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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

Usnesení č. 19/2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 15. 6. 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: Ing. Milenu Krupičkovou. Sčítáním 

hlasů určuji: Ladislava Kapuciána. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. Miroslava 

Rozkota CSc. a Ing. Martina Šklíbu.  
7. ZO bere na vědomí návrh protipovodňových opatření pro lokalitu od 

Vagónu směr lávka u Myšákových. 
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, 6/2020/viz. Příloha.  
 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisy smluv: 
2. ZO schvaluje Program jednání č. 19/2020 
5. ZO schvaluje předložený závěrečný účet, závěrečnou zprávu obce a účetní 

závěrku za rok 2019. Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez 

výhrad. 
6. ZO schvaluje předloženou kupní smlouvu mezi obcí Záměl a  panem J. Z. a 

paní P. N. na koupi pozemků parc. č. 542/67, 542/68, 542/57, 542/29, 610/1, 

542/58, 612/33, 542/39, 1000/9, 538/23, 1000/2. Obec Záměl tyto pozemky 

koupí 1 m2 za 1,-Kč. Celková výměra pozemků je 5 045 m2.  
8. ZO schvaluje pokračování projektu:„Dostavba kanalizace a ČOV v obci 

Záměl“. 
10.  ZO schvaluje předloženou žádost paní M. Č. o povolení soukromé akce 

konané dne 10. 07. 2020 v době od 15:00 hod. do 11. 07. 2020 do 02:00 hod, 

která se bude konat v Záměli na zahradě č.p. 234. 
 

 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
6. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl, panem J. Z. a 

paní P. N. na koupi pozemků parc. č. 542/67, 542/68, 542/57, 542/29, 610/1, 

542/58, 612/33, 542/39, 1000/9, 538/23, 1000/2. Obec Záměl tyto pozemky 

koupí 1 m2 za 1,-Kč. Celková výměra pozemků je 5 045 m2.  
9. 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 24. 06. 2020 v 16:00 hod. 
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Usnesení č. 20/2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 20. 7. 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.. 
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7,8/2020. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv: 
2.  ZO schvaluje Program jednání č. 20/2020. 
5. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Záměl a J. H. na 

pozemky s parc. č. 450/2 a 450/3 se střelnicí. 
6. ZO schvaluje předloženou A. Kupní smlouvu a B. Smlouvu o zřízení 

předkupního práva mezi panem P. B. a paní H. T. paní J. Z. dále jako 

„prodávající“ a „předkupující“  a obcí Záměl zastoupenou starostou panem 

Josefem Novotným, dále jako „kupující“ a „dlužnice“. Jedná se o koupi a 

využití předkupního práva obce Záměl na pozemky parc. č. 1065/1 1065/4 

v obci a katastrálním území Záměl ve vlastnictví „prodávajících“ a 

„předkupujících“. Jednotná cena pozemků o výměře 537 m2  je sjednána 50,- 

Kč za 1m2, což je 26.850,-Kč. Peněžní částka bude rozdělena mezi 

„prodávající“ a „předkupující“ podle jejich vlastnických podílů. 
7. ZO schvaluje opravu rozvodů elektřiny v budově ZŠ a MŠ Záměl. Jedná se o 

sklad potravin a místnosti na spaní pro děti v MŠ. Rozvody elektřiny jsou 

v havarijním stavu. 
8. ZO schvaluje Smlouvu o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro 

občany obce. Účelem uzavření této smlouvy je úprava vzájemných vztahů mezi 

Městem Vamberk a Obcí Záměl v rámci spolupráce při výkonu samotné 

působnosti při zajišťování a poskytování pečovatelské služby občanům obce 

Záměl dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Město Vamberk se za podmínek stanovených Smlouvou o zajištění a 

poskytování pečovatelské služby pro občany obce, uzavřenou mezi Městem 

Vamberk a občanem obce Záměl, jako klientem, zavazuje zabezpečovat 

poskytování pečovatelské služby konkrétnímu občanovi obce Záměl, který má 

v obci trvalé bydliště a splňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby 

dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. 
 9.  ZO schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar mezi smluvními stranami: 

F. V. (dále jen „dárce“) a Obec Záměl zastoupená starostou obce Záměl 

Josefem Novotným (dále jen „obdarovaný“). Předmětem této smlouvy je  

 Krabice od mléka a džusu  = patří do plastu!!! 
(nápojový karton = tetrapack) obecně obal 
vyrobený z kompozitních materiálů pro uchování 
tekutin. Karton se skládá z několika vrstev. Vnitřní 
vrstva chrání kvalitu produktu obsaženého uvnitř. 
 

Použité jednorázové pleny = patří do popelnic!! 
Prosíme N E V H A Z U J T E  nám je do 
kontejnerů, jinak kontejner ze stanoviště 
odebereme a nebude již na stanovišti k dispozici.  

 
 
 

 

Dezinfekce prostor 
koncentrovaným ozónem O3 

 

 

Ozon likviduje viry (včetně koronaviru Covid-19), 

plísně, bakterie a roztoče, neutralizujeme zápach. 
 

Provádíme dezinfekci veškerých vnitřních 
prostor jako jsou obytné místnosti, dílny, 
kanceláře, ale i osobní či nákladní 
automobily. Další předměty, jako jsou 
včelí úly včetně plástů.  

Pro občany Záměle je cena běžné místnosti nebo automobilu 200 Kč. 

Kontaktujte nás a nechte si vypracovat cenovou nabídku 

dezinfekce vašich prostor tel. +420 774 866 877, servis@ok-net.cz 
            
 

 

OZNÁMENÍ 
 

Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00–8.30 hod.Odpoledne od 18:00–18:30 hod. Cena: 14 Kč/l 

21.12.2020 
do 5.1.2021 

Obecní úřad a knihovna bude uzavřena. 

24.12.2020 Štědrý den od 10 do 11 hodin u Hostince u Karla IV. Pokud 

bude rozdávání Betlémského světla. 
1.1.2021 Proběhne tentokrát individuálně, bez hromadného startu od 

školy. Na vrcholu Velešova bude na obvyklém místě 

vrcholová kniha. Poprosila bych vás, abyste se tam zapsali 

nejpozději do 15 hodin. Potom ji opět odnesu. 
6.1.2021 Tříkrálová sbírka 
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Přehled plánovaných akcí v roce 2021(Pokud to epidemiologická situace dovolí) 

6. ledna Tříkrálová sbírka 
únor Cestopisná beseda s promítáním 
20. a 21. března Velikonoční výstava   
1.  květen   Putování ke studánkám 
8.  květen Pochod přes tři hrady – kontrola - Floriánkova stezka – 

soutěže a program  pro děti    
červen Výstava tematická 
prázdniny Promenáda v kloboucích 
28. září Svátek Sv. Václava pečení nejen chleba 
27. října Lampiónový průvod 
5. prosinec Čertovské rojení 
24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém (Výstava betlémů a 

pohlednic)         
celý rok Záchrana památky - brigády           

Srdečně zveme na uvedené akce. Změna programu vyhrazena. 

 

 

Svoz popelnic, kontejnerů 

a BIO odpadů 

Poplatky pro rok 2021 
 

 

Poplatky na rok 2021 jsou splatné od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Důvodem je 
rozdávání známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční 
platnost a řeší svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude 
popelnice označena známkou, nebude vyvezena. Termín je neměnný!!! Z 
tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky do konce března. Nárůst odpadů 
v tomto kalendářním roce ovlivnil částku poplatku na 600 Kč rok/osoba nebo 
rekreační objekt.  
 

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

 

600,- Kč rok/osoba  
600,- Kč rok/rekreační objekt 
300,- Kč rok/osoba 

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

 

100,- Kč 
150,- Kč  

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 
 

V zimních měsících - od 1. 12.  do 31. 3. aktuálního roku 
Provozní doba - v lichém týdnu v sobotu:od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu) 
 

Období letní - od 1. 4. do 30. 11. aktuálního roku 
každý týden v sobotu: od 10:00 hod do 11:00 hod. 

 

 

 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši skutečných nákladů na péči o jeho 

manželku V. H. Příspěvek bude použit na hrazení nákladů na pečovatelskou 

službu ve Vamberku. Dar bude obci dárce dávat vždy 1x měsíčně dle 

doloženého vyúčtování. 
 

Usnesení č. 21/2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 17. 8. 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..  
11. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, 10/2020. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv: 
2. ZO schvaluje Program jednání č. 21/2020 
5. ZO schvaluje předloženou nabídku VIS - Vodohospodářsko-inženýrské 

služby, spol. s.ro., Na Střezině 1079, Hradec Králové 500 03 na přípravu akce: 

,,Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“. 
6.  ZO schvaluje předloženou žádost o zaslání cenových nabídek na 

manažerské služby k projektu ,,Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl“.  
- Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Křenkova 477, 552 03 Česká 

Skalice, IČ 26640767 
- INGERINING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01 Trutnov, IČ 

274724493 
- Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 

01 Jaroměř, IČ 27504514 
7.  ZO schvaluje předloženou opravu výtluků, nerovností a síťových trhlin na 

místní komunikaci v obci Záměl. Bude použita trysková metoda. Jedná se  o 

moderní metodu, kdy je nanášena emulze se štěrkem a následně uválcována 

pro dokonale rovný povrch. Opravu provede Opravex s.r.o., Palackého Třída 

45/6, 288 02 od, IČO 04943490, DIČ CZ04943490. Cena za 1t bude 2 989,-

Kč. Na cestu bude použito 18t za 53 800,-Kč. 
8.  ZO schvaluje předloženou nabídku od pana J. J, který nabízí obci Záměl 

možnost odkoupení truhlářských strojů, které vlastní a již je nebude využívat 

k podnikání. Nabízená cena je 56 000,-Kč. 
9.  ZO schvaluje předloženou žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl na uhrazení 

dotykového panelu v ceně 45 000,-Kč z účtu 416. Dále zastupitelstvo schvaluje 

uhrazení prostředků na opravu ZŠ a MŠ z provozních prostředků od 

zřizovatele. Oprava voda a topení 41 292,-Kč, elektrika 51 970,-Kč. 
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10. ZO schvaluje předloženou žádost pana R. F., Záměl č.p. 153 o prodloužení 

doby nočního klidu na sobotu dne 29. 8. 2020 od 14.30 hod. do 24.00 hod. na 

akci, která se bude konat v Záměli na hřišti pod Markem pod názvem Orlovic 

fest.  
 

