného,
- schvaluje, za použití § 55a a § 55b stavebního zákona, pořízení návrhu
Změny č. 1 ÚP Záměl zkráceným postupem,
- schvaluje žádost obce o pořízení změny č. 1 ÚP Záměl podle § 6 odst. 6)
písm. b) stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování.
15. ZO schvaluje projektový záměr: Využití podkroví pro nové učebny.
Plánuje se vybudování 3 nových tříd v podkroví školy a to: učebny Přírodních
věd, učebna informatiky a Jazyková učebna.
16. ZO schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar. Smluvní strany: L. S. a E.
S., bytem Rudé armády 453, Doudleby nad Orlicí (dále jen „dárce“) a Obec
Záměl (dále jen „obdarovaný“). Předmětem této smlouvy je poskytnutí
finančního příspěvku od pana L. S. a paní E. S. ve výši 50 00,-Kč pro obec
Záměl. Příspěvek bude použit na výstavbu vodovodního řádu pro pozemek
188/6 v k.ú. Záměl ve vlastnictví obou dárců v obci Záměl.
17. ZO schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar. Smluvní strany: Z. M.,
bytem Mánesova 1861, Choceň 565 01, dále Bc. L. H., bytem Lonkova 481,
Pardubice 530 09 (dále jen „dárce“) a Obec Záměl (dále jen „obdarovaný“).
Předmětem této
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smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku od pana M. Z. a paní Bc. L. H. ve
výši 50 00,-Kč pro obec Záměl. Příspěvek bude použit na výstavbu
vodovodního řádu pro pozemek 188/6 v k.ú. Záměl ve vlastnictví obou dárců v
obci Záměl.
18. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci do IROP a OPŽP na
zateplení budovy č. p. 51 v obci Záměl. Náklady projektu celkem 5 036 078,Kč, Dotace OPŽP - 1 842 192,-Kč, Dotace IROP - 1 100 000,-Kč, Vlastní
zdroje 2 093 886,-Kč.
19. ZO schvaluje realizaci komunitního centra v budově č. p. 51. ZO schvaluje
vybudování komunitního centra v č.p. 51. Komunitní centrum bude sloužit pro
spolkovou činnost, pomoc osobám s hendikepem a hrozícím sociálním
vyloučením. Na ploše kolem č.p. 51 vznikne komunitní zahrada a v následné
etapě budou vybudovány malometrážní byty pro seniory, pro které také bude
sloužit komunitní centrum. Projekt bude řešen etapově první etapa komunitní
centrum, komunitní zahrada, domov pro seniory, společenský sál.

4. 3. 2020 proběhla přednáška Tomáše Myšáka o Národním parku
Banff . Na dvě hodiny jsme se dostali do Kanady, do Skalistých hor asi 120
km od Calgary. Pomyslné putování bylo zaměřeno na výšlapy na okolní kopce
s nádhernými výhledy na jezero Louise, s nádhernou zelenomodrou barvou a
úchvatným okolím. Opodál leží další sytě modré jezero Moraine, umístěné v
údolí devíti vrcholů. Třetí jezerní perlou parku je Peyto. V parku se také
nachází mnoho ledovců. Nejznámější ledovcová oblast je Columbia Icefield,
kam vyjíždí čtyřkolkový autobus. Nejvyšší horou je Mont Assiniboine s
nadmořskou výškou 3 618 metrů. Je špičatý a díky vzhledu přezdíván
Matterhorn Severní Ameriky. Tomáš nám představil hory z lezeckého
prostředí, kam se běžný turista nedostane.

