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Pozvánka

OZNÁMENÍ

Obec Záměl a Sbor dobrovolných hasičů Záměl
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
Sportoviště „U školy v Záměli“
je otevřeno 8:00 – 21:00 hod. klíče je možné si rezervovat na tel. 606 091 513
a k vyzvednutí jsou v Penzionu Orlice u pana Jana Stašáka
1.4.2016 do Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících
30.11.2016
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
28. května
Svátek sousedů aneb zámělské přástky
18. června
25. a 26. 6.
10. července
24. července
20. srpna

28. září
27. října
5. prosince
24. prosince

Oslava výročí 660 let a závody v hasičském útoku o putovní
pohár starosty obce
Pivní slavnosti v penzionu Orlice
Promenáda v kloboucích – ze zámku na zámek
se
zastavením v Záměli
Dílničky pro šikovné ručičky
Staročeské dožínky s programem a výstavou Karel IV. u
Potštýna a oslavou 660 let obce Záměl , odpoledne s bohatým
programem nejen pro děti, divadelní představení Karel a
Blanka v Záměli a s živou hudbou…
Akce se bude konat pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky panem Janem
Hamáčkem.
Svátek Sv. Václava – pečení v obnovené peci
Lampionový průvod
Advent v Hostinci u Karla IV. Čertovské rojení
Živý betlém

Vás srdečně zve

NA OSLAVU VÝROČÍ
660 LET
PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI ZÁMĚL
A 105 LET VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŠKOLY
Oslava bude probíhat v sobotu 18. června 2016
Program:
09.00 – 09:15 Zahájení před školou v Záměli.
09:15 – 09:30 Vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy.
09:30 – 14:00 Den otevřených dveří ve škole.
od 09:30
09:30 – 14:00

Občerstvení zajistí hasiči na hřišti pod Markem.
Den otevřených dveří na obecním úřadě a v místní knihově.
Výstava obrazů místních malířů v zasedací místnosti.

09:30 – 12:00 Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
09:30 – 14:00 Den otevřených dveří ve sběrném dvoře s obecní technikou.
Zpravodaj obce Záměl
Povoleno: MK ČR E 11920
Vydavatel: OÚ Záměl,
517 43 Potštejn
Šéfredaktor: Josef Novotný
Technická příprava: Pavlína Pleslová
Za obsah a pravdivost, či věcnou správnost
otištěných článků odpovídá autor článku pod ním uvedený
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09:30 – 17:00

Výstava pohlednic a historických podkladů k obci pana
Sedláčka ve mlýně (vchod ze staré silnice) .

09:30 – 14:00 Den otevřených dveří v Hostinci u Karla IV.
13:00 – 17:00
od 18:00

Závody v požárním útoku o putovní pohár starosty obce okrsková soutěž na hřišti pod Markem.
Na hřišti pod Markem produkce hudební skupiny Perpeetum
mobile.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Z veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Záměl
Usnesení č. 15/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 21. 12. 2015 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota
CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje
Renatu Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
12. Rozpočtové opatření č. 15, 16 / 2015 / viz příloha.

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými
zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu
ohrožených dětí.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do
ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 15 / 2015
5. Rozpočtový výhled obce Záměl na roky 2017, 2018, 2019.
6. Prodloužení stávajících nájemních smluv občanům, kteří mají od obce
Záměl v pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich
platnosti. Doba trvání nových nájemních smluv se stanovuje na 10 let. Cena
pronájmu pozemku nebo jeho části za 1m2 je 1,-Kč za 1 rok. Nájemní smlouvy
budou uzavírány se stávajícími nájemci, kteří mají v současné době platnou
nájemní smlouvu.
7. Výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro Český svaz
včelařů,z.s., základní organizace z důvodu umístění sídla organizace. Výpůjčka
se uzavírá na 10 let.
8. Výpůjčku jedné místnosti v budově obecního úřadu pro Tělovýchovnou
jednotu SK Záměl z důvodu umístění sídla organizace. Výpůjčka se uzavírá na 10
let.

9. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-12-2005316/VB12) Záměl
rek. NN z TS 906 směr k PB č. 1996.
10. Pravidla sociálního fondu.
11. Inventurní komisi ve složení: předseda- Ing. Miroslav Rozkot CSc.,
členky- Štěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová.
13. Rozpočet obce Záměl na rok 2016 jako vyrovnaný ve výši 6 271 200,-Kč.
Závazným ukazatelem pro obec jsou paragrafy. Dále schvaluje příspěvek pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Záměl ve výši 600 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
6. Starostu podpisem nájemních smluv s občany, kteří mají od obce Záměl v
pronájmu pozemky nebo jejich části a v příštím roce končí doba jejich
platnosti.
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Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých
domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi
nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila
lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na
památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je
bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích
docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na
počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky,
kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a
když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve,
u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což
byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou
logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina
toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané
suroviny znovu použít.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém
zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný
systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun. Dosloužilo i vám doma některé
elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je
na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu
nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit
na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.
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7. Starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl a Tělovýchovnou
jednotou SK Záměl
8. Starostu podpisem smlouvy o výpůjčce mezi obcí Záměl a Tělovýchovnou
jednotou SK Záměl
9. Starostu podpisem smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. (IE-122005316/VB12) Záměl rek. NN z TS 906 směr k PB č. 1996.
Usnesení č. 16/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 18. 1. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota
CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje
Renatu Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
12. Rozpočtové opatření č. 17, 18, 19 / 2015 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 16 / 2016
5. Předloženou žádost spolku SK Záměl o prodloužení bezplatné výpůjčky
tělocvičny v Záměli na dobu 10 let. Zároveň uzavírá smlouvu o výpůjčce na
antukové hřiště.
6. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ.
7. Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejného
vodovodu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl a AQUA SERVISEM,
a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova 1094.
8. Dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizace a ČOV pro
veřejnou potřebu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl a AQUA
SERVISEM, a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova 1094.
9. Předloženou smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/5001/2016
mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 405 02 a obcí
Záměl.
10. A vybírá nejlevnější cenovou nabídku č. 1. Jiří Sršeň-TEKAM těžba a
zpracování pískovce, Záměl 9, 517 43 Potštejn, - v celkové výši: 220 687,-Kč.
11. Cenovou nabídku firmy Profesionálové,a.s. se sídlem: Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové za cenu 10 285,-Kč na zpracování podkladů pro žádost
o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (
PRVKÚK ) související s realizací zakázky ,,VÝSTAVBA KANALIZACE
V OBCI ZÁMĚL“.
13. Poskytnutí finančního účelového daru z rozpočtu obce Záměl na zajištění
projektu ,,Vybudování víceúčelového hřiště v obci Záměl“ dle projektové
dokumentace zpracované panem Bohuslavem Obstem Dis. Částka bude
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poskytnuta ve dvou splátkách do 20. 2. 2016. První splátka v částce 35 000,-Kč
na projektovou dokumentaci a uhrazení podání žádosti o dotaci a druhá splátka
v částce 225 000,-Kč na uhrazení spoluúčasti při získání dotace a realizaci
projektu.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem smlouvy na bezplatnou výpůjčku tělocvičny v Záměli na
dobu 10 let a podpisem smlouvy o výpůjčce antukového hřiště.
6. Starostu vyhlášením výběrového řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ a sestavením
výběrové komise.
7.
Starostu podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu majetku
k provozování veřejného vodovodu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí Záměl
a AQUA SERVISEM, a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova
8. Starostu podpisem dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu a provozování
kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Záměl uzavřenou mezi Obcí
Záměl a AQUA SERVISEM, a.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou,
Štemberkova 1094.
10. Starostu podpisem smlouvy na opravu zábradlí u lávky s vodníkem
s vybranou firmou Jiří Sršeň -TEKAM těžba a zpracování pískovce, Záměl 9,
517 43 Potštejn.
11. Starostu podpisem smlouvy se společností Profesionálové,a.s. se sídlem:
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové na zpracování podkladů pro žádost o
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (
PRVKÚK ) související s realizací zakázky ,,VÝSTAVBA KANALIZACE
V OBCI ZÁMĚL“.
13. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl a zajištěním podmínek půjčování hřiště ve smlouvě o výpůjčce
antukového hřiště.
Usnesení č. 17/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 15. 2. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Miroslava
Rozkota CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů
určuje Renatu Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
10. Opatření č. 1 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č.17 / 2016
5. Na základě žádosti pana Petra Kroupy, Záměl 47 o pronájem částí obecních
pozemků s parc. č. 212/2, 1073/1 a 1058/2. Smlouva o pronájmu pozemků
bude uzavřena na 10 let, cena za 1m2 činí 1,-Kč.
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Staré elektro sbíráme 10 let,
vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun.
Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za
posledních 10 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit
700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by
se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším
recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90
procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná
mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 %
její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména
posledních 10 let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky
sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem, a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu
dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6000 kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po
obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých
domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba
lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování ke
vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní
technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit
každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos
uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý
ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život
Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle
vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány
paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen
v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně
kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století.
Některé nesou dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
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Uhrazené faktury v roce 2015 za TDO:
Nebezpečný odpad
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora
Nákup zboží, kontejner na stavební suť
Prodej - suť ve sběrném dvoře
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu
fy: ELEKTROWIN a.s.
fy: ASEKOL
Pohonné hmoty a maziva
Pojištění auta a traktoru
Poradenské služby, ze zákona ISPOP
Opravy a udržování
Celkové náklady
Přehled za vybrané poplatky TDO:
Zaplacené poplatky
Má se ještě vybrat
Platby za firmy