Usnesení č. 22/2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 21. 9. 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..  
13. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12, 13, 14/2020. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv: 
2.  ZO schvaluje Program jednání č. 22/2020. 
5. ZO schvaluje předloženou žádost paní Mgr. Evy Klecandrové, ředitelky 

školy, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z provozního rozpočtu do 

max. výše 60 000,-Kč na pořízení technického vybavení pro učitele a žáky 

v případě potřeby přechodu na online výuku. 
6. ZO schvaluje smlouvu na poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl 

Svazu tělesně postižených. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru v roce 2020 

ve výši 2000,-Kč. 
7. ZO schvaluje předloženou žádost jednatele Pleva s.r.o. o osvobození od 

poplatku za využívání a odstraňování komunálních odpadů ze zakoupených 

nemovitostí čp. 60, 134, 135 v katastru obce Záměl. Jedná se o areál bývalé 

zotavovny Dopravních podniků Praha. Jsou neobyvatelné, tudíž zde nemůže 

vznikat žádný odpad. 
8.  ZO schvaluje předloženou Darovací smlouvu mezi panem J. Z. paní P. N. 

oba dále jako „dárci“ a Obcí Záměl dále jako „obdarovaná“. Obci Záměl dárci 

darují „Obytný soubor - lokalita Z12 Záměl, objekt SO 101 komunikace“, dále 

„SO 301 Vodovodní řád, SO 302 Splaškové kanalizace“, dále SO 303 ČOV 

pro 150 EO“. 
9. ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele díla „Dostavba 

kanalizace a ČOV v obci Záměl“, který doporučila výběrová komise. ZO 

schvaluje nejvhodnější nabídku č.3) Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., 

nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, IČ 27504514, která 

obsahuje nejnižší nabídkovou cenu z hodnotících firem, a to ve výši 429550Kč. 
10.  ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem: Obec 

Záměl, zastoupená J. N. a zhotovitelem: E. Ž. Předmětem smlouvy je Změna č. 

1 Územního plánu Záměl. 
 

 . 
5. prosince 2020 od 16 do 17 hodin 

Čertovské rojení -   bohužel bez čertovské školy a občerstvení.  
Sladkosti a ovoce do balíčků až máme nachystané. Pokud akce proběhne, bude 

bezkontaktní a za přísných hygienických podmínek. Do dvora budeme pouštět 

jen jednotlivé skupinky, a proto prosíme o ohleduplnost a respektování pokynů 

organizátorů. Malí čertíci vítáni. 
 

24. prosince 2020 -  Štědrý den od 10 do 11 hodin   

Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla. Letošní Štědrý den si 

nenecháme u Karla IV. zrušit a budeme tam !!! Bude však bez živého betléma 

a doprovodných akcí. Moc nás to mrzí, ale nemůžeme ohrozit nemluvně v 

jesličkách, ale i další návštěvníky. Pokud bude do České republiky dovezeno 

Betlémské světlo, určitě ho bude možné si  u Karla IV. připálit.  Kdo by to 

nestihl v uvedený čas, necháme před bránou Betlémské světlo v lucerně a nebo 

bude po celé svátky u paní Trejtnarové na terase / rodinný domek u lávky s 

vodníkem/. Věříme, že nám všem světlo z Betléma bude zářit na lepší zítřky. 
 Protože nebudeme instalovat ani žádnou vánoční výstavu, zaujal nás nápad 

někde z okolí, ke kterému vás vyzýváme. Pokud budete moci, vyzdobte si svá 

okna a zahrady vánoční výzdobou, aby lidé na procházkách během svátků měli 

na co koukat a co obdivovat. Uděláme si společně takovou výstavku po celé 

vesnici. Všem, kdo se přidají, děkujeme.      
 

     Také letos jsme pokračovali na obnově kulturní památky Hostince u Karla 

IV.  Opět bohužel bez dotace. Stále řešíme s ŘSD odvodnění nadjezdu a 

spodních vod, které se bohužel v posledních letech čím dál častěji podílejí na 

velice špatném stavu kulturní památky a neumožňují nám smyslně pokračovat 

v záchraně objektu. 
 

Letos jsme opět žádné zaměstnance na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad 

Kněžnou neměli. Podmínky na jejich získání jsou stále složitější a není v 

našich silách si je dovolit. Spoléháme jen na odvedenou práci našich členů a 

případných brigádníků z řad ochránců památek. 
 

V objektu proběhlo během roku několik brigád, kdy jsme pomalu prostory 

zvelebovali a zajistili alespoň to základní.  
 

Děkujeme všem, kteří se nám snažíte jakkoli pomoci. 
 

Poděkování patří zastupitelům obce Záměl za finanční podporu na chod spolku 

v letošním kovidovém roce a pochopitelně všem dalším sponzorům - TERCIE, 

p. Daňsa a brigádníkům.  Děkujeme 
 

Přejeme Vám, spoluobčanům požehnané svátky vánoční a v novém roce 

hlavně zdraví. 
Aktuální a podrobnější informace na  www.mavlast.eu 
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kolapsu zdravotnického systému. Zdravotnický systém v ČR byl a stále je 

výrazně zatížen, v některých oblastech je bohužel omezen, ale ke kolapsu 

nedošlo. Tento cíl tedy byl i na podzim splněn. Pravdou také je, že situace 

mohla, a samozřejmě v budoucnu ještě může, být horší. Vzpomínáte na zprávy 

z italské provincie Bergamo? Epidemie ukázala, co covid-19 umí. Bude „třetí 

vlna“? Hojně se debatuje tato otázka, zda je další vlna nevyhnutelná. Další 

vlna nemusí být, pokud dokážeme případnému negativnímu vývoji 

přizpůsobit své chování a hygienické návyky. 
Důležité kontakty: 

• Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212 
• Linky 155 a 112 jen v případě vážných zdravot. 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. 
                                        sepsala Pavlína Pleslová 

 

 

Má vlast - můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 

     Čas neúprosně letí a opět jsem byla požádána o příspěvek do Zpravodaje.  
Letošní rok byl poznamenaný  koronavirovou epidemií a to se zásadně 

promítlo do naší činnosti.  
Od 16. března 2020 byl z vyhlášen nouzový stav.  Z nařízení vlády byl omezen 

volný pohyb občanů a tím pádem zrušeny veškeré hromadné akce. Období  to 

bylo pro všechny velice složité a hlavně jsme ho nikdo z nás nikdy v životě 

nezažil. V létě se situace sice trochu rozvolnila, ale s podzimem byl opět 

vyhlášen nouzový stav a to od 5. října 2020, který je zatím prodloužen do 

12.12.2020. 
 

Září 2020  • Svátek svatého Václava a pečení nejen chleba 
Zrušen bez náhrady, Chleba jsem si mohli tak akorát upéct doma v troubě :( 
 

Říjen 2020 • Lampiónový průvod 
Letošní lampiónový průvod se uskutečnit také nemohl.  
 

S rodinou jsme ale s lampionky po vesnici na procházku šli. U pomníku 

padlých jsme zapálili svíčky. To samé mohl udělat kdokoliv z vás. Několik 

světélek z lampiónků a šťastných dětských očí jsme v dáli zahlédli. Děkujeme. 
Letošní kulturní akce v Hostinci u Karla IV.  plánujeme uskutečnit,  protože 

věříme, že se situace kolem koronaviru nezhorší.  
 

  

11.  ZO je předložena  a ZO schvaluje předloženou Smlouvu ev. č. 22020843 

mezi Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 

5, zastoupená: Mgr. Taťánou Plecháčkovou, IČO: 49279416, DIČ: 

CZ49279416 a obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn IČ: 00275531. Účelem 

Smlouvy je vymezení pravidel pro poskytnutí a použití nadačního příspěvku 

v souladu s Pravidly grantového programu, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Nadační příspěvek je poskytován za účelem realizace projektu: 

Název projektu: Ovocná alej v obci Záměl, jehož detailní specifikace tvoří 

přílohu č. 2 této Smlouvy. 
12.  ZO schvaluje předloženou Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů mezi Městysem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 

Doudleby nad Orlicí, zastoupena: Ing. Ivanem Keprtou, starostou městyse (dále 

též jen „vlastník vodovodu 1“ nebo „vodovodu 1“) a Obcí Záměl, Záměl 158, 

517 43 Potštejn, zastoupena: Josefem Novotným, starostou obce (dále též jen 

„vlastník vodovodu 2“ nebo „vodovodu 2“). Účelem této dohody je splnění 

zákonné povinnosti účastníků dohody jako vlastníků provozně souvisejících 

veřejných vodovodů upravit svá vzájemná práva a povinnosti. 
 

