
OZNÁMENÍ

22. 7. 2012 Dílničky pro šikovné ručičky pro malé i dospěláky. Více 
informací ve skříňce před objektem nebo na www.mavlast.eu

11. 8. 2012 SDH  ZÁMĚL Vás zve na soutěž
,,O putovní pohár SDH Záměl“ soutěže žen, mužů v 
požárním sportu, která se koná  na hřišti pod Markem
- prezentace od 12.30 hod.
- zahájení soutěže 13.00 hod.
- požární útok bude proveden dle pravidel požárního sportu 
- startovní pořadí sestaveno dle prezentace
- sání bude z kádě a přírodního zdroje
- ústroj:  pracovní hasičský stejnokroj
pracovní kotníková a zásahová obuv, kanady, hadice klasické 
75mm a 52mm délka 20m +/-1, Dotazy a závazné přihlášky: tel. 
603 237 098

25. 8. 2012 Staročeské dožínky s programem a hudbou…
Více informací ve skříňce před objektem nebo na 
www.mavlast.eu

Prázdninová výstava historických hraček ze sbírky Aleny Pleslové.

Panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, vozítka, kostky a další hračky a 
herní součásti doslova zabydlely zámeckou galerii.

ve dnech 16. 6. 12 – 30. 9. 12 v zámecké galerii v Jičíně

červen a září: od 9:00 – 17:00 hod.otevřeno denně 
mimo pondělí červenci a v srpnu: od 9:00 – 18:00 hod. 

bližší informace www.muzeumhry.cz

Zpravodaj obce Záměl 
             
Povoleno: MK ČR E 11920
Vydavatel: OÚ Záměl, 517 43 Potštejn
Šéfredaktor: Josef Novotný
Technická příprava: Pavlína Plesová
Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost

otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený

..

Z veřejného zasedání 

Zastupitelstva Obce Záměl

Usnesení č. 14/2011 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 12. 12. 2011 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o schválení investice pro 

Dobrovolný svazek  obcí Orlice - financování akce ,, Cyklostezka Čestice –
Častolovice – Kostelec n. O “ s dotací z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod, celkové výdaje projektu 38.711.060,- Kč, dotace 
33.186.061,99,- Kč.
Schvaluje úvěr pro Dobrovolný svazek obcí Orlice – od ČSOB, výše úvěru 
15 mil. Kč, úroková sazba 1M Pribor + 0,58% p.a., jednorázová splatnost 
úvěru 25.11.2012 s možností mimořádné splátky úvěru po obdržení dotace. 
Schvaluje zajištění úvěru pro Dobrovolný svazek obcí Orlice –
blankosměnka vystavená  DSO Orlice, avalovaná městy a obcemi Kostelec 
n.o., Doudleby n.O., Častolovice, Čestice a Záměl.

6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh předložený Městským úřadem 
Rychnov nad Kněžnou odbor výstavby a životního prostředí na vydání 
územního plánu Záměl včetně odůvodnění. Pořizovatel součastně navrhuje 
zastupitelstvu obce Záměl přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo obce 
Záměl, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,  o 
územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen ,, stavební zákon“ ), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. 
x zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní řízení ), ve znění pozdějších 
předpisů

7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje návrh ZMD akciové společnosti se 
sídlem Záměl 227, 51743 Potštejn  na prodej administrativní budovy, 
kovárny, čerpací stanice, vše v areálu mlýna čp. 26 za částku 400 000,- Kč.
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Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje koupi administrativní budovy, kovárny, 
čerpací stanice, vše v areálu mlýna čp. 27 za částku 400 000,- Kč od ZMD 
akciové společnosti se sídlem Záměl 227, 51743 Potštejn . 

8. Zastupitelstvo   obce   Záměl   schvaluje   smlouvu   č. OS 2011 200 00736 
se společností    EKO-KOM, a.s. na pronájem 21 kontejnerů.

9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný.
10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost  o dotaci v rámci Programu 

rozvoje venkova, OSA IV Leader na vybudování chodníku u penzionu 
Orlice. Výše dotace je 480 000,-Kč 

11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o dotaci na dětské hřiště na 
zahradě. Zastupitelstvo obce Záměl souhlasí s dofinancováním projektu 
z vlastních zdrojů.

12. Zastupitelstvo obce Záměl přihlédlo k tomu, že v tomto Svazu postižených 
jsou  zaregistrováni i občané naši obce a schválilo jednorázový příspěvek 
na rok 2012 ve výši 2000,-Kč.

13. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje příspěvek na činnost pro Český svaz 
včelařů o.s. v Záměli na r.2012 ve výši 2000,- Kč.

14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11.  

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje:

8. Zastupitelstvo obce  Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy  č. OS 
2011 200 00736 se společností EKO-KOM, a.s. na pronájem 21 kontejnerů.

Usnesení č. 15/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 16. 01. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.Určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rozkota CSc., a Ing. Josefa Myšáka 
, zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou

2. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
10. Zastupitelstvo  obce Záměl   bere  na  vědomí  nabídku České   pojišťovny 

na pojištění všech budov v areálu mlýna čp. 26.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č.15/2012
5. Jako určeného zástupce do valné hromady AQUA SERVISU a. s. schvaluje 

zastupitelstvo obce pana Josefa Novotného. Po dobu jeho funkce starosty  ve 
volebním období 2011-2014 v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

6. Zastupitelstvo   obce schvaluje   žádost o  zaplacení   členského   příspěvku 
do Euroregionu Glacensis ve výši 4,- Kč na osobu, celkem 2 564,- Kč.

Například změna dopravního značení se děje na základě povolení, o které musí 
pořadatel akce zažádat na policii České republiky a poté je schválené na 
odboru silničním ORP Rychnově nad Kněžnou. Na všechna tato vyjádření 
obec vydává kladné stanovisko a umožňuje objížďky po místních 
komunikacích. (například. Pivní slavnosti Penzion Orlice, den ekomobility 
kemp u Zámečku, den otevřených dveří Agroservis, a podobně … )

Z našeho pohledu se občanskému sdružení "Má vlast - můj domov" 
snažíme pomoct a vycházet vstříc víc než ostatním spolkům a sdružením v naší 
vesnici. 

Oceňujeme jejich pořádání kulturních akcí, ale příspěvky na činnost 
spolků a občanských sdružení se schvalují zastupitelstvem obce na základě 
jejich písemných žádostí. 

Závěrem dodáváme, že nemáme zájem otiskovat příspěvky, které jsou 
zkresleny a zaměřeny proti pracovníkům obce Záměl.

Starosta obce Záměl a zaměstnanci

Hřiště u vagonu

Hřiště je přístupné pro občanskou veřejnost a slouží k aktivnímu 
odpočinku a zpevnění zdraví.
provozní doba hřiště je pouze v letních měsících (tj. od 1. dubna do 30. září):

Po - Pá: 10.00 - 22.00 hod. So - Ne: 8.00 - 22.00 hod.

provozní doba hřiště je pouze v zimních měsících (tj. od 1. října do 31. března):

Po - Pá: 12.00 - 18.00 hod. So - Ne: 9.00 - 20.00 hod.

- mimo provozní dobu je hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu 
- používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž 
běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek 
dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a 
zakázaného užívání
- řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce, dodržovat pravidla 
slušného chování a dbát na pořádek a čistotu. Chovat se slušně a ukázněně tak, 
aby neohrožovali ostatní ani sami sebe

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí 
rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, užívání herních prvků a 
vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem 
rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
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25.srpna 2012 Staročeské dožínky s programem a hudbou… Budeme rádi, 
když k nám zavítáte, jste srdečně zváni na připravené akce, popřípadě i na 
brigádu. Více informací ve skříňce před objektem nebo na www.mavlast.eu

občanského sdružení "Má vlast - můj domov"

Po přečtení tohoto článku nám to nedá a musíme na něj reagovat:
Bohužel přetrvává představa občanského sdružení "Má vlast - můj 

domov"  z dob minulých, kdy zaměstnanci obce a brigádníci odváděli 
nadstandardní pomoc při pořádání akcí a rekonstrukci budovy. Nyní bych chtěl 
pár slovy zmínit o činnostech, kterými jsme pomohli občanskému sdružení 
"Má vlast - můj domov". v předešlých letech. 

Při výstavbě planetární stezky jsme se finančně podíleli 12 000 Kč. 
Brigádníci obce Záměl vykopali v katastrálním území Záměl základy planet, 
které v naší obci stojí. A v letošním roce jsme všechny planety kromě jedné 
museli opravit po poškození vandaly. Obec nakoupila materiál a naši 
zaměstnanci provedli opravu  a občanskému sdružení jsme neúčtovali žádnou 
náhradu za jejich planety. Také pomohli při likvidaci odpadu, větve ořešáku a 
dřeva z hospody u Karla. Na požádání proběhlo ochotně kopírování 
Zámělských pověstí pro děti z Doudlebské školy.

K Tříkrálové sbírce bych chtěl podotknout, že ji zaštiťuje obec, která 
zapečeťuje a přebírá schránky. Poté je předává vedoucím skupin. V sobotu 
odpoledne jsou kasičky rozpečetěny, za přítomnosti zástupce obce jsou 
spočítány a výtěžek je zástupcem obce odvezen do banky.