2015
9.394,494.235,12.221,-3210,-95819,-18528,2
-8.170,16.490,62.403,20.570,9.483,499.068,80

2014
18.320,482204,0,- 1395,4
-65.488,-7.035,4
-9.738,6
21.577,2
0,29.040,16.913,484396,80

2015
302.580,2.620,28.262,-

2014
307.820,2.620,24.411,-

Jak si pořídit popelnici?
Obec Záměl pořídila popelnice na bioodpad pro občany. Na jedno číslo
popisné jedna popelnice. Obec je bezplatně pronajímá na dobu 5 let a poté
budou bezplatně přenechány občanům. Případní zájemci, ať se dostaví na obec
k vyzvednutí v pondělí a středu od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

1.4.2016
do
30.11.16

30.11.16
do
1.4.2017

Sběrný dvůr – provozní doba v letních měsících
Každou v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Svoz BIO popelnic – svozový den je každý lichý týden v
pondělí 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43 (dle
intervalu popelnic, které jsou také vyváženy v lichém týdnu)
Popelnice vystaveny od 7:00 do 18:00
Sběrný dvůr – provozní doba v zimních měsících každý lichý
týden v sobotu (dle intervalu popelnic, které jsou také
vyváženy v lichém týdnu) sobota od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Svoz BIO popelnic – z domovních kontejnerů se bioodpad
nevyváží, ale lze je uložit ve sběrném dvoře
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6. Žádost paní Jindry Müllerové, ředitelky ZŠ a MŠ Záměl o převodu zisku
z minulého roku ve výši 18 454,12 Kč do rezervního fondu.
7. Kupní smlouvu mezi panem Jaroslavem Motlem, Záměl 137 (dále jen
„první kupující“ a „druhý kupující“) a Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená
panem Josefem Novotným, Záměl 231 (dále jen „druhá prodávající a „první
kupující“). Obec Záměl prodá panu Jaroslavu Motlovi část pozemku parc. č.
1009/2 o výměře 11 m2 a část pozemku parc. č. 514/1 o výměře 3 m2 za cenu
25,-Kč za 1 m2 celková částka je 350,-Kč. Obec Záměl koupí od pana Jaroslava
Motla část pozemku parc.č. 1009/1 „a“ o výměře 9 m2 za cenu 25,-Kč za 1 m2
celková částka je 225,-Kč. Obě strany se dohodly, že vklad na katastr uhradí
pan Jaroslav Motl, Záměl 137, 517 43 Potštejn.
8. Pokladní limit, viz příloha.
9. Podání žádosti na rekonstrukci VO do programu EFEKT 2016. Podání
žádosti vypracuje firma Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01
Česká Lípa. Cenová nabídka za „Vypracování Energetického posudku
veřejného osvětlení pro obec Záměl a příprava dokumentů k podání žádosti do
programu EFEKT 2016“ je 36 300,-Kč. V případě přidělení dotace dofinancuje
obec projekt z vlastních zdrojů. Celkové náklady projektu činí 2 362 069,74
Kč. Výše dotace činí max. 70% uznatelných nákladů.
11. Předložený dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342, na
které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a.s., Záměl čp. 226, 517
43 Potštejn, jako nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn,
jako pronajimatel-vlastník.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu obce podpisem smlouvy s panem Petrem Kroupou, Záměl 47 na
pronájem částí obecních pozemků s parc. č. 212/2, 1073/1 a 1058/2.
7. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi panem Jaroslavem Motlem, Záměl
137 (dále jen „první kupující“ a „druhý kupující“) a Obcí Záměl, Záměl 158,
zastoupená panem Josefem Novotným, Záměl 231 (dále jen „druhá prodávající
a „první kupující“).
9. Starostu podpisem smlouvy s firmou Efektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská
509, 470 01 Česká Lípa na vypracování Energetického posudku veřejného
osvětlení pro obec Záměl a příprava dokumentů k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci VO do programu EFEKT 2016.
11. Starostu podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo:
342, na které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a spol. a.s., Záměl čp.
226, 517 43 Potštejn, jako nájemce-uživatel a obec Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn, jako pronajimatel-vlastník.
Usnesení č. 18/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 23. 3. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
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1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota
CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing.
Josefa Myšáka.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
10. Rozpočtové opatření č. 2, 3 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 18 / 2016
5. Návrh paní Oldřišky Buriánové, bytem Záměl čp. 130, Potštejn 517 43 na
prodej pozemků v jejím vlastnictví. Jedná se o pozemky parc. č. 538/18 o
výměře 342m2, 538//22 o výměře 19m2, 538/39 o výměře 3m2, 542/45 o
výměře 1075m2, 622/26 o výměře 1333m2. Obec Záměl tyto pozemky koupí za
cenu 17 Kč za 1m2. Celková výměra pozemků je 2 772m2 za cenu 47 124,- Kč.
Obec Záměl uhradí vklad na katastr.
6. Předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, zastoupená
Josefem Novotným, starostou obce, dále jen (objednatel) a MK Profi Hradec
Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06, zastoupená Martinem
Kalmusem, dále jen (zhotovitel) na projektovou dokumentaci na akci:
„Intenzifikace ČOV Záměl – 90 EO – za Penzionem Orlice “. Projektová
dokumentace bude řešit stavební úpravy stávajícího objektu, včetně
technologie ČOV, elektroinstalace, výpusti a lapolu pro hospodu. Cena za
provedení díla je stanovená na 72 600,- Kč.
7.
Možnost prodeje pozemku pouze za podmínky zajištění přístupu
k vodovodu, který vede na parcele č. 138/2 a nabízí dvě varianty řešení žádosti:
1.- nabízíme prodej části pozemků parc. č. 137/2, 137/1, 138/2 za pozemek
s parc. č. 1061/3. 2.- nabízíme prodej části pozemků parc. č. 137/2, 137/1,
138/2 za část pozemku s parc. č. 100/24. Rozdíl ve výměře m2 bude
kompenzován částkou 50,- Kč za 1m2. Geometrický plán by případně hradila
obec Záměl a vklad na katastr pan Roman Plesl, bytem Záměl 221.
8. Smlouvu o poskytnutí dotace č. 01/2016 mezi obcí Záměl, Záměl 158,
zastoupená panem Josefem Novotným, starostou obce, dále jen (poskytovatel)
a SK Záměl, Záměl 187, zastoupený panem Miloslavem Dvořákem, předsedou
SK Záměl, dále jen (příjemce) na účel: dofinancování projektu rekonstrukce
hřiště SK Záměl Záměli dle projektové dokumentace pana Bohuslava Obsta.
9. Členský příspěvek v DSO Mikroregion Rychnovsko ve výši 10,- Kč na
občana, tj. 643 x 10 = 6 430,- Kč na rok 2016.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. Prodej části obecních pozemků parc. č. 137/1 a 137/2 za účelem výstavby
hobby dílny pana Romana Plesla, bytem Záměl 221 z důvodu přístupu
k vodovodu na parcele č. 138/2.
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Odpady
Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění
odpadů, kde je uváděno množství tříděného odpadu v tunách.
Porovnání v letech
Sklo
Plasty
Směsný odpad
Papír
Železo