Nákup stroje pro boj s kůrovcovou
kalamitou v lesích v Záměli
Projekt číslo: 1958020041

„Pořízení NEW HOLLAND 5.26“
Tato akce byla poskytnutím dotace a
úvěru Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu a.s.m,
Sokolovská 394/17, Praha 8, 186 00
Uznatelné náklady:
2 178 000 Kč
Výše dotace:
1 089 000 Kč

Vážení spoluobčané, milí Záměláci,
první polovina roku byla poznamenána převratnými událostmi vyvolanými
COVIDEM - 19 a koronavirová epidemie ovlivnila náš každodenní život.
Tímto bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste bez nároku na finanční
odměnu, jakoukoli pomocí pomáhali zvládnout tento krizový čas.
Tato epidemie mě utvrdila v přesvědčení, že nejdůležitější je opravdu
spolupráce v obci a není možné se spoléhat jen na stát a kraj. Informace od
státních orgánů zaplavovaly obecní poštu, ale prakticky jsme byli odkázáni
sami na sebe. V době vypuknutí krize byla pomoc od státu malá a pro Vaši
představu - obec v prvním měsíci dostala 20 ks jednorázových roušek a celkem
po dobu epidemie 120 ks, 10 ks respirátorů a dezinfekce cca 30 litrů. Jen pro
školu však bylo potřeba 10 litrů. Velké poděkování patří všem, kteří šili roušky
a nabídli je zdarma obci. V prvních třech týdnech krizového stavu jsme tak
mohli
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11. 3. 2020 proběhlo vyprávění s promítáním fotografií Josefa
Hlaváčka o Bělorusku a Rusku. Dostali jsme se do Běloruska do městečka
Brest, kde se setkaly vlivy Polska a Kyjevské Rusi. Roku 1500 bylo vypáleno
patnáctitisícovým tatarským nájezdem. Poté město patřilo Republice obou
národů. Soustátí zde roku 1596 uzavřela tzv. Brestskou unii s katolickou církví.
Po 3. dělení Polska se Brest ocitl v Ruském Imperiu. V průběhu 19. století se z
města stala rozsáhlá pevnost. Po 2. světové válce byla odsunuta většina Poláků
a z Brestu se stalo centrum Brestské oblasti Běloruské SSR, od roku 1991
samostatného Běloruska. Minsk je hlavním městem Běloruska s 12
univerzitami. Mezi nejznámější patří Běloruská státní technická univerzita.
Fotografiemi jsme se přenesli do Ruska a shlédli jsme architekturu Moskvy Uspenský, Archangelský a Blagověsčenský chrám, Kreml s věžemi a
hradbami. Další paláce jsme zhlédli v Petrohradě (Saint Peterburg) Smolenskou katedrálu, Chrám Nejsvětější Trojice, Zimní palác, Chrám
Vzkříšení Ježíše Krista. Petropavlovská pevnost, Generální štáb na řece Mojka,
jsou také úchvatné stavby. Nechyběla fotka Aurory. Velice poutavé vyprávění
se protáhlo.
25. 3. 2020 povídání o Bolivii od paní Petry Wenzelové se již
nekonalo, stejně jako spousta jiných naplánovaných akcí: Osvěta k reflexním
prvkům pasivní bezpečnosti pod názvem „Vidět a být viděn, Noc s
Andersenem, opékání na školní zahradě. Dětská tvořivost při pondělním
vyrábění se již v tomto školním roce nebude konat.
Na stránky jsme poskytli náměty na společný čas s dětmi. Nabízíme Vám
využití časopisu Malý tvořivec, který vydává Klub tvořivých knihovníků SKIP
a další báječný projekt: Čtení proti nudě. Přihlásit se k soutěži ve hře
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pohoštění, které zajišťuje HZS Záměl. Věříme, že se sejdeme v hojném počtu a
oslavíme návrat k normálnímu běhu života.
Veškeré aktivity v tělocvičně byly ukončeny v polovině března a
pokud bude příznivý stav, začneme tělocvičnu znovu využívat v říjnu 2020.
Těšíme se opět na setkání a přejeme všem hodně zdraví a krásné léto v duchu
„POHYB JE ŽIVOT“.
Za celý kolektiv SK Záměl Lada Novotná
~ ~ ~ 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.