Před akcí putování ke studánkám naši zaměstnanci provedli vyčištění 
studánek a odstranili stromy spadlé přes cestu v lese. Dobrovolní hasiči 
s obecní technikou pomohli s doprovodem a organizací. Tuto činnost provedli 
po deváté od roku 2004.

Oficiální informace, kterou starosta obdržel v 25. 4. 12, že proběhne 
uzavírka silnice I. třídy, na které budou prováděny údržbové práce v období od 
2. 5. do 31. 5. 2012. Dne 4. 5. 12 práce započaly a následně byla provedena i 
pokládka asfaltu. V dobré vůli byla tato informace telefonicky podána i 
občanskému sdružení "Má vlast - můj domov", aby nebyl narušen průběh akce 
Floriánkovy stezky. Občanské sdružení na tuto informaci reagovalo tím: „ať se 
o to obec postará“. Bylo jim odpovězeno, že to nelze z časových a finančních 
důvodu provést. 

               Obec není povinna zajišťovat a zabezpečovat soukromé akce. 
Bezpečnostní zajištění a průběh akce si zajišťuje každý pořadatel sám. 

7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje členský příspěvek v DSO,  který  počítá 
s  20,- Kč na obyvatele pro rok 2012.

8. Zastupitelstvo   obce   Záměl   schvaluje   nabídku  paní  Marie   Hlaváčkové 
na prodej pozemku parc. č. KN 1039/2 o výměře 146 m2 a pozemkové 
parcely PK 1039 o výměře 1 246 m2. Nabízená cena za pozemky  je 20,- Kč
za 1 m2 /  celkem 27 840,- Kč.

9. Zastupitelstvo obce   Záměl   schvaluje   žádost   Farmy   Tichý  a spol.  a. s. 
na pronájem garáže, pozemků dvora a části budovy chléva v areálu mlýna 
čp. 26.,  za částku  9 000,- Kč za 1 rok.

11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočtové opatření č. 12, 13 / 2011.

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje:

9. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem 
smluv s Farmou Tichý a spol. a.s. na pronájem garáže, pozemků dvora a 
části budovy chléva v areálu mlýna čp. 26.

10. Zastupitelstvo  obce   pověřuje starostu poptávkou  u ostatních pojišťoven 
na jejich cenovou nabídku pojištění všech budov v areálu mlýna čp. 26.

Usnesení č. 16/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 20. 02. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rozkota CSc., a Ing. Josefa 
Myšáka , zapisovatelkou určuje Ing. Milenu Krupičkovou a sčítáním hlasů 
určuje Jaroslavu Pišlovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
10. Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č.16/2012
5. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje, že nebude vyhlašovat výběrové řízení 

na ředitele/ku základní a mateřské školy v obci Záměl a ponechává ve funkci 
ředitelky školy paní Jindru Müllerovou. 

6. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o příspěvek na dofinancování 
speciální dopravy pro žáky speciální školy v Rychnově nad Kněžnou.

7. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje uzavření smlouvy na veřejnou službu 
s Úřadem práce v Rychnově n/Kn.

8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku společnosti PRO Consulting na 
pořizování revizních služeb a hlídání revizí. Vstupní revizní audit 5 160,-Kč.

9. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje panu starostovi provádět rozpočtová 
opatření ve výši do 700 000,-Kč a poté s nimi seznámit zastupitele na dalším 
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veřejném zasedání.
11. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočtové opatření č. 1 / viz. příloha

Toto rozpočtové opatření se týká refundace mzdy na přiděleného 
pracovníka od Úřadu práce.

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje:

7. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podepsat smlouvu na veřejnou 
službu s Úřadem práce v Rychnově n/Kn.

Usnesení č. 17/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 19. 04. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Jaroslavu Pišlovou, 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jana 
Stašáka

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č.17/2012
5. Zastupitelstvo    obce   schvaluje   dodatek č. 10   Smlouvy o dílo na svoz 

a odstraňování komunálního odpadu z odpadových nádob se společností 
Ekola České Libchavy. Jedná se o měsíční navýšení o 690,-Kč za výsyp a 
svoz popelnic.

6. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru  ve  výši 20 000,-Kč 
od Královéhradeckého kraje na nákup baterií na PTS.

7. Zastupitelstvo   obce    schvaluje    žádost   Jitky  a Jaroslava   Doležalových 
na koupi pozemku  parc.č. 184/2  o výměře 113 m2 v katastrálním území 

Záměl za cenu  20,-Kč za 1m2. Poplatek za zhotovení kupní smlouvy a 
poplatek k žádosti o povolení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  hradí kupující.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pronájem pozemků parc.č. 155/1, 
216, 1091  v katastrálním území Záměl.  

9. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh žádosti o dotaci z / Programu životní 
prostředí / na výstavbu sběrného dvora a kompostárny, na zařízení malého 
rozsahu. Dotace činí 500 000,- Kč a dofinancování z vlastních zdrojů činí 
300 000 Kč.

10. Zastupitelstvo    obce    schvaluje   cenovou   nabídku   na   opravu   garáže 
pro hasičskou techniku v areálu mlýna čp. 26.   Zastupitelstvo obce  vybralo 
a schválilo cenovou nabídku  od firmy Petr Červinka stavební práce, Záměl 
čp. 80. Výsledná cena činí 229 931,- Kč bez DPH. Celková cena bude 
276 000 Kč.

záchranných prací kulturní památky se komise seznámila při prohlídce objektu. 
Škoda, že jejich návštěvě nepřálo počasí, jistě by se Záměl ukázala v „lepším 
světle“, než když hodnotitelům byla zima a pršelo. Pěší pochůzku za slunného 
počasí nenahradí žádná jízda auty.

Byli jsme požádáni ZŠ v Doudlebách o prohlídku pro žáky a 
seznámení s naším Hostincem. Šesťáci s paní učitelkou Machačovou, i za 
nepříznivého počasí, k nám přišli a s námi strávili příjemné čtvrteční 
odpoledne. Všichni si mohli ověřit své znalosti a důvtip při poznávání starých 
věcí a nástrojů, určování rostlin a bylin, či si zkusit vlastnoručně upražit kávu a 
na památku nám namalovat svou školu. Jen mokrá trampolína byla dětem 
zapovězena… Věříme, že žáci i paní učitelka odcházeli spokojeni, alespoň nás 
o tom ujišťovali. A my naopak máme radost, že naše práce je smysluplná.  

Během dalších měsíců se budou provádět záchranné práce na objektu. 
Přikrývá se dolní brána šindelem, výměnou za tašky. Musí se, bez ohledu na 
dotace, dokončit průčelí a jeho pobití prkny, aby z východu dovnitř nepršelo. 
Na podzim se plánuje ošetření lípy ořezáním starých větví a svázáním kmenu. 
Totiž kmen hrozí rozlomením. Na práce s tím spojené jsme dostali částečnou 
dotaci od SZIFu. Jak budou pokračovat další práce na záchraně střechy stále 
nemáme jasno. O dotace jsme žádali jak kraj, tak i Ministerstvo kultury. 

Z ÚP na objektu pracují v této chvíli dvě osoby na veřejné službě, což 
je pro nás požehnáním, protože naše síly by na některé práce nestačily. Pan 
Václavík tu pracoval již minulý rok a je velice zdatný a schopný. Pan Duna 
nastoupil nedávno a také se jeví jako člověk, který má zájem pracovat, nikoliv 
strávit čas lelkováním. 
V rámci mezinárodní spolupráce v projektu LEADER –„Otevřené vesnice –
Villageswithoutfences“ se uskutečnila vzájemná setkání s partnerskými MAS 
ve Finsku. V loňském roce členové jejich dvou MAS navštívili náš region. 
V rámci programu jsme měli možnost reprezentovat a předvést některé naše 
zvyky a řemesla v Hostinci U Karla IV. Začátkem června jsem byla jednou 
z účastnic, které jely k nim ukázat naše dovednosti. Předváděla se řemesla, 
vaření české kuchyně a naopak oni učili nás. Výsledkem by měla být společná 
mezinárodní kuchařka. Skupina „přírody“ porovnávala rozličné plodiny a 
rostliny, zvířata a živočichy, a hledala styčné body pro spolupráci. Výsledkem 
by mohl být i internetový prodej našich produktů a výrobků. Byli jsme 
ubytováni v soukromí a program hostiteli připravený byl velmi náročný. O 
jejich pracovitosti, pokoře k přírodě i skromnosti ve všem a ke všemu se máme 
co učit! Tolik moje poznání.

O prázdninách  ještě připravujeme:
22.července 2012 Dílničky pro šikovné ručičky pro malé i dospěláky. Budete 
mít možnost vyzkoušet pedig, drátkování, korálkování, malování,atd.. a odnést 
si vlastnoruční výrobek…
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Sopotnice pro děti moji – tedy –„ Floriánkovu stezku“ připravilo místní o.s. 
„Má vlast – můj domov“ za podpory Královéhradeckého kraje a Pink reality.  
Škoda jen, že se obec Záměl od této akce distancovala. Nezajistila dopravní 
značky pozor děti ani na naše požádání.  Nemluvě o tom, že vedení obce večer 
před akcí oznámilo pouze telefonicky skutečnost, že po části trasy pro rodiče s 
dětmi a hendikepované bude odkloněna v sobotu veškerá doprava z důvodu 
prací na silnici první třídy z Vamberka do Ústí nad Orlicí. Nakonec nezbylo 
jiné řešení, než aby se o bezpečnost  postarali účinkující zajišťující program 
pro děti. Značky jsme si sami dovezli, sehnali jsme výstražné vesty, 
zpomalovali dopravu a prosili řidiče, aby byli maximálně opatrní, aby se nestal 
malér. Potom tito lidé chyběli na stanovištích v zajištění nachystaného 
programu.