2015
2014
2013
2012
12,531 t 10,208 t 10,619 t 11,602 t
10,253 t 10,825 t 8,744 t 10,876 t
172,80 t 182,51 t 147,57 t 165,23 t
8,31 t
5,67 t 2,507 t 6,492 t
5,15 t
5,25 t 3,820 t 15,34 t

2011
5,06 t
6,808 t
127,01t
5,93 t
6,84 t

Kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled je za sledované období
k porovnání od roku 2013–2016 a ceny jsou uváděny bez DPH.
Porovnání smluv v období
Ceny za odstraňování odpadu
Poplatek obci
Rekultivační poplatek
Platby za svoz odpadu
Cena odstraňování 1t odpadu
Rekultivační rezerva
Poplatek obci
Celková cena /za tunu
Třídění plastů /za kg
Třídění skla – výsyp
kontejneru
Třídění papíru – výsyp
kontejner
Velkoobjemový kontejner
MULDA 10 m3 otevřená
Velkoobjemový kontejner
AVIA 12 m3 otevřená
Velkoobjemový kontejner
ABROLL 30 m3 otevřená

2016

2015

2014

565,565,565,500,500,500,100,100,100,73.680,- 73.680,- 73.680,600,600,600,100,-/t
100,-/t 100,-/t
500,500,500,1.200,- 1.200,- 1.200,9,48
9,48
9,48

2013
565,500,100,73.680,600,100,-/t
500,1.200,9,48

210,-

210,-

210,-

210,-

380,-

380,-

380,-

380,-

1.140,-/t 1.140,-/t 1.140,-/t

1.140,-/t

1.256,-/t 1.256,-/t 1.256,-/t

1.256,-/t

1.916,-/t 1.916,-/t 1.916,-/t

1.916,-/t

Na další straně vás informujeme, o částkách, které byly zaplaceny na fakturách
a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO.
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Z kulturních akcí se letos ještě uskuteční viz tabulka „Oznámení“ na posledním
listě zpravodaje. Změna programu vyhrazena. Srdečně zveme na uvedené akce.
Celý letošní kulturní program všech akcí, bohužel financujeme z
vlastních zdrojů. Dotační program v letošním roce naše aktivity nepodpořil a
zatím nemáme žádného sponzora. Z tohoto důvodu se předpokládá, že příští
rok 2017 bude naše aktivita silně omezena a většina pravidelných akcí se
neuskuteční.
Děkujeme všem, kteří svou účastí na připravovaných akcích nám pomáháte
věřit, že naše činnost není zbytečná a má smysl.
Poděkování patří pochopitelně všem sponzorům a brigádníkům podílejících se
na obnově kulturní památky.
Vám, čtenářům zpravodaje, přejeme pohodové léto a krásné prázdniny.
Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu

Místní organizace tělesně
postižených ve Vamberku
Touto cestou bychom Vás rádi seznámili s činnosti naší Místní organizace, ve
které máme zdravotně postižené tělesně, zrakově, sluchově … . Naše členská
základna zastřešuje občany z Vamberka, Záměle, Potštejna, Pěčína, Doudleb
nad Orlicí. Počet členů se pohybuje kolem 170 - 180 osob.
Během roku jsme uskutečnili 2 zájezdy po kulturních památkách, 6x
rehabilitační koupání, přednášku o nových dopravních předpisech, 4x přátelské
posezení s rodinnými příslušníky. Poslední přátelské posezení proběhlo v
měsíci prosinci na ukončení roku. Bylo to posezení Mikulášské a nechyběl
Mikuláš ani divoká čertice, kteří všem předali pro potěšení malý dáreček. Pro
dobrou pohodu nám zahrála hudební skupina Studio-mix, která roztančila celý
sál. Každý tančil tak, jak mu to zdravotní stav dovoloval, o dobrou náladu a
plno veselí bylo postaráno.
Máme velkou radost, že se nám daří naši práci přinést zdravotně postiženým
občanům hezkou pohodu v jejich nelehkém životě.
To vše bychom nemohli dělati bez velkého zázemí, které nám poskytují Úřad
Města Vamberka, za to jménem všech našich členů jim moc děkuji. Dále chci
poděkovat za finanční pomoc a to představitelům města Vamberka, městyse
Doudleb nad Orlicí, obce Záměle a obce Potštejna. Věřím, že i v příštích
letech, pokud jim to bude možné, budou na naši Místní organizaci pamatovat.
Jménem všech našich členů přeji Vám všem hodně zdraví a hezké pohody,
neboť s úsměvem jde vždy všechno líp, ani ta bolest tolik nebolí.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi paní Oldřiškou Buriánovou, bytem
Záměl čp. 130, Potštejn 517 43, dále jako (prodávající) a obcí Záměl
zastoupenou panem Josefem Novotným, starostou obce, dále jako (kupující).
Jedná se o pozemky parc. č. 538/18 o výměře 342m2, 538//22 o výměře 19m2,
538/39 o výměře 3m2, 542/45 o výměře 1075m2, 622/26 o výměře 1333m2.
6. Starostu podpisem Smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158,
zastoupená Josefem Novotným, starostou obce, dále jen (objednatel) a MK
Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, Hradec Králové 500 06,
zastoupená Martinem Kalmusem, dále jen (zhotovitel) na projektovou
dokumentaci na akci: „Intenzifikace ČOV Záměl – 90 EO – za Penzionem
Orlice“. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy stávajícího
objektu, včetně technologie ČOV, elektroinstalace, výpusti a lapolu pro
hospodu.
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/2016 mezi obcí
Záměl, Záměl 158, zastoupená panem Josefem Novotným, starostou obce, dále
jen (poskytovatel) a SK Záměl, Záměl 187, zastoupený panem Miloslavem
Dvořákem, předsedou SK Záměl, dále jen (příjemce) na účel: dofinancování
projektu rekonstrukce hřiště SK Záměl Záměli dle projektové dokumentace
pana Bohuslava Obsta.
Usnesení č. 19/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 18. 4. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Milenu Krupičkovou a Ing. Martina Šklíbu,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu
Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 19 / 2016
5. Předloženou žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č. 166/4,
Kroupa- úprava kNN. Jedná se o připojení nového odběru v Záměli, kde bude
potřeba vybudovat nové kabelové vedení nn. Touto akcí je dotčen pozemek č.
1058/2 zapsaný na LV č. 10001 v k.ú. Záměl.
6. Darovací smlouvu na zřízení nového babyboxu v Oblastní nemocnici
Rychnov nad Kněžnou. Obec Záměl poskytne příspěvek ve výši 1000,-Kč.
7. Závěrečný účet za rok 2015, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Záměl za r. 2015 a účetní závěrku za rok 2015.
Vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