V roce 2019 bylo do knihovny zakoupeno 47 knih v celkové hodnotě
11.575 Kč. Celkový stav knihovního fondu činí 2 902ks. Z toho je 616 knih
naučných a 2 286 beletrie. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, papíru,
lepidla, pastelek se utratilo 2873 Kč, občerstvení 1104 Kč. Na konci roku byla
provedena statistika výpůjček. Podělím se s Vámi o několik čísel, abyste si
udělali představu o návštěvnosti s porovnáním s předešlými roky.
Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Výpůjčky celkem

326

390

370

Naučná lit. dospělým čtenářům

10

16

9

Krásná lit. dospělým čtenářům

220

322

263

Naučná literatura dětem

12

10

9

Krásná literatura dětem

84

42

89

Do knihovny přibylo několik dívčích románů a literatury pro chlapce.
Pokud se domníváte, že nám chybí nějaký zajímavý titul, rádi přivítáme vaše
náměty. Leden jsme si s dětmi hráli společenské hry. Děvčata chtěla zkusit šít
kočku. Zabralo jim to několik hodin, ale výsledek se dostavil. Chlapci si lepili
robota z krabiček, provedli v knihovně jarní výzdobu oken a z proložek si
vytvořili zajíce a žáby. Také milují tvorbu velkých papírových modelů. Již teď
mohu prozradit, že vzniká orel. Tělo měří 76 cm a rozpětí křídel je 92 cm,
obtížnost je pro pokročilé. Ve vyrábění budeme pokračovat i v příštím školním
roce.
26. 2. 2020 proběhla přednáška paní Petry Formánkové o zahradě
pojmenované „Cyklus roku a práce od jara do zimy v přirozeném běhu“. Na
fotkách jsme shlédli provedenou práci na zahradě pojmenované Dobromysl a
úklid domu a okolí na čp. 51, kde bydlela paní Kašparová. Vyslechli jsme účel
vzniku zahrady pod Sdružením Splav a záměr spolupráce s místní školou i
obcí. Co je potřeba udělat pro to, aby nám zahrada kvetla, voněla a plodila. Jak
využívat přírodní hnojiva a jak zúrodnit úhor.
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rozdat cca 400 roušek našim spoluobčanům v Záměli. Dezinfekci, kterou obec
nakoupila, distribuovali hasiči zdarma občanům přímo domů a před zahájením
školní výuky provedli dezinfekci školy. Každá pomoc, kterou občané jeden pro
druhého vykonali, je velmi důležitá a přínosná pro spokojený život v obci a já
za to všem srdečně děkuji.
Nyní projekty řešené v prvním pololetí.
1) Nákup stroje pro boj s kůrovcovou
kalamitou v lesích v Záměli. Díky dotaci
PGRLF jsme zakoupili nový stroj NEW
HOLLAND TH 5.26 Stage V. Cena
tohoto stroje činí 2 178 000,- Kč včetně
drapákové lžíce. Dotace na tento stroj
činila 50%, tedy 1 089 000,- Kč. Zbývající
část obec musí uhradit do tří let.
2) Zkvalitnění výuky Základní školy v
obci Záměl - vytvoření odborné učebny
praktické gramotnosti a stavební úpravy
bezbariérovosti. Tento projekt je již
vysoutěžen a jeho realizace proběhne v
letních měsících. Celkové náklady
projektu činí 2 367 864,- Kč, výše dotace
činí 95%.
3) Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tento projekt nebyl Královehradeckým
krajem podpořen. Projektem jsme chtěli vyřešit střechu hasičárny, vyměnit
okna a připojit tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo jsme uhradili z vlastních
zdrojů. Úspora za elektřinu díky montáži by byla 37 000,-Kč za topnou sezónu.
4) Kanalizace a ČOV v obci. Projekt je ve stádiu podané žádosti o dotaci.
5) Výstavba komunitního centra č. p. 51 je ve stádiu podání žádosti o dotaci.
6) Výstavba komunikace pro novou zástavbu a montáž kabeláží pro novou
zástavbu. Tyto projekty jsou již zrealizovány. Kabeláže VO prováděla firma
Votroubek. Cena včetně DPH - 370 000,- Kč. Komunikaci realizovala firma
Stavitelství EU. Cena díla je 776 582,- Kč, také včetně DPH.
Řešení nových projektů je zatím odloženo. Důvodem je nejistota
finančních příjmů obce z daňových příjmů v letošním a příštím roce. Dle
předběžné prognózy by příjmy obce v letošním roce měly klesnout o 1 700
000,- Kč, což je velmi výrazná změna. Z tohoto důvodu budeme muset
přehodnotit výdaje obce a nové projekty zatím nebudeme začínat.
Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli na pomoci při řešení
koronavirové pandemie, a také děkuji zaměstnancům obce Záměl za
bezproblémové fungování obecního úřadu a obce. Všem Vám přeji krásné léto
a hlavně hodně zdraví.
Josef Novotný, starosta
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Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl

Toto celé je zdarma, hradíme cestovné, zajišťujeme obědy. Projekt je
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
prostřednictvím OPZ. Kurz je otevřený, bude probíhat až do prosince. Jestli
Vás láká jeho program, můžete se hlásit průběžně, pokud budou volná místa.

Na druhé pololetí školního roku 2019/2020 asi nikdo z nás jen tak hned
nezapomene. A přitom začalo zcela obvykle…
Leden
• výzdoba tělocvičny na tradiční karneval – společná práce žáků všech ročníků
• rozdávání pololetního vysvědčení + „Turnaj o krále deskových her“ –
zábavná logika a hraní deskových her
• probíhají všechny zájmové útvary – Krtek, Písničkář, florbal, Albert

Zveme Vás k návštěvě zahrady Dobromysl, její prohlídce a možná zde
získáte inspiraci pro Vaši vlastní zahrádku, kde budete chtít pěstovat byliny,
ovoce či zeleninu bez chemie, hnojiv a pesticidů a možná také s menší
pracovní námahou . Na zahradě nás naleznete zpravidla každý den do 14.30
hod, každou sudou středu do 17 hod.
Za Sdružení SPLAV, z.s. PharmDr. Ilona Mikušová
Únor
• po pololetním vysvědčení a prázdninách znovu na startovací čáře
• návštěva divadelního představení ve Vamberku
• 1. část projektu „Děti v terapeutické zahradě Dobromysl“ – workshop ve
škole s lektorkou Mgr. Petrou Formánkovou a zahradnicí Jarmilou
Řezníčkovou

SPORTOVNÍ KLUB
SK ZÁMĚL
Zdravíme všechny milovníky sportu! Letošní sportovní sezóna byla z
důvodu koronavirové epidemie na čas pozastavena i pro nás. Nyní, díky
uvolnění opatření, je možné se opět setkávat na venkovním hřišti u školy.
Některé kroužky a zájmové aktivity venku již pokračují.
Rozpis obsazenosti hřiště je možné najít na webových stránkách Obce
Záměl /Sportovní klub/ nebo je možné se informovat u starosty obce Josefa
Novotného.
Naše akce v 1. polovině roku 2020:
Karneval pro děti se konal 25. 1. 2020 a proběhl ve spolupráci se
sociálním a kulturním výborem obce Záměl a HZS Záměl. Účast byla hojná a
děti si užily spoustu zábavy. Jako každý rok si děti zasoutěžily, zatančily,
dostaly sladké pohoštění a pěkné ceny.
Pálení čarodějnic – letos si čarodějnice užijeme v odloženém termínu 20. 6.
2020. Pro děti jsou připraveny sportovní soutěže a hry a pro všechny
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60 lobelek, 10 plektrantusů, 10 surfinií, 10 převislých begonek a 34 afrikánů.
Brigády se zúčastnilo 12 členů spolku. V následujícím týdnu byly osázeny
letničkami truhlíky pro OÚ Záměl.
Chybí nám možnost se scházet, přesto spolek žije a v omezených
možnostech zajišťuje závazek vůči obci i našim členům. Po vynucené
přestávce chystáme schůzi výboru, kde se poradíme, jak postupovat dál v naší
činnosti v nových podmínkách pro spolkový život. Budeme zvažovat, zda
uskutečníme výroční členskou schůzi. Probereme i možnosti uskutečnit
podzimní zájezd. Vše se bude odvíjet od uvolňování opatření stanovených
úřady.
To je stručně vše o činnosti spolku zahrádkářů z Potštejna a Záměle za
první polovinu roku 2020. Chcete-li se stát zahrádkářem nejen na své zahrádce,
máme pro Vás dveře otevřené.
Pro příspěvek do zpravodaje obce Záměl sepsal předseda spol. Kubalík Zdeněk