Poslední květnovou akcí byl Svátek sousedů aneb Zámělské přástky. 
Letos spojené s brigádou… V pátek 25. května se od rána pracovalo na objektu 
Hostince. Dodělávala se šindel na hlavní bráně, uklízelo dřevo na zápraží, 
odváželo k likvidaci špatné a dobré rovnalo dovnitř. S pracemi pomáhali 
členové Ochranců památek z Hradce Králové. Navečer se společně slavil 
svátek sousedů. Sousedé přišli, každý přinesl, jako obvykle, nějakou mňamku, 
posedělo se, zavzpomínalo, zazpívalo. Zájemci zhlédli projekci starých fotek a  
o půlnoci se Hostinec umlčel do sobotního rána, kdy členové sdružení spolu s 
ochránci památek pokračovali v pracích na záchraně objektu. Všem, kteří 
přispěli ke zdařenému průběhu brigády i oslavy v pátek i sobotu děkujeme....

Červen by měl patřit svátku dětí. Jelikož se v obci k tomuto svátku 
akce pro děti několik let nepořádá, rozhodli jsme se to změnit a program pro 
děti uspořádat. Nazvali jsme ho - Dětský den s vodníkem Floriánkem. Nejen s 
hastrmánkem Floriánkem, ale i s místními hasiči připravilo občanské sdružení 
zábavné sobotní odpoledne pro děti místní i přespolní. Děti poznaly co je  
jablkoham, mincotref, lentilkoham, valcha, necky, kávomlýnek. Zhlédly 
divadelní pohádku o loupeživém rytíři a víle Bublince, zaskákaly si na 
trampolíně. Tradiční úspěch mělo malování  na krabice. U každé disciplíny 
čekala na soutěžící malá odměna. V cíli, dle štěstí v hodu kostky, odměna za 
absolvování celého soutěžního kolečka. Hasiči poskytli k prohlídce ledoborec i 
techniku, kterou disponují. Děti rády vyzkoušely, jak se sedí v transportéru u 
kniplu, za volantem hasičské Avie, nebo jak se sedí na raftu. Jízda na korbě 
transportéru byla jistě vrcholným zážitkem seznámení s hasičskou technikou. 
Spozorsky se na akci podílel Královéhradecký kraj, Tercie, SFŽP a naše 
občanské sdružení. Počasí se vydařilo, věříme, že děti i rodiče prožili sobotní 
odpoledne smysluplně a odcházeli spokojeni.

Komisi hledající Vesnici roku jsme, jak velí tradice, přivítali chlebem a solí 
v Hostinci U Karla IV. Nechyběl hastrmánek Floriánek se svojí Adélkou, kteří 
nabízeli „pravé vodnické buchty“ a k zapití zdejší vodu. S objektem a 
postupem

11. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou zprávu a závěrečný účet obce a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením i výhradou, na základě nichž 
přijme územní samosprávný celek opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které způsobily svým 
jednáním územnímu samosprávnímu celku škodu.

12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje rozpočtové opatření č. 2 / viz. příloha. 
Toto rozpočtové opatření se týká refundace mzdy na přiděleného 
pracovníka od Úřadu práce.

13. Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi, která 
bude hodnotit nabídky na chodník u Penzionu Orlice.

III/ Zastupitelstvo obce pověřuje:

5. Zastupitelstvo   obce pověřuje starostu  podpisem dodatku č.10 Smlouvy 
o dílo na svoz a odstraňování   komunálního  odpadu z odpadových  nádob 
se společností Ekola České Libchavy.

6. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy  
s Královéhradeckým krajem na nákup baterií na PTS. 

Usnesení č. 18/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 16. 04. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu od firmy Forest&Hunters 

company  o hospodaření v obecním lese.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh na řešení dopravní situace v okolí 

školy včetně návrhu.

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:

2. Program jednání č.18/2012
5. Zastupitelstvo   obce    schvaluje   návrh   na   přihlášení   do   vesnice   roku 

a schvaluje příspěvek 2,- Kč na občana.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek od Královéhradeckého kraje ve výši 

20 000,- Kč  na pořízení baterií do PTS.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek  ve výši 3 080,- Kč od pana 

Luboše Jedlického bytem Záměl čp.18 na nákup florbalových branek do 
místní tělocvičny.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 3/viz. příloha. Toto rozpočtové 
opatření se týká refundace mzdy na přiděleného pracovníka od Úřadu práce.
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III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:

9. Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na dotaci na integrovaný informační 
systém. 

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zakoupením baterií do PTS. Cena 

baterií je 21 014,- Kč.

Usnesení č. 19/2012 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného 
dne 21. 05. 2012 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.

I/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , 

zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu 
Pišlovou

4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení. 

II/ Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č.19/2012
5. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení   rozpočtu pro  firmu  Petr Červinka 

o 21 000,- Kč proti původní nabídce na tyto práce: 1/  naházení a štuk 
venkovní stěny 2/uhlazení betonu 3/schod do vedlejší místnosti

7. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní ředitelky školy Jindry Müllerové o 
navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Záměl na r. 2012 na pokrytí provozních nákladů 
školy z důvodu navýšení cen energií o 5 000,- Kč měsíčně od začátku  roku 
a doplacení   částky   25 000,- Kč   jednorázově   za měsíce  leden až 
květen a navyšuje měsíční platbu na 5 000,- Kč. Celková částka na rok 2012 
činí 600 000,- Kč.

8. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Firmy KAŠPAR AUTOŠKOLA s.r.o, 
Rudé armády 227, 517 43 Doudleby nad Orlicí o pronájem pozemku parc.č. 
1091 v areálu mlýna za účelem autocvičiště pro začínající řidiče. Cena 
pronájmu za rok je 500,-Kč.

9. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh o navýšení kapacity na počet 28 žáků 
v mateřské škole Záměl na rok 2012 a 2013.

10. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na podání dotace z dotačního 
programu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Čistý kraj – Podpora 
realizace investic ( z projektu EKO – KOM )  Tento projekt spočívá 
v modernizaci sběrného dvora a zavedení systému odděleného sběru, svozu 
a nakládání s bioodpady na území obce Záměl. V rámci projektu bude 
vytvořeno zařízení pro využívání bioodpadů BRKO.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo 12/05/0298 uzavřenou mezi 
obcí Záměl zastoupenou Josefem Novotným, starostou a zhotovitelem 
IRBOS, s.r.o, se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí. 

ale žádné dítě nepřijde. Výjimku tvoří „ pohodová děvčata a staré harcovnice“  
rodin od Králů, Příhodů a Peňázů. Chasa sestavená převážně z "tábornické 
party" za deset let vystudovala, mnozí založili rodiny, odstěhovali se. .... , 
zkrátka není komu předat štafetu této krásné lidové tradice. Ale téměř rok je 
dlouhá doba, nezbývá než nechat to na Panně Marii Pomocné!

Další akcí v měsíci květnu byla Floriánkova stezka při Pochodu přes 
tři hrady. A jak to viděl náš vodník a hastrmánek Floriánek?
Bre ke keke, bre ke keke, to Vám byla ale sobota…!Tolik poutníků tu v Záměli 
s  Adélkou ještě nepamatujeme, a to žiju jako vodník Floriánek už pěknou 
řádku let…!  Vždyť dokonce pamatuju i příjezd družiny kralevice Karla jako 
markraběte moravského – budoucího císaře a milovaného krále Karla IV., - na 
zámělské posvícení do zájezdního hostince hned naproti rybníku. V hostinci, 
kterému z nostalgie dnes říkají Hostinec u Karla IV., který ouřady vyhlásily 
kulturní památkou a dnes se pár lidiček snaží o jeho záchranu, bylo pěkné 
hemžení.  U hlavní brány všechen lid spočítaly moje tety, Brčálnice i Bětka, 
které zavítaly na návštěvu z nedaleké Tiché Orlice.  Na dodržování pořádku a 
dobrých mravů dohlížel místní četník s bajonetem. Zapomenuté řemeslo, 
výroby dřevěných šindelů, názorně, přihlížejícím, ukázal pan Balous. Pár 
sousedů to s pořízem i zkusilo. Pan hostinský  zrovinka opravoval stavení a tak 
mohl v krčmě udělat výstavu starých fotek, vypravovat krajánkům i poutníkům 
o časech dávno minulých, přítomných i budoucích. Hladové krky nasytili 
místní kati. Caparti na dvoře malovali, houpali se na houpačce. Obležené a 
nahečmané pískoviště se stalo pracovním a výrobním místem báboviček. Jo a 
těch pejsků, co se vydalo na pochod …možná by stálo za to je příště spočítat. 
Povozem dojel i sám Mistr Jan Vít – dudák to až z daleké Prahy, co si dudy 
nejen postavil, ale i překrásně na ně celý den dudal samé české písničky. 
Pradlena, děva to kyprá, ukázala jak správně prát na valše, prádlo máchat, bělit 
na trávníku i správně kropit čistou vodou z řeky. Věšení na šňůry také 
vyžadovalo dávku fortelu a času. Dávno tomu, kdy automatky ženy neznaly, za 
to k řece přišly každé pondělí, popovídaly, a kterak se dobře hledílo 
hastrmánkovi z podkamene  na ně.  V sobotu každá pradlenka, po zásluze, byla 
odměněna sladkostí. Velkým lákadlem asi byly stany PINK REALITY, kde si 
děti mohly nakreslit obrázek, nebo zasoutěžit ve slalomu na koloběžce,  skoku 
přes švihadlo. Ve druhém stanu se dostatečně vyskákat a vyskotačit. Odměnou 
byly nafouklé barevné balónky. A já jsem se na tom slunku málem vypařil… 
Děti  se chtěly se mnou a s Adélkou stále fotit, ale nejprve musely poslat po 
vodě žabičce stříbrňák, nebo chytit rybku. Mladé děvy z Frolíkovy pražírny
učily zase pro změnu, kterak umlít dobrou černou kávu. Co kdyby na posvícení 
se zastavil král, nebo císař, vždyť dějiny se opakují. Na posledním zastavení si 
babičky s dětmi i dospělými  popovídaly, vyzvěděly co nového cestou. Pokud 
jim zvědavost a zvídavost nedala, tak si děti mohly vyzkoušet co je geokešing. 
V cíli se rozdávaly za splněné úkoly odměny. Ve spolupráci s KČT