Skalická Ludmila MO STP Vamberk
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
8. Žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl čp. 114 o příspěvek na pobyt
v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou. Současná situace
v rozpočtu obce neumožňuje žádosti vyhovět.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu. Akce: Záměl, p.č. 166/4, Kroupa- úprava
kNN.
6. Starostu podpisem darovací smlouvy na zřízení nového babyboxu
v Oblastní nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Obec Záměl poskytne příspěvek
ve výši 1000,-Kč.
8. Starostu jednat s rodinnými příslušníky o umístění paní Žofie Střílkové,
bytem Záměl čp. 114 v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou, popřípadě v jiném domě s pečovatelskou službou v okolí.
Usnesení č. 20/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 16. 5. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Miroslava Rozkota
CSc., zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje
Renatu Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
11. Že od 1. 9. 2016 dojde ke změně poplatku za provozní náklady v MŠ
Záměl. Poplatek se zvyšuje z 200,-Kč měsíčně na 250,-Kč měsíčně.
13. Žádost paní Marcely Fröhdeové, Penzion Orlice, Záměl 92 o povolení
konání kulturní akce „Pivní slavnosti“ ve dnech 25. 6. 2016 - 26. 6. 2016
s hudební produkcí a povoluje ji.
14. Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 20 / 2016
5. Předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03
Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je
zatížen věcným břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č.
1071/1 v katastrálním území a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „
Stavba ČOV Záměl “ vybudována na části pozemku stavba výustního objektu (
dále jen „ výusť “).
6. Předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7DHM160094 mezi
Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec Králové a
Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Pozemek, který je zatížen věcným

byla slosovatelná anketa pro děti o hodnotné ceny. Na trase byl nejen Karel
IV. s Arnoštem z Pardubic, rytíři, ale i dudácká skupina Dostálovci a
nechybělo stanoviště Pink Reality a tři papírové hrady. V Hostinci byla výstava
na stejné téma, kde svá umělecká díla vystavovaly děti ze základní školy
Doudleby nad Orlicí a Potštejna. To celé doplnila putovní výstava z projektu
Otec vlasti. Také se po 106 letech slavnostně narážel sud s potštejnským pivem
a návštěvníci výstavy tak mohli zdarma ochutnat pivo z potštejnského pivovaru
CLOCK.
Dětský den s vodníkem Floriánkem se letos neuskuteční. Program pro děti
chystáme v rámci oslav 700 let výročí narození Karla IV. a oslav 660 let obce
Záměl konané dne 20. srpna 2016 v Hostinci u Karla IV.
V měsíci květnu se ještě uskuteční Zámělské přástky a sousedské posezení na
dvoře Hostince u Karla IV. konané dne 28.5. Přijďte si jen tak posedět a třeba i
zavzpomínat …. Pohodu, malou ňamku, staré fotografie vztahující se k obci a
třeba i hudební nástroj budou vítány .. Občerstvení zajištěno a bude za
sousedské ceny.
Dílničky pro šikovné ručičky – uskuteční se pravděpodobně o prázdninách.
Letošní naší největší akcí budou Staročeské dožínky, které budou ve
znamení oslav 700 let od narození Karla IV. a 660 let obce Záměl. Nad touto
akcí převzal záštitu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky pan Jan Hamáček. Přípravy probíhají již rok a půl, kdy jsme jednali i
se zástupci obce, kteří však v té době žádné oslavy chystat nechtěli, proto jsme
se rozhodli program zajistit sami. Termín 20. srpen 2016 je dán od
prvopočátku, z důvodu rezervace a zajištění putovní výstavy k nám do Záměle.
Putovní výstava u nás byla již o Pochodu přes tři hrady a u návštěvníků sklidila
velký úspěch. Program bude bohatý a vyberou si všechny věkové kategorie.
Mimo jiné se odehraje jedinečné divadelní představení, ušité na míru dle
pověsti, kterak Karel v místním hostinci se selkou tančil. Odpoledne vystoupí
dechová hudba a několik kapel. Do pozdních hodin zahraje skupin Brilland
Band. Pro nejmenší bude také nachystán program. Výstavu v Hostinci u Karla
IV. obohatí výtvarné práce dětí ze základních škol Záměl, Doudleby nad Orlicí
a Potštejn. V uvedený den budeme mít zapůjčen i obecní mlýn, jako další
výstavní prostory ve spolupráci s panem Sedláčkem a místními spolky. Touto
cestou se obracíme na Vás záměláky, kteří byste se rádi prezentovali a chtěli
své výtvarné práce také vystavit, obraťte se na nás, jistě se domluvíme.
Od dubna 2016 se pracuje odborně i brigádnicky na opravě Kulturní
památky - obnově schodiště, konzervaci roubení, omítek, nátěrů, atd. I letos
zaměstnáváme 1 pracovníka na VPP z Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou.
Celoročně probíhají brigády, kterých se může zúčastnit i široká veřejnost.
Na obnovu Kulturní památky máme také letos
přislíbenu dotaci od Královéhradeckého kraje.
.
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Má vlast – můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.