…a pak přichází období mimořádného opatření = období koronavirové
Z hodiny na hodinu jsme museli naši školu zavřít a nikdo z nás neměl ani
tušení, kdy ji znovu otevřeme. Pro všechny bylo nejdůležitější rychle se
zorientovat ve vzniklé situaci. Čekala nás výuka „na dálku“, to bylo jasné. V
krátkém čase se podařilo najít optimální způsob distanční výuky, který byl
realizovatelný pro převážnou většinu žáků a především jejich rodičů. A právě
tady je na místě ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci. Kdyby mohla
škola vydávat platný certifikát „nejlepší domácí učitel“, bylo by mezi
zámělskými (i vambereckými) rodiči několik žhavých kandidátů. Také zápis do
1. ročníku probíhal netradičně, bez dětí. Pro následující školní rok 2020/2021
bylo zapsáno celkem 7 budoucích školáků. Z naší mateřské školy postupují –
Denisa Martincová, Kristýna Telnarová, Patrik Plíhal, Jan Hlaváček a Jakub
Kovář a představují se na svém tablu v okně obecního úřadu.
… doba (doufejme) „pokoronavirová“

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S. NA ZAHRADĚ DOBROMYSL V ZÁMĚLI.
Sdružení SPLAV se sídlem v Rychnově nad Kněžnou otevřelo v
letošním roce své další pracoviště – terapeutickou zahradu v Záměli. Začali
jsme nově tvořit přírodní zahradu na pozemku domu č. 51. Díky podpoře obce
a díky pracovnímu nasazení našich zahradnic zde vzniká místo, které bude
určené pro setkávání lidí s podobnými zájmy a koníčky. Podle návštěv a
dotazů, se kterými za námi lidé přichází, je vidět, že to bylo správné
rozhodnutí.
V červnu jsme zahájili kurz Zahradní terapie, který je součástí projektu
Zahradní terapie v praxi. Je určený pro milovníky zahradničení, bylinek a
zdravého životního stylu. Probíhá v dopoledních hodinách, takže ho využijí
hlavně osoby nezaměstnané, osoby se zdravotním znevýhodněním, a ti, co
pečují o osobu blízkou. Jeho hlavní náplní jsou pracovní setkávání na zahradě,
kdy prostřednictvím praktických ukázek účastníci získají znalosti a dovednosti
při budování přírodních zahrad. Toto doplňují různé vzdělávací a
seberozvíjející semináře. Také nabízíme možnost trénovat paměť pomocí
speciálního programu EEG Biofeedback.

Školu jsme znovu otevřeli 25. května. Podmínky a doporučení, které vydalo
ministerstvo, byly v rámci naší školy akceptovatelné. Do tříd se vrátilo 90%
žáků, 10% zůstává i nadále na distanční výuce či dochází na individuální
konzultace.
Červen
• opakujeme, procvičujeme, doučujeme…a hlavně jsme zase spolu
• společně se fotíme (s rouškou i bez)
• některé plánované akce jsme museli zrušit, jiné bylo možné přesunout a s
jejich realizací začneme hned od září
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Co ale ještě určitě stihneme?… dokončit a instalovat tablo páťáků, zadat
téma prázdninového „Srandaúkolu“, sdílet dopoledne „s pětkou“, uzavřít
známky, rozdat vysvědčení a poslední společné dny školy si opravdu užít.
Tento zvláštní školní rok je na ZŠ a MŠ Záměl posledním pro šest žáků
pátého ročníku – Emu Dvořákovou, Sofii Hýblovou, Zuzanu Sršňovou,
Tomáše Resla, Josefa Peňáze a Lukáše Plíhala. Namířili si to od nás přímo do
Doudleb nad Orlicí nebo do Rychnova nad Kněžnou. Byla to fajn parta a my
budeme ještě dlouho vzpomínat. Držte se!