6 – OBEC ZÁMĚL OBEC ZÁMĚL - 23



- nejmladší  - Natálka Králová;  Daneček Trejtnar; Sonička Peňázová; 
- prostřední - Deniska Králová; Yvetka Kotyzová; Deniska Trejtnarová;    
Jejich vedoucími  byly "staré harcovnice", které mají od prvního koledování 
zkušenosti a nevynechaly žádný rok : Máša Červinková a Růženka Krupičková                  
- nejstarší - Jana Smítalová; Dominik Trejtnar, Pavel Trejtnar. Tato skupinka 
byla složena z dospěláků, tudíž nemusela mít doprovod. Jejím vedoucím byla 
Jana Smítalová.

Do tří kasiček Charity devíti zámělských králů občané Záměle přispěli  
16 952,- korunami, které byly vloženy na účet v bance  pro tento účel zřízený.

Samozřejmě poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli, protože 
bez Vaší dobročinnosti, pochopení a štědrosti  by akce postrádala smysl. 
Děkuji také za drobné sladkosti pro koledníky. Zázemí pro krále a jejich 
doprovod bylo jako každý rok zajišťěno u nás doma. Navíc si troufám napsat 
za obdarované: Díky všem dárcům, králům i vedoucím skupinek.

V dubnu jsme společně se sociálním výborem obce Záměl pořádali 
Humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Bohužel, nám letos svozový termín 
vyšel až moc blízko akce pochodu přes tři hrady a nebylo garantováno, že 
budou vybrané věci včas odvezeny. Tak aby nic nebránilo naší přípravě na 
největší akci letos konanou v Hostinci u Karla IV., se věci vybíraly v bývalém 
mlýně, který obec letos získala koupí. Za věci, které jste do sbírky donesli, moc 
děkujeme a věříme, že ještě přinesou někomu potěšení. 

V květnu jsme uspořádali  Putování ke studánkám. Vždyť první den 
v máji studánky tu svátek mají. Roku 2003 byla obnovena lidová tradice čištění 
studánek v naší obci, tudíž letos měly studánky své novodobé desáté jubileum. 
Dobově oděná chasa i s poutníky se schází každoročně pod Vorařskou lípou a 
pěšky putuje k lesní studánce Panny Marie Pomocné a ke studánce Mance. Zde 
děvčata studánky za zpěvů mariánských písní vyčistila a pramen byl odemknut 
klíčem, který donesly družičky na podušce, zvláště pro tento sváteční účel 
určené. Pan farář dodal pár moudrých myšlenek k zamyšlení a pramen 
požehnal. Poutníci ochutnali vodu z pramene i vodu "živou", kterou rozléval 
místní vodník a hastrmánek Floriánek. Děvčata podělila poutníky koláčky i 
preclíčky. Kdo chtěl, získal pohled s razítkem. Hrou na kytaru a zpěvem 
Hálkových veršů vypravil na daleké cesty požehnané vody z pramenů pan 
Čížek. Cestou u rybníčku byla k vidění i slyšení opravdová víla Rusalka se 
svojí árií ze stejnojmenné opery v podání Káti Nermuťové. Místní hasiči se, 
jako pokaždé, starali o doprovod a pohoštění na hřišti. Počasí přálo, a věřím, že 
poutníci odcházeli domů spokojeni s vědomím, že lidové tradice mají co říci " 
lidu všemu" i v dnešní uspěchané době. Nebo právě proto...? Bohužel, jakou 
podobu budou mít "studánky" příště, zatím není jasno. Dnes víme, že místní 
tuto tradici nepodporují, svým dětem nedovolí se účastnit, byť ony samy by 
zájem měly, jak patrno z toho, že pokaždé když navštívím školu s pozváním, 
hodně rukou se hlásí,

Předmětem této smlouvy je technická a administrativní příprava 
rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Záměl, která bude použita pro 
podání  žádosti o dotaci. Cena kompletní technické přípravy je 99 000,- Kč 
bez DPH. 

12. Zastupitelstvo  obce schvaluje   nabídku na   pojištění   obecního   majetku 
od společnosti RENOMIA.

13. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opaření č. 4 a 5/viz. příloha. 
Rozpočtové opatření č. 4 se týká dotace z KÚ na nákup baterií na PTS 10.

III/ Zastupitelstvo obce neschvaluje:

6. Zastupitelstvo   obce neschvaluje   návrh   na řešení bezpečnostní    situace 
u místní školy. Navrženo bylo dopravní značení, které by stálo 12 000,- Kč.

IV/ Zastupitelstvo obce pověřuje:

11. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 12/05/0298 
uzavřenou mezi obcí Záměl zastoupenou Josefem Novotným, starostou 
a zhotovitelem IRBOS, s.r.o, se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí. Předmětem této smlouvy je technická a administrativní příprava 
rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Záměl.

12. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby jednal se společností 
RENOMIA o pojištění obecního majetku.

Vážení spoluobčané, milí záměláci,
blíží se doba dovolených a tak bych Vás tímto chtěl seznámit s tím, co 

jsme již v tomto roce udělali a co nás ještě čeká a zhodnotit uplynulý půlrok. 
Nejprve chci poděkovat všem, kteří se podíleli na údržbě obce a na konaných 
akcích. Velký dík patří hasičům ze zásahového družstva, kteří se podíleli při 
zimních problémech s ledovými jevy na řece Divoké Orlici. Na vlastní kůži 
jsem si zkusil, jak složité je rozhodování v těchto případech a jak těžko se 
předpovídá budoucí vývoj. Z pohledu nezasvěcených se mohlo zdát, že zásah 
byl pozdní, ale není snadné odhadnout čas zahájení zásahu. Naštěstí vše 
dopadlo dobře a řeka se nevylila. Tato událost nás ujistila, jak nutné je mít v 
obci akce schopné hasiče. 

Nyní pár slov o naší nové garáži pro hasičskou techniku, kterou jsme 
předvedli veřejnosti při dni otevřených dveří začátkem června. Myslím, že naši 
hasiči mají nyní velmi pěkné zázemí, na kterém se podíleli sami hasiči. V 
garáži je kompletně nová elektroinstalace, nové omítky, izolace, 
sádrokartonový strop, nové žlaby a svody, beton je leštěný a  vjezd je osazen 
novými vraty. Součástí zázemí je i nová šatna a kuchyňka. Celková cena 
rekonstrukce byla asi 350 000 Kč.  Děkuji všem hasičům, kteří se podíleli na 
výstavbě garáže. Zednické a sádrokartonářské práce prováděla firma Petra 
Červinky z naší obce. Tímto chci jeho firmu pochválit, protože odvedli velice 
dobrou práci a vše, na čem jsme se dohodli, klapalo. 
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Další akce, které proběhnou v tomto roce. 
Podél silnice před Penziónem Orlice bude v tomto roce postaven 

chodník. V tomto projektu jsme byli úspěšní při žádosti o dotaci z programu 
rozvoje venkova SZIF. Celková výše projektu je dle rozpočtu 476 601,-  Kč, 
výše dotace činí  297 876,- Kč. 

Také proběhne výstavba sběrného dvora, kde se nám podařilo uspět s 
dotací  „z projektu Čistá obec Čistý kraj z projektu EKO-KOM“. Celková výše 
projektu je dle rozpočtu 831 600,-  Kč výše dotace je dle rozpočtu 500 000,-
Kč. Sběrný dvůr bude vystavěn v tomto roce a po všech povoleních začne 
fungovat. 