Od posledního vydání naší zprávy jsme pořádali a účastnili se těchto akcí:
Prosinec 2015
Betlémské světlo a živý betlém. Návštěvníci si mohli na Štědrý den odnést
domů světlo z Betléma, zazpívat koledy a užít dopolední hodinku ve svátečním
duchu. U jeslí byla živá zvířátka jako každý rok, navíc i poníci. Andělů,
andílků i andělíčků se též sešlo více, než roky předešlé. V Hostinci byla
nainstalovaná výstava betlémů. Z celé akce byl vysílán živý přenos a k vidění
je na internetu.
Leden 2016
Tříkrálová sbírka – Obcí dne 9. ledna procházely hned čtyři tříkrálové
skupinky. Podařilo se, díky Vám spoluobčanům, vybrat 19.013,- korun. 12
králům i jejich doprovodu, ale také všem, kteří přispěli do kasiček Charity pro
potřebné i těm, kteří krále obdarovali sladkostmi a ovocem, patří velké
poděkování.
Březen 2016
Velikonoce u Karla IV.
Tvořivé ruce krajkářek, perníkářky, drátenice, bylinkářky, dětí z ORIONu a
dalších byly pro mnohé inspirací na velikonoční výzdobu. Návštěvníci se u
nás mimo jiné mohli seznámit i s tradicí dívčí koledy a třeba také s velikou
řehtačkou na trakaři...Kvůli nepříznivému počasí musel být zrušen plánovaný
Králičí hop. Věříme, že nám příští rok počasí bude přát a um rychnovských
hopáků budeme moci zhlédnout.
Duben 2016
Brigáda na objektu kulturní památky Hostince u Karla IV.
Květen 2016
Putování ke studánkám – jsme rádi, že se mohl čtrnáctý ročník této obnovené
tradice uskutečnit. Letos byl bohužel bez místní chasy, ale o to víc bylo
vodníků. Jedinou obětavou dívenkou byla drůžička, která se vzorně postarala o
klíč a společně s panem starostou studánku odemkli. Pan farář pronesl několik
moudrých slov a studánku požehnal. O malý kulturní program u studánky se
postarala Soňa s Járou. Tradiční zastavení u rybníčka bylo letos obohaceno
nevšedním zážitkem. Za hudebního doprovodu zazpívala nejen Rusalka, ale i
vodník. Celým údolím se linuly árie ze slavné opery. Již třetí rok si
Okrašlovací spolek v Potštejně pro poutníky nachystal malé překvapení na
Spáleném mostě. Na hřišti, kde naše putování končilo, byly rozdány koláčky a
pamětní pohlednice.
Floriánkova stezka při Pochodu přes tři hrady – letos na téma Karel IV. u
Potštýna. Na startu v Potštejně bylo registrováno 4935 turistů. Součástí stezky
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břemenem, je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 1071/1
v katastrálním území a obci Záměl, kde byla v rámci stavební akce „Stavba
ČOV Záměl“ vybudována na části pozemku stavba výustního objektu (dále jen
„ výusť“). Tato smlouva se zřizuje úplatně. Úplata za zřízení věcného břemene
byla dohodnuta ve výši 1 000,-Kč.
7. Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn a panem Ing.
Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na vypracování
projektové dokumentace pro územní a vodoprávní (stavební) řízení, včetně
rozpočtu stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou jednotku “ na pozemcích
parc. č. 1091/1, 214, 1071/1 v katastrálním území Záměl a vypracování žádosti
o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ ČOV pro projekt služeb a bytovou
jednotku “, žádosti o vodoprávní povolení této stavby a vodoprávní povolení
k vypouštění odpadních vod. Cena díla se stanovuje ve výši 12 000,-Kč.
8. Smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně
postižených, 517 54 Vamberk. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru pro rok
2016 ve výši 2000,-Kč.
9. Smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Českému
svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43 Potštejn. Předmětem
smlouvy je poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč.
10. Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl Jindry Müllerové o podání dotace do
projektu MAS pod názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“. Součástí
projektu bude rekonstrukce podlahy učebny, úprava rozvodu elektriky a vody,
nákup nábytku do učebny (lavice, židle, skříně), interaktivní tabule
s dataprojektorem a počítače.
12. Předloženou žádost paní Žofie Střílkové, bytem Záměl 114 o uhrazení
příspěvku za pobyt v domě s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou
s tím, že příspěvek si uhradí rodina sama.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 7DHM160102 mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500
03 Hradec Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.
6. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7DHM160094
mezi Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 95/8,500 03 Hradec
Králové a Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn.
7. Starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl, Záměl 158, 517 43
Potštejn a panem Ing. Ladislavem Noskem, Jahodov 9, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Svazu tělesně postižených, 517 54 Vamberk.
9. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl 16, 517 43
Potštejn.
10. Starostu přípravou a podáním žádosti o dotaci do projektu MAS pod
názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“.
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Vážení spoluobčané, milí záměláci,
Utekl další půlrok a já Vás rád seznámím krátce s děním v naší obci.
Nejprve plány do letošního roku. Požádali jsme o tři dotace. První dotací je
pořízení manipulátoru do sběrného dvora s kontejnery. Pomocí této dotace
bychom řešili svoz plastů po naší obci. Nákladní vůz, který sváží bioodpad, by
také svážel papír a plast z kontejnerů rozmístěných po naší obci. Svezené
plasty a papír budeme svážet do sběrného dvora, tam je pomocí manipulátoru
překládat a ve větším množství odvážet. Manipulátor by také sloužil k
překopávce bioodpadu v kompostárně a k dalším pracím pro sběrný dvůr.
Druhou žádostí je rekonstrukce antukových kurtů u školy. Jednalo by se o
oplocení areálu novým plotem, nový povrch na hřišti a víceúčelovost hřiště.
Třetí žádostí je oprava veřejného osvětlení a snížení jeho energetické
náročnosti. Nyní ještě nevíme, jak jsme byli v žádostech úspěšní.
Připravujeme podání žádosti na příští rok. Jedná se o vybudování
jazykové učebny v místní základní škole. Také připravujeme rekonstrukci
sociálního zařízení v ZŠ a MŠ.
Opravy v letošním roce.
O prázdninách nás čeká rekonstrukce podlahy v učebnách naší
mateřinky. Dojde k demontáži stávající podlahy, pokládky nové podlahy, jejíž
součástí je také podlahové topení a na novou podlahu bude položena nová
podlahová krytina. Máme naplánovanou výmalbu školních tříd.
V letních měsících firma Tekam společně s panem Františkem
Kotyzou provede rekonstrukci lávky u Vodníka. Dojde k demontáži stávajícího
zábradlí a místo dřevěných sloupků budou namontovány sloupky pískovcové.
Stávající poškozená pole budou opravena a celé zábradlí bude natřeno. Nátěr
provedou zaměstnanci obce.
Co jsme provedli:
Dokončili jsme u školy druhou etapu výstavby dětského hřiště. Na
školním i školkovském hřišti vyrostly nové herní prvky. Projekt byl podpořen
ministerstvem pro místní rozvoj částkou 400 000 Kč. Mohu říci, že díky dvěma
projektům nyní máme u školy velmi krásné dětské hřiště, které slouží škole
školce, ale také veřejnosti.
Ještě jedna změna čeká naši školu od příštího školního roku. V
prosinci požádala o ukončení pracovního poměru paní ředitelka Jindra
Müllerová. Tímto bych chtěl paní ředitelce za její dlouholetou práci pro naši
školičku poděkovat. Za sebe musím říci, že spolupráce s ní byla výborná a
školu vedla pečlivě a velmi jí na ní záleželo. Za dobu, co jsem s paní ředitelkou
spolupracoval, jsem rád , že takovou ředitelku jsme zde měli. Velmi oceňuji
jak připravuje a pomáhá své nástupkyni, paní Evě Klecandrové, která byla
vybrána konkurzem a od 1.8.2016 převezme její funkci.
Díky paní Kuličkové a paní Bezdíčkové také začalo po několika letech znovu
fungovat mateřské centrum. V bývalém bytě pana řídícího v budově školy
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kypřícího prášku do pečiva, určování kyselosti a zásaditosti, vyrobili si
neviditelný inkoust v tajném písmu a obarvili bílé macešky barvou na vajíčka.
Když došlo na samotné kouzlení ze strany „kouzelníčků“ projevila se
stydlivost.

Jeden řekl, že kouzlit nebude, že se stydí a přidali se k němu další účastníci.
Kouzlení jako představení před druhými neproběhlo. Místo toho jsme zhlédli
kouzlení s holuby. Unavili jsme se diskotékou. Zopakovali jsme si hru z ledna
„Městečko Palermo“. Děkujeme Kubovi za chutnou bábovku k snídani a
maminkám za dobrůtky na večer.
19. 4. proběhla beseda o rostlinách.
Poslechli jsme si několik zkušeností
paní Soni Mrštné, která nás naučila, jak
nakládat s bylinkami a jak je správně
používat v domácnosti. 25. 4. jsme
vyráběli malé čarodějnice a netopýra z
proložek na vajíčka. V květnu jsme
vytvořili papírová házedla podle
časopisu ABC,
malovali na kameny a obklady. Ušila jsem závěsy na okna a závěs do výklenku
k zakrytí banánových krabic v policích. Chtěla bych poděkovat za věcné dary.
Upozorňuji čtenáře, že z knihovny z Kostelce máme do srpna
zapůjčeno 150 knih. Kdo má zájem číst, je z čeho vybírat. Budu ráda za další
náměty k zakoupení nových titulů v tomto roce. Prosím o informace, jaké
knihy byste v knihovně chtěli najít. V sobotu 18. 6. od 9:30 do 14:00 hod. se
koná při příležitosti 660 let obce den otevřených dveří, na který Vás srdečně
zvu. Dětem přeji prosluněné a odpočinkové prázdniny.
Za knihovnu Pavlína Pleslová
OBEC ZÁMĚL - 23

V druhém dějství se vypravěč vyměnil s Vaškem a přibyla postava kouzelnice
Sója (vegetariánka mezi lidojedy). Tuto roli zvládla Zuzanka, která přiměla
lidojedy pěstovat na poli sóju a z této rostliny lidojedi vyráběli maso. Děti
divadélko zvládly na jedničku. Kuba v podvečer připravil kouzlení. Vyplnil
prostor před večeří. Zaujal nás perfektně provedenými kouzly, kdy vznikla i
rekvizita k divadelnímu představení – moře (modrá emulze). Domluvili jsme se
na příští spaní Noc s Andersenem, že se budeme hromadně učit kouzlit.

vchod z hřiště. Jsem moc rád, že maminky se znovu začaly scházet a mateřské
centrum je využité.
Bývalé kanceláře zemědělského družstva u sběrného dvora
zrekonstruovala obec v minulém roce. Upravili jsme je na novou klubovnu
hasičům a také připravili k pronájmu místnosti pro pedikérku a kadeřnici.
Součástí úpravy bylo přivedení pitné vody do areálu. Oba prostory jsou
pronajaty. Pedikúru provozuje paní Renata Toužimská a kadeřnictví paní
Martina Kostruhová.
Dokončili jsme rekonstrukci ČOV ve středu obce. Došlo k demolici
jedné čistírny a druhá byla kompletně zrekonstruována na čerpací jímku a
vedle byla postavena úplně nová ČOV. Stavbu prováděla firma Vaspo
Vamberk a děkuji za výbornou spolupráci panu Jiřímu Královi ml.. Protože
termín rekonstrukce byl opravdu šibeniční, peníze byly na projekt přiděleny až
v říjnu a uvedení do zkušebního provozu muselo být do konce roku. Celkové
náklady stavby činily 970 000,- Kč a dotace od Královehradeckého kraje byla
ve výši 700 000 Kč
O velikonocích proběhla již tradiční výstava. Děkuji zahrádkářům a
včelařům a všem, kteří se podíleli na krásné výstavě.
Ještě bych Vás rád pozval 18. června na oslavy 660 let obce Záměl.
Program je součástí zpravodaje. Budu rád, když program navštívíte a při dni
otevřených dveří budete moci porovnat, co se od oslav 650 let za 10 roků
změnilo. Rád s Vámi během oslav budu diskutovat a naslouchat vašim
představám a přáním, jaké problémy řešit v následujících 10 letech.
Josef Novotný, starosta