Nikdy se mi tahle zpráva z naší školy nevešla na stranu a půl. Vše bylo a je
zkrátka trochu jinak. Některým dětem to dokonce připadá jako nějaká
počítačová hra, ale zvládli jsme a jsme „o level“ výš. Děkujeme panu starostovi
Josefu Novotnému a zaměstnancům OÚ Záměl za skvělou všestrannou
podporu naší školy. Závěrečné DÍKY patří všem dětem, žákům, kolegyním,
kolegovi a rodičům za i přesto vydařený školní rok, který jsme mohli prožít.
Krásné prázdniny!
Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ

ZAHRÁDKÁŘI
Začátek tohoto roku byl
tak jako každý jiný rok
v předznamenání
příprav.
Připravovali jsme výroční členskou schůzi, plánovali jsme první jarní
výlet na zámek Sychrov, zahradnictví pana Mařana a zámek Staré Hrady. Měli
jsme objednány výsevy begonek a řízky surfinií a ostatních květin k dalšímu
pěstování. Byla zakoupena semena.
Dne 9. ledna se zůčastnili př. Vanický a Kubalík degustace jablek v
Holovousích. V únoru se př. Vanický, Macháček, Novotná a Kubalík zůčastnili
degustace jablek v Častolovicích. Výsledky obou degustací jsme dali členům
na vědomí ve vývěsní skříňce.
Měsíc únor se svými bohatými srážkami dával naději na lepší půdní
podmínky pro pěstování. Na začátku března jsme rozvezli našim členům
objednané sadbové brambory a cibuli sazečku. Celkem bylo rozvezeno 46
pytlíků čtyř druhů sadby brambor – 230 Kg a 11 sáčků sadbové cibule.

Zprávičky z naší
školičky
Ohlédněme se společně za druhým pololetím školního roku 2019/2020 a
radujme se, že jsme zdraví a opět zní dětský křik a smích v prostorách naší
školky.
Leden
● přivítali jsme tři nové malé kamarády – takže nás bylo ve třídě 23
● zahájili jsme tématem“ Z pohádky do pohádky“
● zimu, která venku chyběla, nám do třídy přičaroval „Ledový král“, takže
jsme si celý týden alespoň na zimní sporty hráli
● nezapomněli jsme ani na zvířátka a vydali jsme se ke krmelci v lesíku
● navštívila nás zvířátka z malého cirkusu přímo ve škole
● konec měsíce ledna nesl název „Karnevalový týden“ a užili jsme si společně
přípravy s výzdobou, vyprávěli jsme si i o masopustu a zařádili jsme si při
tanci a soutěžích, všichni přišli v krásných maskách, takže je čekala sladká
odměna.
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Navštívili jsme výroční schůze spřátelených spolků- včelařů a myslivců.
Výroční schůze našeho spolku, která se měla konat v Záměli dne14.3.2020, se
již však pro opatření proti nákaze nekonala. Nekonala se ani Velikonoční
výstava ve mlýně v Záměli. Spolkový život byl značně paralyzován.
Přesto se nám podařilo připravit záhony, truhlíky na most a mísy na
výsadbu macešek. Výsadbu jsme provedli v omezeném počtu členů 20. 3.
2020. Tři truhlíky jsme osázeli maceškami pro obec Záměl k budově OÚ. V
březnu se již začal projevovat nedostatek srážek. Organizovali jsme opět
zalévání. Zaměstnanci OÚ nám plní nádrž vodou, abychom nemuseli nabírat
vodu z náhonu. Ošetření záhonů růží jsme odložili na dobu po dešti. Ten
konečně přišel koncem dubna, a tak jsme před květnovými svátky měli
ošetřeny a odpleveleny i růže. V pátek 29. 5. 2020 jsme provedli výměnu
výsadeb. Odstranili jsme macešky a vysázeli 370 begonek,
OBEC ZÁMĚL – 19