Usnesení č. 23/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 19. 10. 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: Ing. Miroslava Rozkota CSc.. Ověřovateli zápisu určuji: Ing. 

Milenu Jindráskovou a Ing. Martina Šklíbu . 
12. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15. 16, 17, 18/2020. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv: 
2. ZO schvaluje Program jednání č. 23 /2020. 
5. ZO z důvodu navýšení rozpočtové ceny projektu: „Dostavba kanalizace a 

ČOV v obci Záměl“ pověřuje starostu provést tento postup: Vysoutěžit 

skutečné ceny díla a následně zastupitelstvo rozhodne o realizaci stavby. 
6. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací 3c a 9c v obci 

Záměl z dotačního titulu MMR Program rozvoje venkova. Žádost o dotaci 

podá firma Timoris projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. 
7. ZO schvaluje žádost o dotaci do programu MMR - Program rozvoje venkova 

na projekt: „Komunitní centrum v obci Záměl“. Žádost podá firma Timoris 

projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. 
8. ZO schvaluje předloženou Smlouvu na poskytnutí finančního účelového 

daru z rozpočtu obce Záměl Českému svazu včelařů, o. s. Základní organizace 

Záměl 16, 
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517 43 Potštejn. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2020 ve výši 

2000,-Kč na nákup léku Varidol. 
9. ZO schvaluje předloženou nabídku pana Ing. arch. Tomáše Haroma, 

Mánesova 563/6, 500 02 Hradec Králové na zpracování Územní studie ZP Z3 - 

Záměl. S panen Tomášem Haromem uzavře obec Záměl smlouvu na 

zpracování Územní studie ZP Z3 - Záměl. 
10. ZO schvaluje předloženou Žádost o dotaci na projekt: „Rekonstrukce WC a 

přístupového vestibulu v MŠ a ZŠ Záměl 126“ do dotačního titulu MMR -  

Program rozvoje venkova. Maximální výše dotace činí 80%. 
11. ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 21012-031 mezi objednatelem 

Obcí Záměl a zhotovitelem Timoris Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, 779 00 

Olomouc, v zastoupení ředitele pana Ing. Davida Slouky na podání žádosti o 

dotaci. Předmětem smlouvy je souhrn činností zhotovitele, spojených s řízením 

projektu podpořeného dotačními či grantovými prostředky v přesném určení a 

rozsahu dle uvedené specifikace. Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, Dotační program: 117D8210-Podpora obnovy a rozvoje venkova 

(2021), Dotační titul (1): A-Podpora obnovy místních komunikací, Název 

projektu (1): Obnova místních komunikací 3c a 9c v obci Záměl, Dotační titul 

(2): E-Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Název projektu (2): 

Rekonstrukce vybraných veřejných budov v obci Záměl (ZŠ a MŠ Záměl, 

Komunitní centrum). 
 

Usnesení č. 24/ 2020 z jednání Zastupitelstva obce Záměl  
konaného dne 19. 10. 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.. 
14. ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17, 18/2020. 
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu k podpisům smluv: 
2.  ZO schvaluje Program jednání č. 24 /2020. 
5.  ZO schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
6. ZO schvaluje předložený Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Záměl na rok 2021. 
7.  ZO schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl na roky 2022-2024.   
8.  ZO schvaluje předložený Návrh rozpočtu obce Záměl na rok 2021. 
9.  ZO schvaluje předložený Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce 

Záměl na roky 2022-2024.   
10. ZO schvaluje předloženou Žádost občanského sdružení „ Má vlast- můj 

 
od 22.10. do 3.11. nejsou v opatření knihovny explicitně jmenovány, ale 

ministerstvo kultury následně potvrdilo, že zákaz provozu se vztahuje i na 

knihovny“. 
V roce 2021 by se již mohlo zrealizovat půjčování knih přes program KOHA. 

Zpracování knih probíhá formou stahování již existujících záznamů v systému. 

Z regionální dotace Královehradeckého kraje bude hrazena podstatná část 

nákladů, ale v podmínkách dotace je žádoucí spoluúčast zřizovatele knihovny 

za pronájem serveru a servisních služeb programu KOHA. Tato spoluúčast na 

pronájmu bude hrazena 1x za rok dle objemu dat na serveru.  
     Na příští rok je termín Festivalu muzejních nocí vyhlášen na 14.5. až 

12.6.2021, kdy se uskuteční XVII. Ročník. Organizace se každoročně ujímá 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s., ve spolupráci s Ministerstvem 

kultury a Národním muzeem.  
Přeji Vám všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 

2021 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zejména mnoho pěkných čtenářských 

zážitků. Od prosince máme v knihovně 70 nových knih. 
                             Za knihovnu Pavlína Pleslová 

 

Jak to bylo - nouzový stav II.  
 

     V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, vláda vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví 

v souvislosti výskytu Covid-19 Nouzový stav od půlnoci 5.10.2020, kterým 

ukládá správním orgánům postupovat podle pokynů s omezeným provozem. 

Stejně jako při první vlně nouzového stavu. Obec zajišťovala seniorům nákupy 

domů. Neodkladné záležitosti byly vyřizovány v omezené pracovní době,  

pondělky a středy od 9-11hod. a 13-16 hod. Na základě tohoto vyhlášení se 

zrušily akce: Ajurvéda, Den otevřených dveří v zahradě Dobromysl, Setkání 

s panem Milanem Plevou a povídání o včelách, předvánoční posezení 

důchodců. Oproti první vlně přibyla služba od České lékařské komory, která 

zajišťovala donášku léků pro karanténní pacienty v období aktuálního 

nouzového stavu. Od 12.10. proběhla opatření, která původně měla trvat 14 

dní. Další úpravy byly 22.10., 28.10., 30.10. a 16.11.2020. Od 18.11. dochází k 

postupnému rozvolňování, které by mělo být do 12.12. 2020, ale situace ukáže 

skutečnost. 
     Na jaře v ČR proběhla spíše první vlna protiepidemických opatření, nežli 

první vlna epidemie covid-19. Na podzim je situace zcela nesrovnatelná s 

jarním „rozšířením“. O vážnosti situace v ČR na podzim vypovídá celkový 

počet hospitalizovaných a zemřelých lidí podle Ing. Karla Helmana Ph. D..   
     Dopady epidemie bohužel pozorujeme při platnosti řady opatření, která 

fakticky „vypnula“ některé segmenty našich běžných životů (prezenční 

vzdělávání, kultura, sport, gastronomie, maloobchod).  
     V každém případě podzim výrazně zatížil zdravotnický systém. 

Z dostupných informací z 25. 3. 2020 je zřejmé, že snahou státu bylo zabránit  
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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. 

 

Od 1.7. do 31.8. jsme nemuseli do knihovny vstupovat s rouškou. Od 1. září 

jsou opět roušky v těchto prostorách povinné. Byl to důvod, proč jsme 

s politováním dětem oznámili, že pravidelné knihovnické tvoření bylo zrušeno. 

Rozdělané činnosti z jara si některé děti odnesly domů k dodělání, některé z 

nich si přišly i pro nová zadání na další tvořivé výzvy, které dělají doma. 
 

Od 5.10.-.11.10.2020 proběhl týden knihoven a v tomto týdnu se uskutečnila i 

Noc s Andersenem poprvé v historii u vás doma. Bohužel, okolnosti nebyly 

pohádkám nakloněny. Díky pandemii muselo být pohádkové nocování 

přesunuto. Jubilejní 20. Noc s Andersenem tak proběhla v pátek 9. října 2020. 

Vyhlášení nouzového stavu nám sice ovlivnilo program, ale nocování bylo 

„moderně“ - distančně! Když nemůžou děti na pohádkové nocování do 

knihovny či školy, pokusili jsme se přenést atmosféru "noci" k nim domů. 

Pomohli jsme dětem a rodičům objevit a znovu si užít společné chvíle s 

knihou. Od středy 7.10. poskytlo vydavatelství Tympanum vouchery na 

audioknihu Mateřidouška a Veverušák. Rádio Junior a jak uvedl šéfredaktor 

Tomáš Vacek:"Noc s Andersenem bude jako téma dne, knížky a podvečerní 

čtení tedy budou tématem vysílání od rána až do 19.00 hodin." Ve 20.00 hod. 

byla na Facebooku zveřejněna zapeklitá otázka Čtisibrýla Ušatého. Na webu 

www.nocsandersenem.cz jste našli v oddílu ke stažení knihu Pomozte panu 

Andersenovi od Sunny Canadian International School. Na webu byly 

informace o Dánsku, recepty na dánské dobroty. Byla zveřejněna písnička 

z Kostomlat pod Milešovkou i s obrázky. Pokud jste zaslali své fotky a krátká 

videa, jak si čtete či pochutnáváte na pohádkových dobrotách, zúčastnili jste se 

slosování a 15 dětí bylo odměněno krásnou knihou z nakladatelství Argo nebo 

audioknihou vydavatelství Tympanum. 
Od 10.10. do 14.11. probíhal také Festival muzejních nocí distančně. Od 22.10. 

do 22.11. byla knihovna z důvodu vládního nařízení uzavřena. Od 23.listopadu 

se otevřela pouze výdejní okénka. Knihy byly všem čtenářům prodlouženy do 

23. prosince.  
Pro informaci: Když se vyhlašovala přísnější opatření, která znamenala 

uzavření většiny obchodů, nezaznělo, zda se tykají také knihoven. Ty se pak 

musely dodatečně dotazovat na ministerstvu kultury, které jim potvrdilo, že 

knihovny patří mezi „maloobchodní prodej“, a tudíž jsou uzavřené. Nemohou 

navíc otevřít ani výdejní okénko, jako to dělají knihkupectví po vzoru 

restaurací. Knihovny se dozvěděly o svém uzavření až od Národní knihovny, 

která na svých stránkách uvedla: „U zákazu maloobchodního prodeje a služeb 

 
domov z.s.,“ o účelový finanční dar na režii a provoz ve výši 5 000,-Kč. 
11. ZO schvaluje inventurní komisi ve složení: předsedkyně - Milena 

Kaplanová, členky - Štěpánka Slezáková a Jana Červinková. 
12. ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi vypůjčitelem: Obcí Záměl 

jednající Josef Novotný a půjčitelem: Sdružením SPLAV, z.s., jednající: Pavel 

Tichý, na výpůjčku prostor nacházejících se v kat. území Záměl v domě čp. 51 

a pozemku. 
 