Máme také několik neúspěšných žádostí o dotace jako např. dotace na 
komunální techniku, dotace na dětské hřiště, dotace na výměnu oken na škole. 
Z toho je patrno, že úspěšnost v získávání dotací je asi poloviční. Proto je nutné 
zkoušet co nejvíce dotací a připravovat další projekty. Bohužel bez dotačních 
titulů není obec schopna některé projekty realizovat,  např. výměna oken na 
škole investice je asi 1 200 000 Kč. Výstavba čistírny odpadních vod u školy v 
částce 1 100 000 Kč.  Kompletní    rekonstrukce veřejného osvětlení by stála 
4 750 000 Kč. A to nemluvím o komunikacích a dalších investičních záměrech. 
Bez dotací nejsme schopni tyto projekty financovat. 

V letních měsících obec stejně jako v loňském roce zaměstná studenty 
z naší obce. Budou provádět  nátěry a další potřebnou údržbu. 

Naše obec se zúčastnila také v tomto roce soutěže Vesnice roku. Jak 
asi víte z médií, tuto soutěž vyhrála vesnice Vrbice. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří pomáhali při naší prezentaci a mohu dodat, že naše obec je pěkná a 
za naší práci se nemusíme stydět.

Rád bych vyzdvihl spolupráci s naší školou, kolektivem učitelek a 
všech zaměstnanců mateřské a základní školy. Také chci touto formou 
poděkovat paní Haně Myšákové a panu Pavlu Kosovi, kteří ve svém volnu 
každý pátek vedou cvičení s dětmi. Také paní Pavlíně Plesové, která vede v 
naší knihovně pondělní tvoření. Rádi bychom tyto činnosti i v budoucnu 
podporovali.

Nyní Vás seznámím s problémy v naší obci. První věcí, která mě štve, 
je vandalismus. Za tento rok byla rozbita okna na zastávkách autobusu, 
poškozeny vývěsní tabule u krámu, vyvráceny všechny planety mimo jedné 
v katastru naší obce, poškozena lavička u lípy, rozbité zrcadlo u rybníka, 
rozbitá okna u mlýna, poškozené lampy na lávkách u vodníka a lávky u 
Myšákových. To je jen část škod, které v naší obci způsobili vandalové. Škody 
jsou vyčísleny a jdou do desítek tisíc korun. Opravy a uvádění do původního 
stavu obec zbytečně finančně zatěžuje. Najde-li se viník, financuje si opravy 
poškozených věcí z vlastní kapsy. Proto Vás prosím, buďte všímavější a pokud 
uvidíte ničení majetku, nebuďte lhostejní a  nahlaste případ policii.

Druhou věcí je neschopnost některých občanů třídit odpady. Obec 
rozšířila v loňském roce síť kontejnerů po naší vesnici. Nově se třídí bílé 

Má vlast – můj domov o.s.

Z naší činnosti od prosince 2011 do června 2012
Půjdem spolu do Betléma… se zpívá v jedné naší oblíbené lidové 

vánoční koledě.Tuto filtivní příležitost měli návštěvníci na Štědrý den 
dopoledne. Né náhodou byl umístěn živý Betlém v bývalém zájezdním hostinci 
v Záměli. Pokud vnímavý návštěvník se oddal fantazii při čtení Lukášova 
evangeliia mohl sdílet pocity Svaté rodiny, kterou nikde nepřijali a byla 
odkázána na neobyčejně chudý a nevlídný příbytek pro zrození  Spasitele. Tak 
jako před dvěma tisíci lety narození Ježíška zvěstovali andělé, tak i zde u 
jesliček bylo k vidění andělské hemžení, doprovázené slavnostním troubením. 
Svatou rodinu přišlo potěšit i několik pastýřek se svými zvířátky, na koni se 
přijel poklonit i sám Baltazar, jeden z tří králů a mnoho, mnoho sousedů, 
pocestných, přátel a hlavně dětí, které tu mohly prožít vlastní zkušenost,  jak se 
asi cestovalo na koňském hřbetě biblickým králům na cestě za Světlem. Čekal 
je opravdový zážitek osobního setkání se Svatou rodinou, koledníky, potěšit  a 
pomazlit se se zvířátky. Pasáčci donesli dárky. Každý andílek dostal dáreček. 
Kdo chtěl, tak si mohl zazpívat s přítomnými muzikanty koledy, popít 
medovinu, svařené víno, okusit cukroví, poklábosit s přáteli, popřát si 
vzájemně nejen požehnané Vánoce, ale i  povinšovat do nového roku 2012. Na 
cestu domů si přítomní odnášeli kytičku jmelí pro štěstí a Betlémské světlo, 
které prozářilo vcelku nevlídné počasí dvora hostince, aby v plném jasu 
dotvořilo sváteční náladu jejich nevšedního večera. Tak se Hostinec u Karla 
IV. v Záměli na chvilku stal v předvánočním shonu místem zastavení se 
slavnostní náladou a předzvěstí událostí večerních  ......Pořádající občanské 
sdružení "Má vlast - můj domov" děkuje Svaté rodině v podání rodiny 
Dvořákovy i  všem, kteří nás přišli podpořit, ať již jako účinkující nebo jako 
hosté, či příznivci. 

Tak jako po mnoho let nazpět, tak nejinak i letošní první víkendová 
sobota nového roku, patřila v Záměli  Tříkrálové sbírce. Do projektu Charity 
jsme zapojeni dlouhá léta. Devět králů se svým doprovodem tuto sobotu 
vyrazilo se známou koledou  na rtech a kasičkami dům od domu s dobrým 
úmyslem sehnat potřebným co nejvíce prostředků, dárce odměnit nejen písní 
ale i drobným dárkem. Cukříkem na oslazení, popřípadě špatných dní roku, 
kalendáříkem, připomínajícím jejich štědrost. Každý "štědrý dům" byl označen 
posvěcenou křídou iniciály K+M+B 2012.  Jistě si tu zaslouží být uvedena i 
jména koledníků, nejen protože museli obětovat svůj volný čas i přidat něco ze 
svého "já", ale navíc snášet útrapy vrtkavého počasí. 
Devět králů dle skupinek:
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Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se 
například dříve hojně využívalo kadmium. To je toxická látka, která se do těla 
dostává potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také v 
játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. 
Kadmium patří mezi karcinogenní látky.

Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal azbest. Ten je 
silně karcinogenní. Jeho vlákna se při vdechování zabodávají do plic a 
postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu. 

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět 
poradit, je šestimocný chrom. Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k 
perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeniny mohou vyvolat 
rakovinu plic.

Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští „recyklátoři“, 
kteří se snaží staré spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například 
kompresory z lednic nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru.
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s 

vysloužilými spotřebiči je tedy velmi důležité, aby měly za partnery jen 
zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.

Například náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v 
současné době spolupracuje se společnostmi AGM recykling  s.r.o., FERMET 
s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Marketa-Remone 
s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik 
system s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T 
/chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., 
STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! 
Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru 
naleznete na www.elektrowin.cz

Má-li někdo zájem si koupit novou popelnici od svozové firmy EKOLA 
Nabízíme Vám ceník za popelnice s platností od 9. 2. 2012 ceny jsou uvedeny 
vč. DPH

Typ nádoby Prodejní cena
Sklad EKOLA

Prodejní cena
zákazník

Cena pronájmu
Kč/ks, rok

110l bez koleček 798,- 917,- 267,-
110 l s kolečky 1 273,- 1511,- 409,-
Samotná kolečka 536,- 655,- --
120 l plastová 671,- 790,- 228,-
240 l plastová 935,- 1 054,- 304,-

Pro dodávky nádob v barvě jiné než šedé jsou ceny vyšší viz. stránky 
www.mariuspedersen.cz

sklo a papír. Někteří naši občané ale nerozeznají bíle sklo od plastů, papír od 
směsného komunálního odpadu a dalších složek odpadu.

Na kontejnerech na tříděný odpad se objevily informační cedule 
POUZE SKLO, POUZE BÍLÉ SKLO, POUZE PAPÍR, POUZE PLAST s 
vysvětlujícím textem. Pokud budete do tříděného odpadu stále házet jiné 
suroviny než na jaké jsou nádoby určeny, budeme nuceni poplatek za 
TDO navýšit až do 1000 Kč/osobu. Protože svozová firma nevytříděný 
odpad fakturuje jako směsný komunální odpad, kde je cena 
několikanásobně vyšší !!!

Ano k tomuto navýšení poplatku dojde, když budete vhazovat do 
tříděného odpadu jiné suroviny než pro které jsou  nádoby k tomu určeny. 
(Napři: v kontejneru na sklo se nalezly pet lahve. V kontejneru na papír byly 
vhozeny použité pleny a plechovky). 

Uvědomte si, že odpad v kontejnerech má svoji váhu a pak platíte tuny 
skla jako směsný odpad. EKO-KOM za tříděný odpad vrací určitý poměr 
peněz. Uvedl jsem příklad sklo, protože je to těžká surovina a odvoz ve 
směsným odpadu je několikanásobně dražší než stejná velikost kontejneru 
směsného odpadu. Přitom, pokud by tam bylo pouze sklo, získali bychom 
peníze zpět.

Již při jarním sběru nebezpečných odpadů jste byli s touto skutečností 
seznámeni na letácích, které Vám byly vhozeny do schránek.

Proto Vás všechny prosím, třiďte, ale hlavně správně. I z těchto 
důvodů také NEBUDE otevřen sběrný dvůr dříve, než obec bude mít všechna 
povolení. A jak vidím, je nutno mít ve sběrném dvoře přísnou obsluhu.