Činnost sboru
dobrovolných hasičů
v roce 2020
Svoji činnost v roce 2020 jsme zahájili 18. ledna Výroční valnou
hromadou našeho sboru, kde jsme zvolili nový výbor ve složení: starosta Lukáš
Jedlinský, náměstek starosty Petr Hovorka, velitel Ladislav Kapucián, jednatel
Marcel Svoboda, strojník Petr Žůrek, hospodář a pokladník Petra Kapuciánová,
člen výboru Lukáš Kapucián. Revizorem účtu byla zvolena Petra Reslová.
25. ledna jsme pokračovali spolupořádáním karnevalu pro malé děti a jejich
doprovod v místní tělocvičně. 14. února jsme spolupořádali s
sociálním a kulturním výborem
obce Záměl Sousedský ples v
Penzionu Orlice. Další tradiční
akce nám zrušilo vypuknutí
pandemie koronaviru a s tím
spojená omezení. Naše dvě členky
se zapojily do šití roušek pro
občany obce Záměl v důchodovém
věku. Během měsíce dubna jsme ve
čtyřech etapách rozvezli dezifenkci
občanům starším 65 let.
Výjezdová jednotka obce Záměl měla od začátku roku tyto ostré výjezdy a
školení:
- již sedmým rokem také zajišťujeme požární ochranu pro obce Polom a
Proruby.
- 5. února v 15.29 hodin byl výjezd na spadlý strom přes komunikaci nad
Zámělí u bývalé ozdravovny.
- 11. února v 6.03 hodin byl výjezd na spadlý strom přes komunikaci v obci
Proruby. Při návratu nám na hasičské vozidlo spadl strom. Nikomu se naštěstí
nic nestalo.
- 23. února v 23.13 hodin byl výjezd na tři spadlé stromy na komunikaci mezi
Zámělí a Doudlebami nad Orlicí.
- 8. května a 21. května jsme provedli dezinfekci místní školy v dýchacích
přístrojích.
- 7. června v 15.12 hodin nám byl vyhlášen výjezd na tekoucí vodu po
komunikaci po přívalovém dešti.
- veškerá naplánovaná školení od března do června nám byla z důvodu
pandemie koronaviru zrušena.
Tolik krátká zpráva hasičů ze Záměle - Marcel Svoboda
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Únor
● provoz MŠ byl pro zájemce i o jarních prázdninách
● po jarních prázdninách jsme se podívali do světa dospělých – jaké mají
zaměstnání, čím jsou rodiče a čím by
děti jednou chtěly být
● povídáme si s dětmi o tom, co nás
obklopuje, takže hlavně pro starší
děti bylo zajímavé téma „Co děláme
celý den a rok“ společně děti měřily
čas, postavily si hodiny na věži a
vyráběly si hodinky na ruku
● divadelní představení Vamberk
„Na kouzelném paloučku“
●
podtéma
o
dopravních
prostředcích „Čím cestujeme“ zajímá
hlavně kluky, ale všechny děti
vytvořily krásné výtvarné práce a
modely a také jsme se vydali na
vlakovou zastávku v Záměli, a slíbili
si, že se vlakem vydáme na výlet
Březen
● všechnu naši energii jsme zacílili na přípravy pro „Velikonoční výstavu v
obci Záměl“
● ale od 17. 3. byla i mateřská škola vzhledem k pandemii COVID – 19 pro
provoz uzavřena
● děti ve školce chyběly, ale učitelky na ně myslely a chystaly jim na webové
stránky obce výukové i zábavné úkoly
● k aktivní spolupráci došlo u třech dětí

Duben
● děti stále ve školce chyběly, ale učitelky se na ně těšily, a tak
vydezinfikovaly všechny hračky, vyrobily drobné pomůcky a výzdobu
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Květen
● 11. května se v MŠ sešlo 9 dětí a náš „školkový“ život se začal navracet k
normálu
● pro děti bylo připraveno podtéma „Domácí zvířata“ – vyzkoušely si i dojení
kravičky
● velmi vydařený byl projekt „Včelí rojení“
● pochvala patří většině rodičů, kteří naučili své děti správnému postupu při
mytí rukou
● POCHVALA PATŘÍ VŠEM RODIČŮM, PROTOŽE RESPEKTUJÍ
VEŠKERÁ OBECNÁ NAŘÍZENÍ A INTERNÍ POKYNY VE ŠKOLE