„Grantový program ŠKODA STROMKY“ Tato 

akce byla smluvně o poskytnutí nadačního příspěvku 

Grantový program ŠKODA STROMKY smlouva ev. č. 

22020843 pojmenované Ovocná alej v obci Záměl. 

Doba realizace projektu 1. 9 . 2020 – 31. 12. 2020. 

Nákup stromů činí 20.125,- Kč. Celková hodnota 

včetně kůlů, geotextilie a stromů je 28.000,- Kč., z toho 

Škoda uhradila 18. 000,- Kč.  

 

Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné 

učebny praktické gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti 

 

Zkvalitnění výuky Základní školy v obci Záměl – 

vytvoření odborné učebny praktické gramotnosti a 

stavební úpravy bezbariérovosti 

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012259) Díky dotaci 

IROP vznikne nová učebna manuální gramotnosti 

pro výuku pracovních činností. Zahájení 

rekonstrukce proběhne od 1.7. do 30. 8. 2020. 

Výzva byla podána10. 2. 2020. Posouzení nabídek proběhlo ve středu 24. 2. 

2020 ve 12:00 hod. Dne 25. 6. 2020 byla sepsána smlouva o dílo s fi 

Červostav s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha3. Vybavení učebny manuální 

zručnosti dodává Jiří Zeman, Chleny 58, 517 45 Chleny.  Celkové 

předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly 2 367 864,10,- Kč, cena je 

včetně DPH. Dotace činí 2 249470,89 Kč z uznatelných nákladů. 
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Vážení spoluobčané, milí Záměláci, 
     za několik dnů nás čekají vánoční svátky a rok bude opět za námi.  Rok 

2020 byl díky pandemii covidu-19 v mnoha věcech jiný než roky předchozí. 

Jen krátce bych rád ke covidu napsal svůj pohled.  
     Na jaře se v naší republice objevila nová pandemie a nikdo nevěděl, co nás 

bude čekat. Provedla se masivní opatření, ale roušky i dezinfekce byly 

nedostatkový materiál. Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomil, že politici jsou 

velmi daleko od reálného života. Velkou pomocí obci byli sami občané, kteří 

začali šít roušky. Ty byly potom distribuovány občanům Záměle. Těm, kteří 

pomohli, patří velký dík. Léto bylo dobou rozvolnění a pan premiér tvrdil, jak 

jsme pandemii zvládli a že jsme nejlepší v Evropě. Cestovali jsme, užívali si 

letní dny a jen úřady, instituce a projektové kanceláře se ještě neprobrali z jarní 

práce z domova. Vše bylo velmi pomalé a často nefunkční. Ve škole v tuto 

dobu probíhala velká rekonstrukce, kterou provedla firma ČERVOSTAV s.r.o. 

Byla to velká akce, jedna z nejnáročnějších, kterou jsme ve škole za poslední 

roky prováděli. Vše bylo včas dokončeno a 1. září přišli žáci do opravené 

školy. Naši politici se v tuto dobu dohadovali, zda nosit roušky či ne. A náhle 

tu byla druhá vlna a s ní spousta otázek, proč se společnost lépe nepřipravila. 

Postupně jsme opět vše zavřeli a děti se začaly učit formou distanční výuky. 

Znovu se vrátil čas, kdy je vše komplikované, úřady jsou zavřené a pracuje se 

převážně z domova. Například přípravy projektů na příští roky jsou v tomto 

režimu velmi špatně řešitelné.  
Vrcholem snažení všech poslanců je zrušení superhrubé mzdy. Tento krok pro 

vaši představu přinese obci ztrátu pro příští rok 820 000,- Kč. Proto prosím, vás 

občany, buďte opatrní, ale z covidu se nezblázněme a nedělejme špatná 

rozhodnutí. 
Nyní k projektům, které jsme realizovali v roce 2020: 
1) V únoru jsme zakoupili nový stroj do naší obce. Jedná se o manipulátor, 

tedy čelní nakladač s výsuvným ramenem.  Z projektu „Nákup stroje pro boj s 

kůrovcovou kalamitou v lesích v Záměli NEW HOLLAND 5.26 

(Manipulátor)“ 
- uznatelné náklady projektu činí 2 178 000,- Kč 
- výše dotace je 1 089 000,- Kč 
-  zbývající část uhradíme do tří let. 
2) V letních měsících jsme realizovali velký projekt ve škole „Zkvalitnění 

výuky Základní školy v obci Záměl – vytvoření odborné učebny praktické 

gramotnosti a stavební úpravy bezbariérovosti“. Díky dotaci IROP byla 

vybudována nová učebna manuální gramotnosti pro výuku pracovních činností. 

Rekonstrukce proběhla od 1.7.2020 do 30.8.2020. Stavbu realizovala firma 

ČERVOSTAV s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha3. Vybavení učebny manuální 

zručnosti dodal Jiří Zeman, Chleny 58, 51745 Chleny.   
- celkové předpokládané a způsobilé výdaje byly 2 367 864,10 Kč vč.DPH  
- výše dotace je 2 249 470,89 Kč uznatelných nákladů. 
 

 
Hry + gymnastika, úterý 16,30 – 17,30 hod., H. Myšáková 
 

     Také jsme se po prázdninách sešli – a to  6.10.2020. Provětrali jsme nářadí 

– kruhy, švédskou bednu, bradla a naplánovali další cvičení. Na to se pořád 

těšíme a doufáme, že se naše plány brzy naplní. Přeji nám všem, kdo se rádi 

scházíme v tělocvičně nebo na hřišti, ať můžeme zase brzy pokračovat ve 

sportovních aktivitách. Přeji všem hodně zdraví a „sportu zdar“. Hana 

Myšáková 
 

  

Tancování a cvičení s hudbou, L. Novotná, O. Dvořáková 
     Taneční kroužek se po prázdninách stihl sejít v tělocvičně pouze jednou, a 

tak se těšíme, až opět nastane normální čas a budeme zase tančit, hrát hry a 

nacvičovat nové taneční sestavy. 
 

Rekreační cvičení pro radost, M. Krupičková 
     Cvičení probíhalo na základě podmínek stanovených v usnesení vlády ČR.  

Od začátku září jsme cvičily v úterý a ve čtvrtek do vyhlášení nouzového 

stavu. 
 

Rekreační volejbal, M. Krupičková, M. Svoboda  
     Volejbal jsme hráli tak, aby vyhovoval kritériím nouzového stavu. Letos 8. 

8. se vybraní hráči zúčastnili turnaje Memoriál Bohumila Bečičky ve Chlenech, 

kde se umístili na sedmém místě. Výkony na turnaji nebyly, kvůli deficitu 

tréninků, podle našich představ. Naposledy jsme hráli volejbal na venkovním 

hřišti u školy v říjnu. Věříme, že zimní příprava proběhne v tělocvičně a 

nebudeme muset čekat až do jara, kdy nám teplota vzduchu umožní hrát venku. 
 

 

Až nám reprodukční číslo R umožní dostat se do nižšího 

stupně protiepidemického systému (PES), s nedočkavostí 

sobě vlastní se těšíme na otevření tělocvičny, abychom 

mohli opět rozproudit krev v žilách a rozpohybovat ztuhlé 

svaly při všech sportovních činnostech. Hodně zdraví, 

pěkné Vánoce a šťastný rok 2021 bez covidu přeje všem 

přátelům sportu kolektiv cvičitelů SK Záměl. Sportu zdar!!  
 

Za celý kolektiv SK Záměl Lada Novotná 
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SPORTOVNÍ KLUB  
 

SK ZÁMĚL 

  

 

Zámělský Gladiátor, M. Dvořák, J. Kotlář 
 

     Zdravíme všechny sportovce a zasloužilé členy SK Záměl. Letošní rok 

sportu vůbec nepřál. COVID 19 nás doslova uvěznil v domácím prostředí. Ani 

my jsme neočekávali, že se veškeré sportovní aktivity ze dne na den zastaví. 

Stále jsme doufali, že to jsou jen dočasná opatření, která v brzké době skončí. 

Ani v tomto čase si nejsme jisti, zda se opět budeme moci vrátit do tělocvičny. 

Náš kroužek se tedy bude muset zaměřit na outdoorové aktivity, které již 

pomalu rozjíždíme. Tvrdší podmínky Gladiátorům nesmí vadit, takže to není až 

tak velký problém. Jediné, co nás omezuje, je počasí. Ne vždy se kroužek koná 

v daném termínu. Naše motto "ve zdravém těle zdravý duch" je velice známe, 

ale v dnešní době opomíjené. Doufáme, že se to brzo změní. Sportu zdar!!! 
 