Závěrem Vám chci popřát krásné léto.
Josef Novotný, starostka

Zprávičky 

z naší školičky

     Letošní zima zimním radovánkám právě moc nepřála. Měli jsme tedy 
dostatek času na spoustu jiných věcí.
      V lednu naši budoucí předškoláci navštívili první třídu, aby věděli, jak to 
vlastně vypadá v té opravdové škole. I ve školce jsme přípravě do školy 
věnovali hodně času – děti přinesly ukázat své nové aktovky, zahráli jsme si na 
některé vyučovací předměty a malí předškoláci plnili mnoho úkolů jako 
opravdoví školáci. Po svědomité přípravě se děti k zápisu skutečně těšily a
nemohly se dočkat, až všem ukážou, jak jsou šikovní.  Na konci ledna nás 
čekalo divadelní představení ve Vamberku – Sněhová královna. Netradiční 
zpracování známé pohádky bylo opravdovým zážitkem. Původně smutná 
pohádka byla dětem představena velice zábavnou formou a děti i dospělí se 
smáli od začátku až do konce. Zimní období v naší školce zakončilo 
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masopustní veselí. Děti si vyrobily papírové masky, oprášili jsme staré zvyky a 
tradice a vše dovršil masopustní rej v naší třídě.
     Po jarních prázdninách jsme opět vyrazili do vamberského divadla. Pohádka 
o berušce Ušce nám připomněla, že jaro už klepe na dveře. Proto jsme se 
rychle pustili do výroby Morany a na první jarní den jsme vynášeli zimu. 
Vynášení zimy jsme zahájili jarními písničkami a básničkami, děti pak 
procházely i s Moranou po vesnici a nakonec ji na lávce pod dohledem 
hastrmana hodily do řeky. Voda odnesla Moranu snad až do moře a k nám se 
vrátilo jaro.
     A jaro bylo opravdu krásné. Všechno kvetlo a vonělo a my jsme se na tu 
nádheru zajeli podívat do Kostelce nad Orlicí do místního zámeckého parku. 
Takovou záplavu sněženek, bledulí a jaterníků děti ještě neviděly.  Květinky se 
jim tak zalíbily, že i ve školce zatoužily vypěstovat si nějakou tu vlastní 
kytičku. Nechali jsme tedy naklíčit pár semínek slunečnice a pozorovali jsme, 
jak z hlíny vylézají první lístečky. Pokus se vydařil do puntíku. Nyní nám před 
školkou v malém květináči rostou dvě velké slunečnice a my už se těšíme, až 
nám ukážou své krásně zlaté květy.
     Počátkem dubna nás plně zaměstnaly velikonoční svátky. Děti zdobily a 
vyráběly a ve školce zavládla ta pravá velikonoční atmosféra. Když bylo vše 
připraveno, mohlo se začít koledovat. Nejdříve koledovala děvčátka, protože 
snad jedině v našem kraji se traduje také dívčí koleda, a po čtrnácti dnech 
vypláceli zase kluci. Všichni koledníci byli pak bohatě odměněni nejrůznějšími 
dobrotami.
     Při práci s rámcově vzdělávacím programem jsme se také dotkli přírody a 
životního prostředí. Je nezbytné, aby naše děti věděly, jak moc je pro každého 
příroda důležitá, a proto jsme věnovali celý týden ochraně životního prostředí a 
ekologii. Dnes už děti snadno rozliší jednotlivé kontejnery na tříděný odpad 
rozmístěné po naší vesnici, sami určí, jaký odpad do nich patří, a poznají, jaké 
chování přírodě škodí. Téma ochrany přírody se ale prolíná i ostatními tématy 
rámcově vzdělávacího programu a my se mu tak věnujeme po celý rok.
     Koncem dubna jsme se začali připravovat na besídku ke dni matek, která je 
každoročním dárkem našich dětí všem maminkám za jejich práci i lásku. Letos 
jsme se nechali inspirovat mnohými muzikály a připravili jsme si pohádku 
plnou písniček, básniček i tanečků. Krátké vystoupení potěšilo opravdu 
každého a na závěr dostaly maminky od svých dětí vlastnoručně vyrobené 
tulipánky z vaječných skořápek. Na konci dubna se konal tradiční čarodějnický 
rej. Téměř všechny děti přišly v ten den v dokonalých kostýmech a slet 
čarodějnic mohl začít. Malé čarodějky tančily, řádily i soutěžily. Nakonec byla 
zvolena ta nej,nej čarodějnice, ale odměnu za krásný kostým si odnesli všichni.
     V květnu nás čekalo společné focení, aby měl každý malou památku na 
dobu strávenou v mateřské školce.  Také jsme se zašli podívat do Potštejna 
právě v době, kdy se chystala velká potštejnská pouť. Děti s úžasem 
pozorovaly kolotoče, autodromy i strašidelné hrady a nemohly se dočkat, až se 
na některých s rodiči povozí.

Kde a jak se mohou obyvatelé obce Záměl zbavit vysloužilých 
elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na 
některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je 
přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být 
kompletní, tedy nerozebrané.

V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci 
prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo 
odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, 
plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem 
určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné 
považovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. 
Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat 
ve sběrném dvoře, který se prozatím připravuje ke své funkčnosti. Zatím není 
využíván pro veřejnost. Po dohodě se starostou je možné do něho umístit 
pouze elektrospotřebiče. Jedná se o elektrospotřebiče ve zpětném odběru a 
baterie, zářivky, žárovky, úsporné žárovky… . O otevření sběrného dvora 
Vás budeme informovat.

Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn v 
budoucím sběrném dvoře a v místní škole. Obec Záměl bude sbírat staré 
spotřebiče v rámci projektu společnosti ELEKTROWIN „Recyklujte s hasiči“ 
opět na podzim při mobilním svozu.

Více na www.elektrowin.cz nebo www.obeczamel.cz

Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory

Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě 
zpětného odběru znamená přispět k úspoře primárních surovin, ropy a 
elektrické energie.

Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o vysloužilá 
elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k 
úspoře desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.

Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z nichž byly spotřebiče 
před lety vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými 
surovinami místo toho, aby skončily jako odpad. 

Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích 
prakticky vylučují nebo je omezují na naprosté minimum tam, kde je ani 
moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších spotřebičů, které už 
dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále 
setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom.
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Pro představu kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled 
je za sledované období k porovnání od roku 2008 – 2011 a ceny jsou uváděny 
bez DPH. 

Porovnání smluv v období 2011 2010 2009 2008

Ceny za odstraňování odpadu 565,- 550,- 550,- 550,-

Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,-
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,-
Platby za svoz odpadu 61.320,- 60.120,- 60.120,- 60.120,-
Cena odstraňování 1t odpadu 565,- 550,- 550,- 550,-
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t
Poplatek obci 500,- 500,- 500,- 500,-
Celková cena /za tunu 1.165,- 1.150,- 1.150,- 1.150,-
Třídění plastů /za kg 9,2 8,98 8,98 8,98
Velkoobjemový kontejner 1.165,-/t 1.150,-/t 1.150,-/t 1.150,-/t
Třídění skla – výsyp kontejneru 200,- 190,- 190,- 190,-

Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo 
zaplaceno na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO.

Uhrazené faktury v roce 2011 za TDO:
Nebezpečný odpad
Roční pronájem kontejneru
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
Nákup zboží
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu

Fi: ASEKOL
Celkové náklady

2011
28.126,-
12.816,-

311.726,-
41.459,-

-44.350,5 
      - 850,-
348.926,5

2010
29.978,-
51.050,-

296.583,-
1.594,-

- 43.061,-
- 1.700,-

336.153,-

Zaplacené poplatky 
Má se ještě vybrat

287.100,-
18.481,-

262.656,-
25.306,-

             
               Informace pro rodiče a veřejnost. ZŠ a MŠ Záměl je zapojena do akce 
RECYKLOHRANÍ. I příští školní rok bude vyhlášena soutěž: "Věnuj mobil" 
Cíl: Získat k opětovnému využití, případně k recyklaci mobilní telefony, které 
zůstávají v domácnostech bez využití (funkčních i nefunkčních - možno včetně 
baterií a nabíječek, ale není to podmínkou). Místo sběru: budova školy za 
vstupními dveřmi- označená krabice. Děkujeme za pomoc.     

Svoz komunálního odpadu

probíhá pravidelně

lichý týden v pátek

Pálení na zahradě (například klestí) se musí hlásit na tel. 950 520 600 

     Dalším pěkným výletem byla cesta do Častolovic. Místní zámecká mini-zoo 
dětem připravila krásné překvapení. Všechna zvířátka měla mláďata. Děti 
nevěděly, co mají sledovat dříve: páva s rozevřeným ocasem, malá skotačivá 
selátka, hromadu morčátek, králíčky jako malé kuličky, koníky s hříbátkem, 
ovečky, kozičku, oslíka….Velikým zážitkem bylo i krmení daňků a jelenů 
v místní oboře. Děti jim donesly staré pečivo, zvířata přišla až k nám a nechala 
se krmit z ruky. 
     Do Potštejna jsme v červnu zavítali ještě jednou. Čekala nás prohlídka 
zámku. A ne jen tak ledajaká – byla pro nás nachystána hraná prohlídka 
v kostýmech, hledání ukrytého pokladu v zámeckém parku a nakoukli jsme i 
do Pohádkova. 
     Školní výlet do Potštejna byl takovou pomyslnou tečkou za letošním 
školním rokem. Zbývá ještě  rozloučit se s předškoláky a popřát jim mnoho 
úspěchů ve škole a v září zase můžeme přivítat nové kamarády. Tak hezké 
prázdniny všem.
      Poděkování za hračky, kreslící papíry a jiný výtvarný materiál Reslovým, 
Toužimským, Jurinovým, Šponarovým, Kapuciánovým, Dittrichovým, 
Markovým a Novotným. Také děkujeme rodině Sršňových za sponzorský dar
naší školce.