Od 1. 2. do 15. 2. jsme v knihovně nevyráběli z důvodu nemoci.
Protože v nás doutná jiskřička kreativity a v knihovně máme „pidi lidi“,
zauvažovali jsme, jak využít hromady ruliček od toaletního papíru. Vznikly z
nich ovečky, kosáci a krásné vlněné čepičky, aniž bychom uměli plést. V
březnu jsme se již zabývali velikonoční tematikou. Vyšívaná látková vajíčka,
papírová slepička s vyfouknutým vejdunkem a velikonoční zajíc.
V dubnu rozkvetla okna knihovny vlastnoručně vyrobenými květy z krepového
papíru. Po třinácté jsme se zúčastnili noci s Andersenem, která proběhla z
organizačních důvodu o týden déle než v celé republice. Přespali jsme 8. 4.
2016 a noc jsme směřovali k domluvenému kouzlení podle časopisů „Pojď si
hrát“. Nejprve jsme si vyrobili kouzelnickou hůlku a čepici. Tyto dvě rekvizity
zabraly hodně času. Pak jsme přešli na samotná kouzla. Podle knihy kouzel
jsme zvládli číst myšlenky, matematicky jsme dopočítávali čísla z pěti proužků
papíru, proměnili jsme vodu v led, hádali čísla na hozených kostkách.
Namočený hrneček skrýval suchý šátek, pomocí magnetu nám drží hůlky na
barovém pultu v zasedací místnosti. V rámci školy kouzel jsme vyplňovali
rebusy, složili si hru staň se mágem a zavítali do vědeckých pokusů s výrobou
gumového vajíčka, pohyblivých zápalek, nafukovače balónku pomocí
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Zprávičky z naší
školičky
Letošní zima byla příliš chudá na zimní radovánky. Děti mohly sáňky
vytáhnout pouze párkrát a sníh byl zase brzy pryč. Měli jsme tedy dostatek
času na spoustu jiných věcí.
Už v lednu se naši budoucí předškoláci podívali do první třídy na to,
jak pracují jejich starší kamarádi a co je vlastně od září čeká. Také 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.
Počátkem února nás navštívilo loutkové divadlo s pohádkou o vodnících.
Pohádka děti nejenom pobavila, ale také poučila o tom, jak se mají chovat ke
starým lidem, k přírodě i jeden k druhému. Zimní období v naší školce
zakončilo masopustní veselí. Děti si donesly masky svých oblíbených hrdinů a
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školka se zaplnila zvířátky, princeznami i superhrdiny ze známých pohádek.
Děti se skvěle bavily a vše dovršil masopustní rej v naší třídě.
Po jarních prázdninách se začala probouzet příroda ze zimního
spánku. Na rozkvetlé pláně bledulí jsme se proto zajeli podívat do parku
v Kostelci nad Orlicí. Děti nadšeně pozorovaly přírodu kolem sebe, poznávaly
rostliny a byliny, hledaly ptáky v korunách stromů. Dopoledne jsme pak
zakončili na místním dětském hřišti, kde se všichni mohli dosyta vyřádit.

Protože letošní Velikonoce přišly velice brzy, už od počátku března se
děti začaly na tyto svátky připravovat. Nejdříve nazdobily školku obrázky a
výrobky s jarní a velikonoční tématikou, potom se začaly učit říkanky a koledy,
aby se i v naší třídě mohla uskutečnit nejdříve dívčí a později chlapecká
koleda. Zasvištěly pomlázky a každý si zaslouženě vykoledoval spoustu
dobrot a sladkostí.
Po 20. březnu 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.
Koncem března jsme opět vyrazili do vamberského divadla. Čekalo
nás tam divadelní zpracování klasické animované pohádky „Zahrada“, kterou
možná mnozí znali z televize. Toto představení bylo velmi povedené a děti
zaujalo především jeho výtvarné provedení.
21. dubna se předškoláci zajeli podívat do Základní umělecké školy
v Kostelci nad Orlicí, kde si pro ně žáčci této školy připravili bohatý program.
Děti se zde setkaly s mnoha hudebními nástroji a poslechly si malý koncert
jednotlivých hudebníků. Ve školce nám pak namalovaly, jaké hudební nástroje
se jim nejvíce zalíbily.
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
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~ ~ TVORBY V KNIHOVNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 14.00 do 15.30 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.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 byl 2647 ks knih. V roce 2015
bylo zakoupeno 83 ks nových.
V úvodu se s vámi podělím o několik čísel, abyste si udělali představu
o návštěvnosti knihovny. Díky stavebním úpravám byla knihovna otevřena od
srpna až po rekonstrukci budovy. Za nové knihy se utratilo 9.196,00 Kč. Další
položkou v hodnotě 2.206,00 byl nákup materiálu k soutěžím (nákup nůžek,
papíru, lepidla, pastelek). Za občerstvení při akcích pro děti se utratilo 1.013
Kč. V knihovně je registrováno 28 dospělých čtenářů a 12 do patnácti let. V
loňském roce jsme si s knihovnou v Kostelci nad Orlicí vyměnili 4 soubory po
50 knihách.
statistika výpůjček:

Rok 2015
277
15
218

Rok 2014
525
27
384

Rok 2013
774
26
617

Naučná literatura dětem

1

4

15

Krásná literatura dětem
Čtenáři do 15 let

43
182

110
322

116
440

Čtenáři nad 15 let

70

100

103

Výpůjčky celkem
Naučná literatura dospělým čtenářům
Krásná literatura dospělým čtenářům

První pondělky v lednu jsme nevyráběli, ale hráli společenské hry
(kostky, člověče nezlob se, pexeso a karty). Od 18. 1. jsme předčítali knihu
„Děti hrají divadlo“ a určovali si postavy k představení. Připravili jsme si dvě
dějství ze hry „Vašek cestovatel mezi lidojedy“. Hlavního hrdinu Vaška
cestovatele ztvárnil Vojta Červinka. Jana Trejtnarová byla tlumočnicí Ma-Tva
Huba, Adélka Langrová se stala náčelnicí Rukafuč, Kuba Červinka zvládl