  
 

Cvičení dětí od 3 do 6 let, H. Myšáková 
 

     Letos se nám opět nedaří scházet se s dětmi na cvičení. Sešli jsme se 5. 10. 

2020 a s radostí jsme si užili hodinu našeho sportování. Od té doby se opět už 

jenom těšíme, až se zase budeme moci sejít. Musíme se ale pochlubit 

vydařenou akcí 9. března. Byl to takový trénink na tradiční jarní pětiboj. Děti si 

musí vyzkoušet všechny disciplíny z pětiboje i posuzování od rozhodčích. Je to 

pro ně velká změna, ale všechny děti i rozhodčí svoji úlohu zvládli. Než se 

sečetly výsledky, potěšila nás svým vystoupením taneční skupina Dance 

Rebels. Pro všechny přítomné to byl milý zážitek – ještě jednou díky. Na závěr 

jsme vyhlásili vítěze pětiboje. Na „bednu“ se dostali všichni a podle pořadí byli 

i odměněni medailemi. Díky všem zúčastněným – dětem, rozhodčím, rodičům i 

prarodičům – jsme prožili hezké odpoledne. 
 

 
Petr Červinka se zaměstnanci ve spolupráci s Davidem Kapuciánem a Pavlem 

Zářeckým, podlahářstvím Cach a malířem panem Olšovským provedli 

rozsáhlou rekonstrukci ve škole. Děkuji za kvalitní odbornou práci a vynikající 

spolupráci. 
3) Třetím projektem pořízeným z dotací byla výsadba aleje podél nové 

komunikace do zástavby lokality Z 12, projekt „Ovocná alej v obci Záměl“ 
- celkové náklady na výsadbu aleje byly 28 000,- Kč.  
- ŠKODA AUTO a. s. ze svého grantového programu uhradila 18 000,- Kč. 
I letos jsme realizovali projekty, které byly bez dotačních titulů. Obec Záměl se 

podílela na výstavbě části komunikace do nové zástavby Z12 a přípravy 

veřejného osvětlení. Komunikaci realizovala firma Stavitelství EU s.r.o., 

Husovo náměstí 99, Vamberk 517 54. Celková cena díla byla 776 582,51 Kč. 

Přípravu pro veřejné osvětlení realizovala firma Energomontáže Votroubek 

s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Cena projektu byla 373 

292,- Kč. Dalším projektem byla výstavba pergoly na novém hřišti u 

tělocvičny. Zde práce prováděli Petr Hovorka (realizoval kostru přístřešku a 

potloukl střechu), Kamil Matějka (provedl pokrytí střechy a oplechování), 

elektroinstalaci provedla firma Pavel Zářecký, ostatní práce, jako jsou nátěry,  

podbití palubkami, olištování, prováděli zaměstnanci obce Záměl. Celkové 

náklady projektu činily 95 000,- Kč. Zaměstnanci také vylepšili dvě místa pro 

kontejnery u Hlaváčka a u Daleckých. Tyto práce prováděl Radek Plíhal a 

Josef Tichý.  V letních měsících také došlo na renovaci laviček v obci.  Štěpán 

Novotný natíral dřevěné latě, které pak Petra Ondráčková na lavičkách po obci 

vyměnila. Díky tomu je všech 22 laviček v obci jako nových. Jana Trejtnarová 

ml. zrenovovala altán u železné lávky. V hasičské zbrojnici jsme namontovali 

tepelné čerpadlo, realizaci provedla firma TRAMONTA KLIMA s.r.o.. Cena 

projektu činila 195 157,- Kč.   
V letošním roce jsme realizovali dvě přípojky vody k obecním stavbám na 

hřišti pod Markem a u Kašparových č.p. 51. Na Halamkách jsme prodloužili 

vodovod. V jarních měsících jsme pomohli zaměstnancům Sdružení SPLAV, 

z.s. se založením komunitní zahrady. Ve stodole jsme vytvořili novou podlahu 

a pomohli s úklidem areálu. Tímto chci poděkovat zaměstnankyním Sdružení 

SPLAV, z.s. paní Jarmile Řezníčkové a Petře Formánkové za obrovskou 

pomoc se zkrášlováním areálu Kašparova statku.  
     Velké množství práce bylo také provedeno v naší škole, a to mimo dotaci. 

Ve skladu potravin jsme provedli rekonstrukci elektroinstalace, na WC pro 

mateřskou školu jsme vystavěli nový strop. Do mateřské školy jsme umístili 

interaktivní naučný panel a opravili elektroinstalaci. Všechny tyto prostory 

včetně schodiště a chodby, jsme díky zaměstnancům obce, vymalovali 

vlastními silami. 
     V letošním roce došlo v obci také k vandalismu. Úmyslně založeným 

požárem byla poškozena autobusová zastávka. Díky včasnému zásahu hasičů 

nenapáchal oheň větší škody. Tuto škodu obci uhradila pojišťovna, opravu 
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provedl Radek Plíhal. Velkým nešvarem je poškozování altánů, laviček a 

zastávek, ve kterých se schází mládež a nechává po sobě množství odpadků a 

poškozený mobiliář. Nebude-li s mládeží domluva nebo stačit mé napomenutí, 

předám podklady policii a na problémová místa nainstalujeme fotopasti. 
     Nyní se krátce zmíním k odpadovému hospodářství. Nejprve chci 

poděkovat všem, kteří poctivě a zodpovědně přistupujete k třídění odpadů v 

naší obci. Díky Vám jsme se umístili na osmém místě v Královehradeckém 

kraji. Díky třídění se vrací obci do rozpočtu částka okolo 200 000,- od 

společnosti EKO-KOM, a.s.. Tyto finanční zdroje pomáhají výrazně sanovat 

ztrátu, která vznikla v letošním roce v odpadovém hospodářství naší obce.   

Nárůst všech složek odpadů je vyšší o 30% oproti roku předchozímu.  Tento  

obrovský nárůst si vysvětluji obdobím coronaviru a nutností lidí zůstávat 

doma. Vše je bohužel spojeno s nezájmem o vytříděné komodity odpadů 

(papír, textil, elektroodpad, plast). Tyto složky odpadu jsme v předchozích 

letech prodávali, nyní je odevzdáváme zadarmo nebo za některé přímo platíme. 

Obec Záměl má díky sběrnému dvoru mechanizaci a nabízí občanům 

nadstandardní servis, který ale stojí finanční prostředky. Náklady na odpadové 

hospodářství činí 650 000,- Kč a to nejsou v částce započítány platy 

zaměstnanců při svozu bio odpadu a plastu s papírem. Od občanů na poplatcích 

obec vybere 320 000,- Kč, z toho je patrné, jak velkou část prostředků 

zachraňuje třídění. Bez navýšení poplatků je ale systém neudržitelný. Proto 

zastupitelstvo rozhodlo o navýšení poplatku za likvidaci TDO o 100,- Kč na 

občana a rok. Díky navýšení zajistíme zachování služeb a udržení čistoty obce. 
 

Plány na rok 2021 - podané žádosti o dotace: 
     Oprava sociálního zařízení v MŠ a rekonstrukce vstupní haly. Celkové 

náklady projektu 1 800 000,- Kč. Dotace podána do programu MMR. 
Komunitní centrum v obci Záměl.  Podaná žádost o dotaci do programů 

kombinace IROP a OPŽP, celkové náklady projektu 4 908 643,- Kč. 
     Oprava místních komunikací 3c a 9c do programu MMR, celkové náklady 

projektu 2 108 534,- Kč. 
     Také pokračujeme v projektu kanalizace a ČOV v obci  Záměl, kde je již 

dotace schválena a začali jsme soutěžit realizační firmu.  Celkové náklady 

projektu před soutěží jsou 25 410 000,- Kč. 
     Uvidíme, jak budeme v žádostech úspěšní a také jak budou financovány 

obce z RUD. Nyní nám rozhodnutí poslanecké sněmovny zrušením super 

hrubé mzdy bere cca 10% z rozpočtu (tj. 820 000,- Kč). Bez těchto prostředků 

nelze všechny projekty realizovat. 
     Závěrem děkuji zaměstnancům obce a všem, se kterými spolupracuji, za 

dobře odvedenou práci v letošním roce. Přeji vám všem krásné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví a  šťastný rok 2021. 
.Josef Novotný, starosta 

 pohybují a ohýbají, zapojit se do péče o 

zahradu. 
     Závěrem bych se ráda zmínila o tom, 

co musí přírodní zahrada splňovat, aby 

získala speciální certifikát. Zahrada by 

měla být kouskem zeleně, bezpečným 

místem, o který pečujeme. Vše bez 

rašeliny, umělých hnojiv a bez pesticidů. 

Tato tři hlavní kritéria musí splňovat 

každá přírodní zahrada. Z 15 dalších, 

která se posuzují při certifikaci přírodní 

zahrady, musí být splněno nejméně 10. 

Například – ponechání divokých porostů, 

mimořádná stanoviště – vlhká i suchá, 

využití dešťové vody, kompostování, 

mulčování, živý plot z planých druhů 

keřů, ovocná zahrada, květiny, kvetoucí 

trvalky, zeleninové záhonky, bylinky, 

listnaté stromy, hmyzí domeček a další. 