Juštová Jitka, Učitelka MŠ

Zpráva o činnosti školy 

ZŠ a MŠ Záměl

V minulém čísle zpravodaje jsme se loučili pozvánkou na zápis dětí 
do 1. ročníku. V příštím školním roce budeme mít šest prvňáčků. Přišli se 
podívat do školy, vyzkoušeli si, jak se sedí v lavicích, pracovali u magnetické 
tabule a plnili další úkoly. Po zimních radovánkách jsme přivítali jaro. 
Vyzdobili jsme školu a vyrobili Moreny. První jarní den jsme došli průvodem 
za zpěvu písniček až k lávce. Tam jsme poslali Morenu po vodě a očekávali 
lepší počasí. V březnu jsme se připravovali na Velikonoce. Uspořádali jsme 
velikonoční dílny. Děti si mohly ozdobit vyfouknutá vajíčka různými 
technikami.

V dubnu jsme se vydali do hvězdárny v Hradci Králové. Osvěžili jsme 
v paměti to, co jsme se naučili v přírodovědě. Největší úspěch mělo tradičně 
planetárium s celou hvězdnou oblohou. A už se blížil konec dubna a s ním 
slibovaný rej čarodějnic a den naruby. Žáci se dlouho připravovali na svůj 
první pedagogický

18 – OBEC ZÁMĚL OBEC ZÁMĚL - 11



výstup. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet, jak vyučovat předmět, který ho zajímá. 
Příprava byla opravdu zodpovědná. „Páni učitelé a paní učitelky“ měli 
připraveno množství obrázků, kvízů i pracovních listů. My učitelky jsme byly 
pozornými žáky, kteří kladou všetečné otázky. Všichni jsme si užili spoustu 
legrace. Po výuce následoval čarodějnický rej a kouzlení. V závěru dne jsme se 
zabavili pokusem s mlékem, potravinářskými barvami a jarem. Naskytla se 
nám krásná barevná podívaná na každém talíři. Barvy vytvářely různé tvary a 
my jsme odhadovali, co asi znamenají.

Během jara jsme stihli navštívit divadelní představení ve Vamberku. 
Zhlédli jsme i vystoupení klauna TUTU, který děti hravou formou seznámil 
s pravidly silničního provozu. 

V květnu naši školu kontrolovala Česká školní inspekce v oblasti 
využívání finančních prostředků státního rozpočtu. Kontrolními pracovnicemi 
bylo konstatováno, že škola postupuje v souladu s právními předpisy. 

A už se přiblížil červen a s ním olympiáda málotřídních škol. Letos 
jsme ji pořádali u nás v Záměli. Díky sehranému kolektivu vyučujících vše 
proběhlo hladce a bez problémů. Jen počasí nás trochu pozlobilo, ale nakonec 
celá akce mohla proběhnout venku. Zúčastnili se žáci ze školy v Potštejně, 
Rovně a Bohousové. Svou účast z organizačních důvodů omluvily školy 
z Rybné nad Zdobnicí a Lhot u Potštejna. Naši školu reprezentovali v kategorii 
mladších dívek Eliška Myšáková a Pavlína Šklíbová, v kategorii mladších 
chlapců Jiří Kubelka a Petr Srp, v kategorii starších dívek Natálie Králová a 
Soňa Peňázová a v kategorii starších chlapců Jakub Červinka a David 
Kapucián. Soutěžilo se ve vytrvalostním běhu, skoku do dálky z místa, hodu na 
cíl, sprintu na 50 metrů, překážkovém běhu a přeskoku přes švihadlo. Celkem 
jsme získali šest prvních míst, devět druhých míst a osm třetích míst. Všem 
závodníkům patří dík za vzornou reprezentaci naší školy. Ostatním dětem pak 
za pomoc u jednotlivých disciplín a za fandění kamarádům. 

Pomyslnou štafetu jsme předali do Rybné nad Zdobnicí, kde se 
uskuteční olympiáda málotřídek v příštím školním roce.

Na školní výlet jsme se letos vydali do Litic na Orlicí. Vyšli jsme 
pěšky přes Potštejn a Brnou. U řeky jsme si opekli párky. Na lanové lávce jsme 
překonávali bahnitý úsek, posilovali ruce i nohy a vyzkoušeli si udržení 
rovnováhy. Na hradě nás čekalo seznámení s košíkářským uměním. Mohli 
jsme si sami vyzkoušet pletení košíků. Z celé prohlídky hradu byl nejkrásnější 
pohled z věže do okolní krajiny. Na cestu domů jsme se vydali vlakem.

V posledním týdnu školní docházky jsme měli naplánováno několik 
zajímavých akcí. V pondělí jsme si prohlédli starý mlýn a hasičskou zbrojnici.

Poplatky
UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany obce Záměle na nový postup při vymáhání 
pohledávek místního poplatku za komunální odpad. Platí nový právní předpis –
daňový řád, který upravil postup správce daně.

Fyzické osoby, které mají na území obce Záměl trvalý pobyt a nebo 
vlastní rekreační objekt a řádně neplní nebo nerespektují své platební 
povinnosti vůči obci ve věci místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, by měly věnovat pozornost následujícímu upozornění: 

Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti 
poplatku za komunální odpad, který není uhrazen. Podle nového právního 
předpisu obec Záměl jako správce poplatku nemá povinnost vyzvat dlužníka 
k zaplacení. V případě neuhrazení nedoplatku přistupuje k jeho vymáhání 
exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního 
exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku 
mnohonásobně překročí.

               Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud 
nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad! Informace o výši 
případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů: Obec 
Záměl čp. 158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: 
obeczamel@orlice.net 

V případě finančních problémů lze sepsat splátkový kalendář dokonce 
prázdnin (bez penále) a termíny splátek mohou být rozepsány až do konce 
roku. Pokud sepsaný splátkový kalendář bude narušen, penále se bude účtovat 
podle platných vyhlášek.

Odpady

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

Porovnání v letech 2011 2010 2009 2008 2007

Sklo 5,06 8,182 6,688 5.777 t 11,005 t

Plasty 6,808 5,384 5,343 4,142 t 4,611 t

Směsný odpad 127,01 134,666 159,583 184,10 t 141,59 t

Papír 5,93 5,54 3,79 6,5 t 5,252 t

Železo 6,84 5,61 11,168 8,08 t 12,55 t
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dvacet tři let později, následovala neméně dramatická dohra při dohledání 
pokladu. Pro děti byl zážitek v podobě nedořešených úkolů, indicií a tajenek, 
které jsme museli najít v prostorách knihovny a zasedací místnosti. Nejvíce 
času nám zabralo luštění přes zrcadlo, protože jediné zrcadlo na obci  se 
nachází nad umyvadlem, kam se všechny děti nevešly. Některé děti diktovaly 
svůj vyluštěný text a jiné v chodbě zapisovaly. Pěkný rébus byl spojen 
s brožurou vojenského výcvikového řádu. A Vzdálený telegraf, který díky třem 
prkenným rukám na dálku sloužil jako optické ukazovátko jednotlivých 
písmen. Děti pobavila knižní televize v podobě výsuvných vystříhaných 
obrázků, kde byla zobrazena bitva u Slavkova. Při čtení jsme si vyrobili 
papírového koně na dřevěné tyčce a z kartonu napoleonské čepice s typickým 
barevným kotiliónem. O půl noci jsme dočetli knihu a už zbývalo jen nalezení 
pokladu. Poklad v podobě čokoládových mincí byl schovaný v sudě v podzemí 
budovy, neboli sklepních prostorách. Rozdělování pokladu bylo pro kluky 
jednoduchou záležitostí, protože některé děti usnuly v deset hodin. Museli jsme 
připomenout kluky, aby nezapomněli počítat i se spícími dětmi. Čištění zubů 
převléknutí do pyžam a zalezení do spacáků nám zabralo hodinku. Ráno jsme 
posnídali kolem osmé hodiny Kubovu bábovku, kterou jsme zapili šípkovým 
čajem a na chuťovku jsme snědli Terezčiny šátečky. V sobotu 31. 3. 2012 
v 9.00 hod jsme se rozešli domů.

V minulém zpravodaji jsem se zmiňovala, že některé děti nestihají 
výrobky v knihovně dodělat a berou si ji domů nedodělané. Stav se trochu 
zlepšil. Konečně můžeme vyrábět i z jiných materiálů než je papír. 

Všem dětem přeji pěkné prázdniny         Za knihovnu Pavlína Pleslová

Česká pošta

Česká pošta Potštejn upozorňuje občany Záměle, že od 1. 7. 2012 
končí doručování od pošty Potštejn a přechází na motorizované doručování pod 
poštou Kostelec nad Orlicí.