vypravěče, Lukáš Plíhal, Tomáš Resl, Petra Havlová, Katka Novotná, Zuzanka
a Barunka Sršňová byli lidojedi z ostrova Mňamity Papity.
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Činnost sociálního
a
kulturního výboru
Květen se chýlí ke konci, tak mi dovolte ohlédnout se na začátek roku.
Letos jsme se na Nový rok již popáté vypravili na výstup na Velešov.
Celkem příjemné počasí využilo přibližně 60 občanů Záměle a značný počet
jejich čtyřnohých mazlíčků. Od školy jsme vyšli s dobrou náladou, kterou jsme
ještě umocnili požitím punče. Ten již tradičně připravily členky kulturního
výboru a rozdávaly ho na parkovišti pod Velešovem. Na vrcholu se všichni
zapsali do vrcholové knihy. Při zpáteční cestě si děti mohly za odměnu u
Kaplanových pomazlit štěňátka.
V sobotu 16. ledna jsme již tradičně pořádali se sportovním klubem a
místními hasiči Dětský karneval. Hasiči zajistili občerstvení, my jsme se
postaraly o výzdobu a rozdělily cukroví do sáčků. Sportovci připravili pro děti
bohatý program a celé odpoledne si s nimi hráli. Velký dík patří Oldřichovi
Nermuťovi za moderování celé akce a hlavně dětem za výzdobu tělocvičny
svými výtvory z hodin výtvarné výchovy. Děkujeme také maminkám a
babičkám za cukroví a krásné masky, kterých se letos sešlo 62 .
Sousedský ples se konal 13. února v Penzionu Orlice. K tanci a
poslechu hrál pan Karel Bačina. Letos byla účast slabší, ale o to lépe se
společnost bavila. Chtěla bych poděkovat všem za příspěvky do tomboly a to
Obecnímu úřadu, Sociálnímu a kulturnímu výboru, Havlovým, Toužimským,
p.Jahodové, Klívarovým, firmě Altero, Vamtex, Agroservis, Penzion Orlice,
Motlovým, p.Sršňové Heleně, Pišlovým, Štefkovým, Hlaváčkovým,
Kaplanovým, Jiruškovým, p. Kameníkové, Zímové, Odehnalovým, Šklíbovým,
Jurinovým a p. Ladě Novotné.
Jako každé jaro jsme uspořádaly humanitární sbírku pro Diakonii
Broumov. 22. a 23. dubna jsme v areálu sběrného dvora vybíraly oblečení,
obuv, knihy, hračky, brýle. Všem dárcům děkujeme za příspěvky.
Na akci Pálení čarodějnic , které pořádali hasiči a sportovní klub, jsme
se podílely sponzorsky.
Navštívily jsme oslavence pana Karla Archleba 75, Miloslavu
Archlebovou 70, Josefa Zahradníka 70, Žofii Střílkovou 80, Oldřicha Junka 85,
a Blaženu Fajfrovou 80
Navždy nás opustili paní Božena Hloušková, Ivana Venclová , Pavel
Pilc a Miroslav Teplý. Čest jejich památce.
Za sociální a kulturní výbor zapsala Milena Kaplanová
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rámcově vzdělávacího programu a my se mu tak věnujeme po celý rok.
28. dubna jsme opět vyrazili do divadla na pohádku „ O strašně líném
Honzovi“. I tuto pohádku někteří znali z knížky Josefa Lady a pohádka nás
dobře pobavila.
V dubnu jsme se začali připravovat na besídku ke dni matek, která je
každoročním dárkem všem maminkám za jejich práci i lásku. Letos jsme se
nechali inspirovat mnohými muzikály a připravili jsme si pohádku plnou
písniček i tanečků. Krátké vystoupení potěšilo opravdu každého a na závěr
dostaly maminky od svých ratolestí vlastnoručně vyrobená srdíčka s malým
překvapením uvnitř.
Na konci dubna se konal tradiční čarodějnický rej. Téměř všichni
přišli v ten den v dokonalých kostýmech a slet čarodějnic mohl začít. Malé
čarodějky tančily, řádily i soutěžily. A protože nám přálo krásné počasí,
čarodějnické závody se přesunuly na zahradu naší školky. Zde malé
čarodějnice trénovaly let na koštěti, přenášení otráveného jablka, přechod přes
začarovaný potok i třeba prolézání kouzelnou bránou. Všichni se velice snažili,
pomáhali si a soutěžili poctivě. Ale ta nej,nej čarodějnice zvolena nebyla.
Všechny čarodějnice byly velice povedené a šikovné, proto si odměnu za
krásný kostým odnesl každý.
V květnu nás čekalo také setkání s dravými ptáky. Paní se svými
svěřenci přijela za dětmi přímo do školky. Kluci i holčičky si mohli dravce
nejen prohlédnout, ale podržet si je na ruce a pohladit si malá holoubátka.
Zároveň se také dozvěděli mnoho informací o životě dravých ptáků, ale i o
bezpečném zacházení s nimi.
Dalším překvapením bylo setkání s Policií České republiky. Ne,
opravdu se v naší školce nepřihodilo nic zlého, ale konala se malá beseda se
zástupkyní policie a prohlídka policejního auta a veškeré výzbroje. A děti byly
zcela nadšené. V úplné tichosti poslouchaly příběhy o tom, jak se mají správně
chovat, co se dělat nesmí a jaké jim hrozí nebezpečí. Potom si mohly sednout
do služebního auta, vyzkoušet houkačku, obléknout si policejní výstroj a
nechat se spoutat opravdovými pouty. O tomto zážitku jsme si pak ještě dlouho
povídali.
18. května se konal zápis do mateřské školy. Dětem, které k zápisu
přišly, se ve školce tolik líbilo, že je rodiče museli hodně přemlouvat
k odchodu domů. A my už se na nové kamarády velice těšíme.
Zatím se svědomitě připravujeme ještě na jednu velkou událost –
Oslavy založení školy v naší obci. Naše školka má již 105. narozeniny a i děti
se chtějí připojit se svou gratulací. Chystají proto krátké vystoupení, které
v den oslav předvedou.
Tento týden jsme se také zúčastnili sportovního dne v Doudlebách nad
Orlicí. Dětem se závodění velice líbilo a každý se snažil zvítězit.
V závěru školního roku se chystáme na velký školní výlet. Navštívíme
peklíčko s čertíky uličníky a podíváme se, co čeká na každého neposluchu. My
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naštěstí máme ve školce samé hodné děti, a proto návštěva pekla bude jen pro
pobavení a obveselení. Už se všichni moc těšíme.
Jitka Juštová učitelka MŠ
Děkujeme všem za bohaté zásobování především kreslícím papírem, ale i
jinými materiály. Děti vše rády využijí.

Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl
V minulém čísle zpravodaje jsme se loučili s pozvánkou k zápisu dětí
do 1. ročníku. V září do ZŠ Záměl nastoupí 11 nových školáků. Přivítáme
Kláru Hovorkovou, Leoše Koďouse, Kryštofa Kostruhu, Tomáše Grulicha,
Kateřinu Špryňarovou, Daniela Novotného, Josefa Hvězdu, Elišku
Bodurkovou, Lukáše Országha, Adama Motla a Kláru Sršňovou. Budoucí
prvňáčci se ve škole byli podívat a zúčastnili se vyučování. Půjdou tedy do
známého prostředí.
Již tradičně jsme se podíleli na výzdobě tělocvičny pro maškarní
karneval. To byl jen začátek našich kulturních akcí. Následovalo divadlo s
názvem Vodnická pohádka. Zhlédli jsme ho v mateřské škole. V závěru jsme si
mohli obtěžkat nádherné loutky a vyzkoušet si, jak se s nimi manipuluje.
Zjistili jsme, že jsou docela těžké a loutkoherec musí mít dost velkou sílu v
rukách, aby celé představení zvládl. Do Vamberka jsme se vydali hned dvakrát.
Nejprve v březnu na nádherné divadelní představení Zahrada a v dubnu na
pohádku O strašně líném Honzovi. Vystoupením žáků jsme se podíleli na
zahájení výstavy, kterou pořádali včelaři a zahrádkáři ve mlýně. Přispěli jsme k
výzdobě i svými výtvarnými pracemi.
Nesmíme zapomenout na tradiční den naruby. V den apríla se z dětí
stávají vyučující a z učitelek neposedné žákyně. Nejde jen o zábavu. Opravdu
se učíme a snažíme se o vzájemnou spolupráci.