Součástí zahrady by měla být různá místa 

pro relaxaci, protože i to je smysl přírodní 

zahrady – nabízet nejen prostor pro 

aktivní práci, ale i pro pasivní odpočinek.  
     Díky aktivitám, které na zahradě 

probíhají, vznikl Venkovský klub 

Dobromysl, s cílem podpořit komunitní 

setkávání. Pořádali jsme různé přednášky, 

besedy s tématy, které se vážou ke 

zdravému životnímu stylu. Jako důležité 

považujeme seznamování veřejnosti s 

pravidly zakládání přírodních zahrad a 

péčí o ně, aby vše bylo v souladu s 

přírodou.  
     Bohužel kvůli současným opatřením 

jsme veškeré společenské aktivity 

pozastavili, ale věříme, že už na jaře vás 

budeme moci pozvat a ukázat, co se nám 

podařilo vybudovat a podělit se o své 

zkušenosti. 

 
 

 
 

 
 

 
   

Více naleznete na našem webu - www.sdruzenisplav.cz a na facebook: Zahrada 

Dobromysl. 
Za Sdružení SPLAV, z.s. PharmDr. Ilona Mikušová 
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SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S. 

NA ZAHRADĚ DOBROMYSL V ZÁMĚLI. 
 

Od listopadu 2019 se začala psát historie Zahrady Dobromysl v Záměli. K 

ročnímu výročí založení zahrady jsme získali certifikát PŘÍRODNÍ 

ZAHRADA  Velice nás to potěšilo, je to skvělé ohodnocení naší práce. 
     Jsme rádi, že Zahrada Dobromysl funguje a rozrůstá se – málokdo by řekl, 

že jsme zde teprve jeden rok. V tomto podzimním čase už začíná zahrada 

odpočívat. Letos odvedla obrovský kus práce. Díky skvělým podmínkám a péči 

se nám usadilo a zakořenilo prakticky vše, co jsme zaseli a zasadili – rostliny, 

které jsme si převezli ze zahrady v Doudlebách nad Orlicí i ty různě nakoupené 

v zahradnictvích či získané darem od sousedů a přátel. 
 

  

     
     Od jara do podzimu k nám na zahradu přijížděli účastníci kurzu projektu 

Zahradní terapie v praxi, který je podpořený z OP Zaměstnanost. Významné 

byly návštěvy klientů sociálních služeb. Na zahradě se podíleli pracovní 

aktivitou, ale zároveň využívali i dary, které zahrada nabízí – aktivní trávení 

volného času, možnost sběru a zpracování bylin a plodin. Oživením jejich 

programu byla canisterapie a nechyběl čas pro relaxaci a odpočinek. Součástí 

zahradní terapie jsou i prožitkové aktivity, zažívání zahrady všemi smysly. Na 

zahradě se také scházeli účastníci vzdělávacích přednášek a seminářů - 

získávali rady, informace, praktické ukázky různých pracovních postupů, které 

usnadňují práci na zahradě. Jako bonus na Zahradě Dobromysl máme vyvýšené 

záhony, což umožňuje i osobám se zdravotními problémy, kteří se obtížně 
 

  

 

 

Zpráva o činnosti školy 
 ZŠ a MŠ Záměl 

 
 

Chceme-li plynule navázat na poslední zprávy z naší školy, musíme se vrátit na 

začátek letních prázdnin. 
 

  
 

Červenec a srpen - Předávání vysvědčení za uplynulý školní rok proběhlo v 

rámci „Malé zahradní slavnosti“ na školní zahradě.  Uvnitř školy totiž právě 

začíná náročná plánovaná rekonstrukce. Trvá celé léto, jedni řemeslníci střídají 

druhé. Všechny práce se stíhají v plánovaných termínech a v přípravném 

srpnovém týdnu je hotovo. Děkujeme: stavitelství Červostav, týmu elektrikářů 

p. P. Zářeckého, p. Olšovskému za natěračské a malířské práce, topenářům D. a 

L. Kapuciánovým, p. Vladimíru Cachovi a samozřejmě panu starostovi J. 

Novotnému a osvědčenému technickému týmu obce Záměl. 
 

Září - Začátek školní roku 2020/2021 byl novým začátkem pro šest prvňáků – 

Annu Hanáčkovou, Sofii Malíkovou, Kristýnu Telnarovou, Denisu 

Martincovou, Jana Hlaváčka a Patrika Plíhala. Do „života školáků“ vstoupili 

nadšeně a neohroženě. Pedagogický sbor doplnila paní asistentka Ludmila 

Žabková, která pomáhá žákům ve II. třídě. S vědomím, že tohle září je jiné, 

právě tak, jako svět okolo, jsme zahájili nový školní rok. 
• odstartován tradiční plavecký výcvik v Rychnově nad Kněžnou  
• Adaptiáda – projektový den se zaměřením na utváření školního mikroklimatu 

na začátku nového školního roku 
• projektový den mimo školu – návštěva Centra řemesel a bylinných zahrad v 

Ostré 
 

Říjen -  Díky příjemnému počasí máme možnost realizovat většinu svých 

školních projektů, kdy teoretické znalosti ověřujeme a využíváme v praxi:  
• zahájena činnost zájmových útvarů – Krtek (badatelský), florbal, Albert 

(deskové hry a zábavná logika) 
• projekt „Děti v terapeutické zahradě Dobromysl“ – ve spolupráci s komunitní 

zahradou Dobromysl Záměl 
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47 : 31 Charakteristické číslo pro letošní školní rok. Představuje poměr dnů 

strávených prezenční výukou ku počtu dní, které jsme museli absolvovat na 

distanční výuce.  
 

  

 

Distanční výuka 
Měli jsme a máme připravený plán plynulého přechodu na distanční způsob 

výuky. Její pravidla jsou srozumitelná všem účastníkům (pedagogům, žákům i 

rodičům). Využíváme společnou informační a komunikační platformu, která je 

založena pro každý ročník. Synchronní distanční výuka probíhá každý den, dle 

online rozvrhu. Asynchronní výuka ji doplňuje. Účast žáků na distanční výuce 

byla v II. vlně koronavirové epidemie na 94 %, což je skvělé číslo. Děkujeme 

za podporu a spolupráci. Zvládli jsme i online rodičovské schůzky, zřejmě 

poprvé v dějinách zámělské školy.  

  

 

Listopad - Od 30. listopadu jsme společně zpátky ve škole. Učíme se v 

rouškách, pravidelně větráme, snažíme se dodržovat rozestupy, poctivě si 

myjeme ruce. Je to jiné, ale radost z toho, že jsme zase všichni spolu si zkazit 

nenecháme. Nevíme, na jak je to dlouho, a proto si společně stráveného času 

velmi vážíme. 
Prosinec 
• stromek na školní zahradě jsme bohužel společně s Vámi nerozsvěceli,  bistro 

„U dvou trpaslíků“ mělo také zavřeno 
• Mikuláš s družinou naši školu navštívil, to jsme si nemohli nechat ujít 
 

  

Ježdění po polních a lesních cestách, ještě hůře na poli a v lese, motorovými 

vozidly počínaje, motorkou přes čtyřkolku až po terénní vozidla konče. 

Příroda není testovací závodní dráha! Zvěř v lese a na polích potřebuje svůj 

klid k vyvedení potomstva (Vyjeté koleje, mimo jiné, přispívají k erozi půdy a 

odvádění vody z lesů). U silnic je zvěř na motorová vozidla zvyklá, a přesto 

dochází k mnoha nehodám při střetu se zvěří. Jistě si umíte představit, co se 

děje v místě, kde je zvěř absolutně nečeká. Jedná se asi o nejhorší 

bezohlednost, která se u nás děje! 
Turistika, cykloturistika a jízda na koni. Pohybující se lidi mino vyznačené 

turistické cesty. 
 

     Apelujeme na vás, hlavně v období hnízdění a vyvádění mláďat, což je 

od března do července každého roku, dodržujte, prosím, vyznačené 

turistické stezky. Chovejte se tiše a  s respektem si užívejte krásy kolem 

vás. Příroda je tu odjakživa a my jsme tu jen velmi krátce na to, aby jsme 

se nad ni mohli povyšovat a nerespektovat její zákonitosti. 
 

     Naše prostředky, jak proti těmto nešvarům bojovat, jsou velmi omezené, a 

proto jsme se rozhodli, že v každém dalším čísle zpravodaje, pod naším 

aktuálním článkem, budeme zveřejňovat jména lidí, které přistihneme při 

chování za hranou. 
 

     Chci vás touto cestou požádat o spolupráci. Pokud poznáte nebo znáte lidi, 

kteří se dopouštějí podobných prohřešků, upozorněte je na to. Věřím, že 

spousta z nich si ani neuvědomuje, co vše svým chováním způsobují. 
 

     Blíží se svátky a s nimi i trocha klidu, které k nim patří. Přeji Vám ať se 

vydaří a pokud se vydáte do přírody, která začíná hned za vaší vesnicí, chovejte 

se prosím tak, jak si příroda zaslouží. 
 

     "My jsme nestvořili ji, ale ona stvořila nás, tak nedopusťme, aby toho 

musela litovat" 
V novém roce pohodu, zdravíčko a štěstíčko Vám všem přejí Myslivci. 

Za myslivce Tomáš Jarkovský 
 

Poslední Leč 
     Taneční zábavu, kterou pro vás každý rok 

pořádáme jsme museli z důvodů koronavirové 

situace zrušit. Velmi nás to mrzí, protože se 

stalo tradicí, že jsme se před Vánoci scházeli a 

užívali si výbornou zábavu. V příštím roce, 

pokud nám  situace dovolí, se opět  u této 

příležitosti sejdeme. Děkuji vám za přízeň a 

těšíme se s vámi na shledanou.         