Poděkování rodičům
● Kovářovým – za stavebnici SEVA pro děti k Vánocům
● Kotyzovým - za kopírovací papíry, výtvarný a odpadový materiál
● Zachařovým – za využitelný odpadový materiál po celý rok
● Bezdíčkovým – za cukrářskou odměnu
Tento půlrok byl z velké části poznamenán náročnou situací, kterou pandemie
bezesporu je, ale na dětech vidíme, že jejich dětský svět není poznamenán,
hrají si své hry, je jim dobře s kamarády a za svá přijaly i nutná hygienická
pravidla. Je tedy v praktickém životě naplněn jeden z cílů předškolního
vzdělávání – zvládat a překonávat nové situace a změny. Přeji dětem i rodičům
klidné prázdniny prožité ve zdraví,
Havelková Věra, učitelka MŠ Záměl

Činnost sociálního
a kulturního výboru

Červen
● do MŠ dochází 18 dětí, odhlášeny jsou pouze 3
● mohli jsme tak společně prožít „Celý týden dětí“ uskutečnilo se: soutěže v
tělocvičně „Krtek a jeho kamarádi“, „Barevný den“, „Stopovaná – letem
světem“
● zábavnou formou pokusů a objevování probíhá blok „Naše planeta a vesmír“
● 9. 6. se uskutečnilo společné fotografování

Ještě nás čeká:
● 12. 6. výlet do Ekocentra PALETA Oucmanice
● „ Malá olympiáda“
● rozloučení s našimi kamarády – předškoláky
● a ještě plno zajímavých aktivit na zahradě i v okolí
● a také velká rekonstrukce prostor třídy – těšíme se na výsledek
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Vážení a milí spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností
kulturního a sociálního výboru za první pololetí roku 2020.
Ve středu 1. ledna jsme již tradičně vystoupali na vrch Velešov.
V sobotu 25. ledna jsme v tělocvičně společně se sportovním klubem a
místními hasiči připravili dětský karneval. Sportovci si pro děti připravili
soutěže a celé odpoledne se jim plně věnovali. Hasiči obstarali občerstvení. O
hudební doprovod, se jako každý rok, postaral pan Oldřich Nermuť. Všem
bych touto cestou chtěla poděkovat za jejich ochotu obětovat svůj volný čas a
připravit pěkné odpoledne pro 60. dětí a jejich rodiče a prarodiče. Náš dík patří
samozřejmě i všem, kteří darovali cukroví.
V pátek 14. února jsme v penzionu Orlice uspořádali sousedský ples. K
tanci a poslechu hrála hudební skupina Duo Gemini. Bohužel byl tentokrát o
tuto akci malý zájem. Sešlo se nás pouze 40, ale pobavili jsme se pěkně.
Děkujeme všem přispívatelům do tomboly. Byli to Obecní úřad Záměl, sociální
výbor, TTV, Vamtex profi, Červostav, Tercie, ČD, Hasiči, Agroservis Záměl,
Penzion Orlice, MH SWEET BOUTIQUE, paní Toužimská, Kostruhová,
Jahodová, Jindrásková, Štefková, Svatošová, Kaplanová, pan Novotný,
Hlaváček 88, Jurina st., Jurina ml., Sršňovi, Šklibovi.
Navštívili jsme naše jubilanty Anna Kapuciánová 70, Jaroslav Vašátko 85,
Josef Dalecký 75, Marie Hlaváčková 80, Miroslav Dudek 80, Jindřich Fröhde
75, Marie Krahulcová 75, Ladislav Kapucián 75, Jana Zvelebilová 80, Olga
Žirovnická 90, Libuše Lochmanová 94. Všem přejeme pevné zdraví, a ještě
mnoho radosti ze života. Navždy nás opustil pan Josef Dalecký. Čest jeho
památce.
Dovolte mi opravit tiskovou chybu z minulého zpravodaje. Pan Vladko
Fiala oslavil 70. narozeniny. Moc se mu touto cestou omlouvám a ještě jednou
přeji hodně zdraví.
Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová
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