Vzhledem k této skutečnosti dojde ke změně doručovacího času, který 
se bude pohybovat mezi 10 až 15 hodinou. Uložené nedoručené zásilky, 
odnosné zásilky a odnosné důchody se nadále budou vyzvedávat na poště 
Potštejn.

Dále pošta prosí občany, aby měli označené domovní poštovní 
schránky všemi doručnými příjmeními a to především v bytových domech, 
zřízené funkční domovní zvonky a schránku či dům označen popisným číslem. 
Schránky, do nichž nemají být vhazovány reklamní letáky, by měly býti tímto 
zákazem označeny.

Majitelé psů pošta prosí, aby měli schránky a domovní zvonky 
umístěny tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu psa a doručovatelů. Česká pošta 
děkuje občanům za pochopení a schovívavost. 

Opsáno z informačního letáku České pošty

Starší děti se pak vydaly do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště, kde si 
v praxi vyzkoušely dodržování pravidel silničního provozu i jízdu zručnosti. 
Mladší děti odešly na vycházku do Doudleb nad Orlicí. V úterý jsme již 
tradičně zorganizovali sběr starého papíru. Ve středu jsme navštívili knihovnu 
ve Vamberku, kde pro nás měla paní knihovnice Martinová připravený 
zajímavý program. Ve čtvrtek jsme si zahráli na stopovanou s cílem na 
Vochtánce. Cestou děti plnily úkoly a odměnou jim byl sladký poklad.
Děkuji paní Šklíbové za kreslící papíry.
Přeji všem žákům krásné prázdniny se spoustou zajímavých zážitků se svými 
rodiči a dospělým klidnou dovolenou.

Jindra Müllerová, ředitelka ZŠ a MŠ

         

Činnost sociálního
a 

kulturního výboru

Na 1. ledna 2012 byl domluven novoroční výstup na Velešov. Počasí 
nám vůbec nepřálo, ale ve 13 hodin jsme statečně vyšlápli od školy a vrchol 
Velešova zdolali. Pepa Hlaváček udělal společnou fotografii a mohli jsme se 
vrátit domů. Přáli bychom si, aby se z novoročního výstupu stala tradice a 
příští rok se sešli ve větším počtu.

Vítání občánků bylo naplánováno na sobotu 21. ledna 2012. 
Uskutečnilo se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Záměli. Po slavnostním 
proslovu pana starosty Josefa Novotného následoval krátký kulturní program. 
Poté byli rodiče vyzváni k podpisu do kroniky a vyfotografování s dětmi 
v kolébce. Děvčata předala maminkám kytičku, dětem fotoalbum a rodiče 
těchto dětí si vyzvedli finanční příspěvek. Lukáš Országh, Nikola Schulzová, 
Ondřej Blahovec, Lukáš Toužimský, Šimon Dvořák, Antonín Hvězda. Dětem 
přejeme spokojený život plný lásky, hodně zdraví, radosti a pohody a šťastné 
vykročení do života, který na ně čeká.

Maškarní karneval. Letošní karneval se konal v neděli 29. ledna od 15 
hodin v tělocvičně školy. Zaměstnanci obce pan Tichý a pan Hlaváček 
nastříhali a položili koberce, děti ze ZŠ vyzdobily stěny svými uměleckými 
pracemi z hodin pracovní a výtvarné výchovy, hasiči nanosili stoly a zajistili 
občerstvení. Karneval ve večerníčkovském stylu byl zahájen promenádou 
masek, následovaly hry a soutěže. Porota vybrala tři nejhezčí masky a 
odměnila je malým dárkem. Děti tradičně dostávaly lístečky na limonádu a 
cukroví, které napekly maminky a babičky. O hudební doprovod se postaral 
pan Nermuť. Celkem přišlo 80 dětí + jejich
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příbuzní, tělocvična byla zaplněna téměř do posledního místa. Na přípravě 
karnevalu se podílely všechny členky sociálního a kulturního výboru, pomohla 
nám paní Květa Klívarová, Stáňa Vašků, Katka Jiskrová, Tereza Myšáková.  
Jim patří poděkování, stejně tak zaměstnancům školy a obecního úřadu, 
hasičům a všem, kteří nám organizačně pomohli.

Sousedský ples. Na sobotu 18. února jsme se těšili na VI. Sousedský 
ples do místního penzionu. K poslechu a tanci hrála hudba HPK BAND 
z Týniště nad Orlicí se zpěvačkou Terezou Myšákovou ze Záměle. Místenky 
byly rozprodány ještě před vyvěšením plakátů-zájemci si informace najdou na 
internetových stránkách sociálního a kulturního výboru. Se slosováním bohaté 
tomboly opět pomohli místní hasiči. Poděkování patří všem, kteří do ní 
přispěli. Jejich seznam je na internetových stránkách.

Pochod „Doudlebská šlápota“. Kvůli velmi deštivému počasí jsme 
účast na pochodu 21. dubna 2012 zrušili. Sice se kolem desáté hodiny 
dopolední ukázalo sluníčko, ale rozmoklý terén nás odradil.

Sbírka pro Diakonii Broumov. Jarní sbírka  proběhla ve dnech 27. a 
28. dubna 2012 ve mlýně. Opět se nám nashromáždilo velké množství ošacení, 
bot, knih, hraček a dalších věcí. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli. 
Současně si zájemci mohli prohlédnout areál mlýna i vnitřní prostory. Tuto 
možnost využilo hodně našich spoluobčanů.

Loučení s žáky 5. ročníku. V pátek 29. června se byl pan starosta 
rozloučit se žáky 5. ročníku. Za sociální a kulturní výbor jim předal knihu a 
pamětní list. Natálie Králová a Daniel Trejtnar budou pokračovat v Základní 
škole v Doudlebách nad Orlicí, Barbora Fleglová ve Vamberku, Soňa 
Peňázová ve Lhotách u Potštejna. Přejeme jim hodné učitele a nové kamarády.

Společenská kronika

leden 75 let Kubizňáková Růžena

únor 75 let Novotný Miroslav

duben 70 let Klívarová Květa
70 let Morongová Jaroslava

březen 80 let Novotný Ladislav
70 let Kos Bohumil
70 let Holub Jan

červen 85 let Řehořek Jindřich
80 let Novotná Květoslava
91 let Langrová Libuše

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a hodně elánu do dalších let.  
  

Navždy nás opustili:  pan  Miroslav Lochman, pan Ladislav Žid, pan 
František Šklíba, paní Marie Ptáčková. Čest jejich památce!

Za sociální a kulturní výbor zapsala Jaroslava Pišlová

~ ~  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 2011 jsme v létě  malovali. Zdi knihovny dostaly žlutou barvu 
a vstupujeme do knihovny druhými dveřmi z chodby. V dospělém oddělení 
zaslepením dveří jsme získali prostor na další regál. 

Jako každoročně bych se s Vámi chtěla podělit o několik statistických 
čísel, týkajících se knihovny za loňský rok. Stav knihovního fondu k 31. 12. 
2011 byl 2919 knih. V roce 2011 bylo do knihovny zapsáno 109 knih. 

Za knihy se utratilo 20.293 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup nůžek, 
papíru, lepidla, pastelek se vydalo 1.564 Kč, občerstvení k soutěžím, besedy se 
utratilo 745 Kč.

Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás 
s několika čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti, a porovnali 
s předchozími roky. V knihovně je registrováno 58 čtenářů z toho 27 čtenářů 
do patnácti let.

V loňském roce jsme s Kostelcem nad Orlicí vyměnili 1 soubor po 50 
knihách dne 31. 3. 2011. Dne 28. 7. 2011 jsme zapůjčili dalších 100 knih ve 
dvou souborech.  Mimo soubory se vypůjčily 3 knihy, kde šlo o povinnou 
četbu.  Každoročně jsme výpůjčkami vyměnili 4 soubory. 

V lednu 26. 1. 2012 jsme zapůjčili dalších 50 knih. Z toho 9 knih je 
naučných a 20 knih pro dětské čtenáře a 21 knih beletrie. V polovině prázdnin 
se opět uskuteční výměna dvou výměnných souborů.

statistika výpůjček: Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009

Výpůjčky celkem 650 726 690

Naučná literatura dospělým čtenářům 49 44 49
Krásná literatura dospělým čtenářům 500 496 458

Naučná literatura dětem 15 34 20

Krásná literatura dětem 86 152 163

Čtenáři do 15 let 340 521 559

Čtenáři nad 15 let 58 57 62

             Jediná noc v roce, kdy se spí v knihovně tzv. Noc s Andersenem, 
proběhla z pátku na sobotu 30. 3. 2012.   Sešli jsme se  v 18.00 hod v počtu 
9 dětí, jedna čtenářka onemocněla. K pozdní večeři kolem osmé hodiny jsme si 
uvařili těstoviny, kde si děti vybraly zda je chtějí s mákem a cukrem a nebo 
s kečupem a sýrem. Celý večer jsme četli knihu od Oldřicha Růžičky 
Tajemství slavkovského pokladu. Knihu nádherně ilustroval Jan Klimeš. 
Příběh Jakuba a jeho strýce Františka je založený z velké části na skutečných 
událostech, které se odehrávaly v prosincových dnech roku 1805 a po nichž, o
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