Krásné svátky Vám všem Tomáš Jarkovský 
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Samozřejmost? Opravdu? Jestli ano, tak je to výborná zpráva. 
"Vážit si cizího vlastnictví není slabost, jen je to vlastnost, kterou jsme 

někteří ztratili a musíme si ji opět osvojit." 
Přeji Vám všem v této době pevné zdraví, lásku a pokoru 

Honební starosta Tomáš Jarkovský 
 

 

Myslivecký spolek Velešov – Potštejn 
 

Vážení spoluobčané, 
     Zpravodaj je jedna z cest, jak vás informovat o činnosti 

našeho spolku, co se nám povedlo a co ne. Také se s Vámi 

můžeme podělit o to, co nás trápí a jaké máme starosti. 
     Dnes, i když máme v současné době starostí všichni dost, zůstáváme u 

našeho trápení a co s ním budeme dělat? 
     Myslivost je činnost zabývající se chovem zvěře ve volné přírodě a 

ochrannou flóry a fauny jako celku. Všichni členové vykonávají svoji činnost 

ve svém volné čase bez nároku na odměnu. V dnešní uspěchané době to není 

nic snadného a často to bývá na úkor našich rodin, kterým tímto za jejich 

podporu děkujeme. Ne vše se daří a ne všechna veřejnost chápe smysl a 

podstatu našeho snažení. Jistě za to můžeme také my, že špatně informujeme o 

naší činnosti a někteří myslivci také svým chováním dobrému jménu 

myslivosti moc nepřidají. Omlouváme se za ně, a tak jako my neházíme 

všechny spoluobčany do stejného pytle, tak věřím, že jednotlivci nemohou 

zničit dobrou práci svých kolegů - Myslivců. 
     Co nás vede k hodnocení spoluobčanů? Co vy všichni máte společného s 

naší činností? Jak  můžete ovlivnit naši činnost? Odpověď je jednoznačná: 

"Hodně, a to víc, než si myslíte."  Jeden každý z vás se občas dostane do 

přírody, ať už to je záliba v houbaření nebo jak se lidově říká "vorazit si." A 

právě v tu chvíli, více či méně ovlivňujete chod přírody a procesů v ní 

odpradávna nastavených. Chováme-li se k přírodě ohleduplně a s pokorou, 

ona nám to mnohonásobně oplatí. Jsou však mezi námi tací, ať už z 

Potštejna, ze Záměle nebo přespolní, kteří překračují hranice únosného chování 

v přírodě. 
Které chování to je? 

     Procházky po polích, v lesích a pozemcích s volně pobíhajícím psem. Při 

procházkách byste měli mít psa uvázaného na vodítku. Volným pohybem psa 

může dojít k vyplašení zvěře, která se tak uvádí do stresu. Tento stres pak může 

způsobit potraty nebo dokonce smrt zvířete. Pes se takto naučí vyhánět zvěř a v 

případě, že vám uteče, může napáchat nenávratné škody. U pernaté zvěře, 

pokud dojde k vyhnání z hnízda, se může stát, že se již na to hnízdo nevrátí a 

přijde se o celou jednu generaci mláďat. Zdaleka nejhorší jsou psi, kteří se 

naučí lovit spolu. Tvoří tak smečku, která je schopná ve volné přírodě 

spolupracovat a zvěř štvát až k smrti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Vánoční továrnu kapříka Pepíka“ – tradiční vánoční dílny jsme pojali 

interně, bez našich příznivců a musíme upřímně přiznat, že to nebylo zase  
• tak úplně ono 
• vernisáž výstavy „Spatřil jsem kometu“ 
• tradiční „Velká módní přehlídka vánočních ozdob“ 
• „Vánoční týden ve škole“ – biograf, „džůboks“, turnaj v pexesu, nadílka, 

vánoční zvyky, rozdávání přání a vzkazů z Přáníčkomatu,  
Chtěla bych svým kolegům, našim dětem, zástupcům obecního úřadu a vám 

všem poděkovat za to, že je naše škola v Záměli  právě taková, jaká je a to i v 

době, která není příliš příznivá a srozumitelná. 
Ať jsou vaše vánoční svátky klidné a radostné a do nadcházejícího roku 

přejeme především pevné zdraví a mnoho sil. 
Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

 

Zprávičky z naší 

školičky 
 

 

Venku se objevují první mrazíky a listopad se přehoupl do své druhé poloviny. 

Je nejvyšší čas se ohlédnout za první polovinou letošního školního roku.  

     Může se zdát, že o letních prázdninách si všichni užívali zaslouženého 

volna. Opak je ale pravdou. V naší škole byla naopak práce v plném proudu. 

Hned od června se budovalo, chystalo, modernizovalo a uklízelo. Už v 

polovině srpna se školka oblékla do nového a modernějšího kabátu. Nový 

nábytek, nový koberec a především – nová a moderní interaktivní tabule s 

počítačem přímo ve třídě naší školky. Když přišly děti po prázdninách do 

školky, doslova hořely zvědavostí, co tahle věc dokáže. S velikým nadšením si 

každý mohl vyzkoušet malování, zábavné hraní nebo jsme všichni společně 

sledovali třeba jen pohádku nebo vzdělávací program na internetu. Prostě 

studnice neomezených možností. 
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     V září se v MŠ sešlo 22 kamarádů. Ti 

starší ukázali novým dětem, jak to u nás 

chodí a pomáhají jim všude tam, kde je 

potřeba. Společnými silami jsme se tedy 

mohli pustit do plnění našeho školního 

vzdělávacího programu. Zpočátku šlo 

všechno hladce. Dětí byla plná školka a v září 

jsme se mohli v klidu věnovat tématům, která 

dětem přiblížily pobyt v mš, život v naší obci 

i v naší zemi. 

     V říjnu posílil náš pracovní kolektiv. 

Nastoupila k nám asistentka Alenka. Alenka 

pomáhá všem dětem, některé to potřebují víc, 

jiné míň. Děti si ji v krátkém čase velice 

oblíbily, rády si s ní hrají i povídají. Na říjen 

jsme měli naplánované některé akce, které 

díky stále trvajícím preventivním opatřením 

musely být přesunuty, nebo zcela zrušeny. 

Děti ale nemusely ničeho litovat. Třeba 

takové divadelní představení si přeci můžeme 

zahrát i u nás ve školce. A námětů pro veselé 

vystoupení bylo mnoho: Povídání o 

jablíčkách a o všem, co najdeme na našich 

zahradách, návštěva lesa a seznámení se s 

životem v něm nebo třeba práce na poli, 

kterou mohly děti na podzim pozorovat všude 

v okolí Záměle. Na zemědělskou techniku 

jsme se zašli přímo podívat na místní farmu, 

kde nás ochotně provedli a všechno nám 

ukázali. Moc děkujeme. 

     Počátkem listopadu naši školu navštívila 

paní logopedka Pavlína Kulhavá, aby 

zkontrolovala naše děti, jak ohebné mají 

jazýčky. Rodičům jsme pak předali lístečky s 

doporučením. Bohužel v listopadu dorazil 

COVID – 19 i do naší obce. Naštěstí u dětí 

nebyly žádné problémy, a proto školka 

nemusela být uzavřena. I přes veškerá 

opatření v mš začalo chodit do školky čím dál 

tím méně dětí. Proto jsme se rozhodly, naplno 

využívat novou formu spojení se s dětmi i 

rodiči – náš školní PADLET. Na stránky 

PADLETU vkládáme nejen běžné informace 

pro rodiče, ale i pracovní listy a nabídku 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honební společenstvo 

Potštejn a Záměl 
 

Vážení " Záměláci, Potštejňáci a Přespolňáci" už 

je to dávno, co jsem psal ve zpravodaji o 

honebním společenstvu Potštejn, Záměl, které 

sdružuje vlastníky honebních pozemků a za 

účelem mysliveckého obhospodařování tyto   
pozemky pronajímá Mysliveckému spolku Velešov Potštejn. Připomeňme si, 

že myslivecky obhospodařovány musí být všechny honební pozemky. 
     Co jsou to honební pozemky? Jsou to všechny pozemky lesní, polní, vodní, 

louky a ostatní plochy, které nejsou úřadem prohlášeny za nehonební nebo jsou 

nehonební dle zákona (např. stavby, trvale oplocené pozemky, cesty, atd..) 

Důležité však je, že všechny pozemky mají svého majitele. A o tom bych se 

rád dnes zmínil. 
     Vlastnictví většiny honebních pozemků nám bylo v minulosti upíráno a až v 

roce 1990, či později, se vrátilo k právoplatným majitelům. Za tu dobu se ale 

mnohé změnilo, a to jak ve vztahu k pozemkům, tak i v chování lidí na 

pozemcích, které nevlastní. 
     Musíme si uvědomit, že jakmile opustíme svůj byt, domek, zahradu, atd.. 

ocitáme se na pozemcích, které mají jiného vlastníka a my jsme na nich jako 

hosté. Každá cesta, louka, les či potok má svého majitele a pokud vstoupíme  

na taková území, jsme tam tolerováni, a zároveň se od nás očekává, že se podle 

toho budeme také chovat. Vždy, když vstoupíme na cizí pozemek, a to děláme 

prakticky denně, měli bychom se zamyslet, jak by se nám líbilo, kdyby nám 

někdo šlapal po čerstvě zasetém záhonu, parkoval v trávě nebo ve vjezdu k 

našemu pozemku, odhazoval odpadky či nedopalky do naší krásné skalky. 

Každý keř, každá trnka, každá kopřiva je něčí vlastnictví a může si jí vážit a 

smýšlet o ni jinak než ostatní a my nemáme žádné právo ji ničit nebo 

dehonestovat. 
     Jednou mi můj přítel ukázal obyčejnou propisku, kterou si můžete koupit za 

10 korun nebo ji dostanete jako reklamní dárek a povídá: "Vidíš tu tužku? To je 

má tužka a i kdyby jsi ji ode mě chtěl koupit třeba za milion korun a já ti ji 

nechtěl prodat, tak s tím nic neuděláš." 
     Můžeme si o tom myslet své, ale přesně to vystihuje podstatu vztahu a 

vlastnictví k jakékoliv věci. 
     To, že nás někdo nechává se volně pohybovat po svém pozemku, a mnohdy 

ani netušíme kdo, a nic za to nechce, dělá nám tím laskavost a jen očekává , že 

bude v pořádku, až ho budeme opouštět. Přesně tak, jako když nám někdo půjčí 

tužku, aby bychom se podepsali a my mu jí pak s poděkováním v pořádku 

vracíme. 
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tím i možnost prezentovat činnost našeho 

spolku. Koncem září již bylo zřejmé, že se 

nebude konat ani naše - již tradiční 

Adventní výstava.  
     Letošní rok nám nedělal radost ani 

úrodou. Vlivem vlhka a chladnějšího léta 

se dařilo plísním a škůdcům. Po několika 

teplých rocích a mírných zimách se vrátili 

starosti s uchováním rostlin ve stavu, aby 

se nám odměnovaly jak květy, tak úrodou. 

Už jsme zapomněli na problémy s plísní 

bramborovou, silným infekčním tlakem 

strupovitosti jablek, hnilobou cibulovin 

apod. Muselo se hodně ošetřovat proti 

škůdcům, kteří byli po mírné zimě velmi 

rychle aktivní. 
     Výbor se sešel za léto celkem čtyřikrát 

a na poslední schůzi v září již připravil 

plán na činnost při dalším omezení 

spolkové činnosti.  Bylo třeba zajistit 

zazimování záhonů růží a uklidit mísy a 

truhlíky, včetně truhlíků u obecního úřadu 

v Záměli.   
     To se nám v závěru měsíce října 

podařilo tak, že jsme vždy pracovali po 

dvojicích a s ochrannými pomůckami. K 

výročí svátku ke vzniku našeho státu jsme 

měli vše uklizené, ošetřené  a zryté. 
     Provedli jsme nákup nezbytných věcí k 

další sezoně pěstování, která jak doufáme 

již bude příznivější. K pomníku padlých 

jsme pořídili nové mísy.  
     Aktuální věci týkající se zahrádkářství 

dáváme na vědomí v naší vývěsní skříňce 

na budově sokolovny. 
     To je zatím nejkratší a svým způsobem 

nejsmutnější příspěvek do místního 

zpravodaje za dobu trvání spolku. 

 
 

 
 

 

To je stručně vše o činnosti spolku zahrádkářů z Potštejna a Záměle za druhou 

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 spolku Kubalík Zdeněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činností pro ty, kteří zůstali doma. Děti 

tak mohou v pohodlí domova plnit stejné 

úkoly jako děti, které dál chodí do školky. 

A některé děti se opravdu činí. Rodiče 

nám pak právě přes PADLET posílají 

krásné fotografie našich kamarádů. Po 

návratu do mš si společně prohlížíme vše, 

co doma vytvořily a povídáme si o tom, 

co je zaujalo a jak se jim práce dařila. Přes 

všechny obtíže s pandemií jsme ve školce 

i nadále v jednom kole. Během listopadu 

si děti povídaly o lidském těle; o zdraví a 

o tom, jak předcházet nemocem a zavítal k 

nám i svatý Martin na bílém koni. 

Doufáme, že se konečně vše zase brzy 

uklidní a zase se ve školce sejdeme v 

hojném počtu. Asi nás i nadále budou 

trápit nutná opatření a určitá omezení, ale 

my už si nějak poradíme. 

     A co nás čeká? Kdo ví? Jisté je, že se 

blíží prosinec a s ním advent. Určitě se 

rozsvítí vánoční stromky, v pekle už se 

tetelí čerti a Ježíšek jistě poslouchá přání 

všech dětí. Rádi bychom u všeho byli, tak 

uvidíme. Zatím všem přejeme klidné 

prožití adventního času, hodně štěstí a 

především zdraví.                                                                                                                      

 
 

 
 

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci i za materiály pro výtvarnou činnost.  

Jitka Juštová, učitelka MŠ Záměl 

 

Činnost sociálního 
 

a kulturního výboru 

Milí spoluobčané. Blíží se konec roku a vychází nové číslo zpravodaje obce 

Záměl. Letošní rok byl značně ovlivněn koronavirovou pandemií, a to ovlivnilo 

i naši činnost. Společenský život byl omezen, a proto bohužel nemůžeme 

připravovat ani naše oblíbené akce. 
Navštívili, a ještě navštívíme naše jubilanty. Významné jubileum oslavila paní 

Stanislava Vašků 80, Zdenka Králová 93, Zdenka Kosová 91, Miloslav 

Jarkovský 75, Miroslava Skučková 80, Vladimír Čižinský 80, Stanislav John 

70, Květoslava Dvořáková 70, Marta Držmíšková 70, Jarmila Nováková 75, 
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Jana Fenyková 80 a pan Jan Suchomel 70. Všem oslavencům přejeme pevné 

zdraví a spokojený život se svými blízkými. 
Novoroční výstup na Velešov pořádaný 1. 1. 2021 proběhne tentokrát 

individuálně, bez hromadného startu od školy. Na vrcholu Velešova bude na 

obvyklém místě vrcholová kniha. Poprosila bych vás, abyste se tam zapsali 

nejpozději do 15 hodin. Potom ji opět odnesu. 
Další naše akce budeme plánovat podle okolností a včas vás o nich budeme 

informovat. 
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně 

zdraví a pozitivního pohledu na život. 
.                       Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová 

 

Činnost  sboru  

dobrovolných hasičů  
v druhé polovině roku 2020 

 

. 
27. června jsme se zpožděním 

pořádali za hezkého počasí 

tradiční pálení čarodějnic na 

hřišti pod Markem se 

soutěžemi pro děti za pomoci 

SK Záměl.  
 

29. srpna se konala na hřišti 

pod Markem kulturní akce 

nazvaná Orlovic fest. Zde jsme 

zajistili zdárný průběh akce s 

občerstvením. 
 

30. srpna jsme na okresním 

shromáždění delegátů hasičů v 

Nové Vsi u Albrechtic nad 

Orlicí obdrželi od hejtmana 

Královehradeckého kraje 

poděkování za pomoc během 

epidemie koronaviru v roce 

2020 a soustavnou práci ve 

prospěch obce a kraje. 
 

 

6. září bylo v Rychnově nad Kněžnou žehnání nového okresního hasičského 

praporu, kde jsme šli ve slavnostním průvodu s naším hasičským praporem. 
 

Činnost výjezdové jednotky obce Záměl v druhé polovině roku 2020: 
- 18. června v 16.39 hodin - výjezd na pomoc s čerpáním vody po přívalových 

deštích ve Vamberku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20. června v 16.20 hodin - výjezd na protipovodňová opatření v Záměli u 

rybníka 
- 21. června v 8.16 hodin - výjezd na odstranění stromu přes komunikaci na 

Prorubě 
- 29. června v 9.14 hodin - výjezd na dva spadlé stromy do potoka v Záměli 
- 11. července v 1.23 hodin - výjezd na spadlý strom na komunikaci nad 

Zámělí u Zámečku a v 4.47 hodin byl další výjezd na požár autobusové 

zastávky u Rybníka v Záměli 
- 7. listopadu v 17.56 hodin - výjezd na požár v Potštejně u splavu na 

doutnající trám v komínovém tělese 

 

Během roku probíhalo školení 

členů výjezdové jednotky. 
11. až 13. září. byla v 

Pardubicích v bývalých 

kasárnách T.G.M. akce pod 

názvem Retroměstečko. Jednalo 

se již o 7. ročník této akce. V 

rámci ukázek jsme předvedli naši 

techniku (transporter PTS 10 , 

Pragu V3S a Tatru 148 CAS 32). 
Závěrem naší zprávy Vám hasiči ze Záměle přejí poklidné prožití svátků 

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

a rádi uvítáme i nové členy do našich řad :- 
Výbor SDH Záměl. Tolik krátká zpráva hasičů ze Záměle - Marcel Svoboda 

 

 

ZAHRÁDKÁŘI 
 

Začátkem léta se 

rozvolnila opatření státní 

správy, která nám 

neumožňovala se 

scházet.  
     Již koncem června se sešel výbor, aby zhodnotil, jak jsme obstáli v době, 

kdy se organizování chodu spolku provádělo pouze telefonicky, nebo pouze 

setkáním dvou – tří členů výboru na ulici. Konstatovali jsme, že jsme dokázali, 

byť s obtížemi, organizovat výsadby květin i jejich udržování. 
     U obecního úřadu Záměl jsme vyměnili skladbu květin za letničky.  
     Pro přetrvávající riziko nákazy jsme se rozhodli, že le,s nebudeme 

organizovat ani výroční schůzi, ani výlety. Společenská činnost se nám zúžila 

pouze na setkání při brigádách, po kterých me zašli na občerstvení do místní 

kavárny.  
     Koncem léta se již začala zhoršovat situace okolo nákazy. Byla zrušena 

připravovaná oblastní výstava "Zahrada východních Čech" v Častolovicích a  
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