Brzy po Velikonocích nás navštívila paní Micherová s programem
Zdravá pětka. Žáci se hravou formou seznámili se zásadami zdravé výživy. Na
začátku května nás navštívila paní Mazúchová, která se stará o dravce, drobné
ptactvo i malá zvířátka. Přivezla nám ukázat puštíka, výra, havrana, orla,
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Zájezd byl účastníky velmi kladně hodnocen a vedoucí a duše zájezdu Jindra
Vanický sklidil na závěr vřelý potlesk za jeho organizaci.
Po pouti jsme dali do pořádku záhony a vysázeli jsme letničky. Poprvé
jsme na záhony u bysty presidenta Masaryka zvolili osázení květinami ve
státních barvách – červené a bílé begonky doplněné modrými lobelkami.
Výsledek byl velice hezký a lahodil oku. Do truhlíků a na mísy jsme sesadili
směs květin – begonky, surfinie, afrikány, impatiens a lobelky. Malé mísy u
bysty presidenta Masaryka jsme osadili převislými begoniemi.Velmi teplý rok
přál květům ale ne květinám. Téměř každý den jsme museli zalévat. Služby na
zalévání jsme si dělili po týdnu.
Udržení výsadeb při životě bylo velmi
náročné – zejména donáška vody z
náhonu byla pro naše členky namáhavá.
S obecním úřadem jsme dojednali na
letošní rok nainstalování nádoby na
vodu do prostoru za živý plot, čímž
ubudou schody k náhonu a těžké
nabírání konví.
S blížícím se koncem léta jsme naplánovali na začátek září další výlet
a to na Hospital Kuks s prohlídkou a obědem v blízkém Šporkově mlýně.
Pokračovali jsme na Braunův betlém, kde jsme dostali zasvěcenou průvodkyni
Dr. Tomášovou Kristínu. Po prohlídce betléma a příjemné procházce lesem
jsme odjeli do Hradec Králové na večeři do restaurace U Dvora. Zde jsme se
posilnili na další nezapomenutelný zážitek – hvězdárnu. Program v této nově
zrekonstruované hvězdárně byl fascinující a velmi realistický. Zájezd byl opět
velmi dobře hodnocen.
V září jsme začali s přípravou výstavy v Častolovicích. K vystavování
bylo hezky vyzrálé a vybarvené ovoce. Suchý rok nepřál plísním a houbovým
onemocněním ovoce. Horší to bylo s živými květinami na aranžování. Příliš
teplý podzim a sucho se podepsaly na trvalkách tak, že jsme těžko sháněli něco
na doplnění naší expozice. Výstava trvala tentokrát čtyři dny. Doufáme, že se
naše výstavka návštěvníkům líbila. Přítelkyně Krupičková Růžena soutěžila s
miskou ovoce a zeleniny. Na prvních místech se umístili aranžérské kreace,
které podle našeho soudu nereprezentují výpěstky vlastní zahrádky a naší
tradiční zeleniny a ovoce, ale spíš by mohly být reklamou na sortiment
obchodních domů. Faktem je, že fotografie misky př. Krupičkové se nakonec
objevila jako miska ovoce a zeleniny ve svazovém časopise Zahrádkář v článku
pojednávajícím o zahrádkářské výstavě.
Organizátory výstavy v Častolovicích jsme byli přizvání do domu zahrádkářů v
Častolovicích na zhodnocení výstavy a na výměnu názorů na její organizaci.
Tohoto setkání se zúčastnili čtyři zástupci výboru ZO.
Zdenek Kubalík
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Hostem našeho jednání byli starostové obcí Potštejn a Záměl a nás jejich zájem
o dění v naší organizaci těší. Jako hosté se zúčastnili zástupci dalších
organizací z obce. Jednání se zúčastnil i předseda Územní rady z Rychnova
přítel Helmich. Ten také předal našemu členovi Jindřichu Vanickému ocenění,
udělené na náš návrh republikovou radou, – svazové ocenění - bronzovou
medaili za zásluhy o ČZS. Organizace udělila ocenění – čestné uznání za
obětavou práci pro organizaci zapisovatelce př. Šrámkové Janě. Přijali jsme tři
nové členy – př. Jerhotovou Jitku , př. Hrubou – Martincovou Michaelu a př.
Kuličkovou Kateřinu. Schůzi jsme tradičně uzavřeli přednáškou, tentokrát na
téma zakládání a údržba zahrad. Účastníci schůze obdrželi občerstvení a s
nadcházejícím večerem se nechtělo ani jít domů. Schůze se nám vydařila. Naši
zástupci navštívili výroční schůze spřátelených organizací – včelařů, myslivců
a okrašlovacího spolku.
Ve dnech 21 – 22. 3. 2015 se konala již druhá společná Velikonoční
výstava, kterou pořádáme spolu se včelaři, školou a ostatními příznivci ve
mlýně v Záměli. Výstava byla velmi dobře připravena a ohlasy na ní, včetně
zápisů do knihy návštěv svědčí o tom, že se lidem naše snažení líbí. Výstavu
zahájily děti základní školy v Záměli a bylo to velice hezké vystoupení. Od
obecního úřadu v Záměli máme plnou podporu a velmi si toho ceníme.

holoubata, ale i fretku. Každý si mohl navléknout koženou rukavici a některého
z předváděných zvířat si ponosit po třídě nebo pustit prolétnout okolo
kamarádů. Svým klidným a zajímavým vyprávěním zaujala všechny
zúčastněné. Ve stejném týdnu se konal i barevný den. Tentokrát se celá škola
zahalila do krásné zelené barvy. Zazněly písničky, které obsahují téma zelené
barvy, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o míchání barev a výskytu zeleně
v přírodě. Ve čtvrtek 21. dubna jsme uvítali pozvání na vystoupení žáků ZUŠ v
Kostelci nad Orlicí. Obdivovali jsme výkony účinkujících. O to více nás vše
zajímalo, protože vystupovaly i naše spolužačky. Koncert byl po všech
stránkách velmi povedený. Následující týden se do Kostelce nad Orlicí vydali
znovu žáci 4. a 5. ročníku na koncert studentské kapely „Přejetá žába“ z
Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí.
Závěr dubna patřil čarodějnickému dni. Tradičně se výuka přizpůsobila
tématům s nadpřirozenými jevy.
V polovině května k nám zavítali příslušníci Policie ČR. Přivezli nám
ukázat vybavení, které používají při své náročné práci. Děti si vyzkoušely
přilbu i ochrannou vestu, prohlédly si auto a poslechly si různé zvuky sirén. V
besedě jim byl vysvětlen pojem kyberšikana a jak postupovat v případě, že by
se s tímto jevem někdo setkal.

Pokračující teplé časné jaro nám dovolilo osázet záhony, truhlíky a mísy
maceškami. Tyto květiny jsme udržovali až do Potštejnské pouti. Už péče o
tyto poměrně nenáročné květiny byla náročnější – nastupoval velmi teplý a
hlavně suchý rok.
V měsíci dubnu jsme naplánovali výlet do musea cestovatele Holuba v
Holicích, odkud jsme pokračovali do Pardubic na projížďku po Labi na parníku
Arnošt z Pardubic. Velmi hezká projížďka pod Kunětickou Horu a zpět za
slunného vlahého jarního dne s obědem na lodi naladila účastníky zájezdu
velmi pozitivně. Po návratu do kotviště v Pardubicích jsme dojeli autobusem
zpět pod Kuňku a prohlédli si hrad a v podhradí se občerstvili. Dalším cílem
byla perníková chaloupka s expozicí o historii výroby perníku v Pardubicích.
Prohlídka byla s průvodním slovem a velice humorně laděná. Posledním
zastavením byla návštěva kovárny, kde jsme zhlédli expozici výroby nožů
kováním z jednotlivých plátů oceli s průvodním slovem a názornými
ukázkami. Zájezd jsme zakončili večeří v Roubence v Týništi nad Orlicí.

Další naše aktivity byly sportovní. Stále pokračujeme v celostátním
projektu Olympijský víceboj. Po splnění všech disciplín (hluboký předklon, Tběh, zkrácené lehy-sedy, postoj čápa, sprint na 60 metrů, Zátopkův běh na 500
metrů, skok z místa a hod basketbalovým míčem), dostanou všichni žáci
sportovní vysvědčení. Akce se účastníme již třetím rokem, takže žáci mohou
své výkony sledovat a porovnávat, jak se zlepšují.
Ve středu 25. května se děti z mateřské školy a žáci 1. až 3. ročníku
vydali na sportovní den do Doudleb nad Orlicí. Žáci 4. a 5. ročníku odjeli
vlakem na turnaj ve vybíjené, který se konal v Bohousové. Sportování nás
bavilo a prožili jsme tak příjemný den spolu s kamarády z jiných škol.
Čeká nás ještě Olympiáda málotřídních škol, která se letos koná v
Potštejně. Těšíme se i na školní výlet. Letos se vydáme do lesů na Čertovině u
Hlinska. Peklo na Čertovině je pohádkového charakteru, kde není cílem
návštěvníky vystrašit, ale pobavit. Starší žáci navštíví i hvězdárnu v Hradci
Králové.
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Těšíme se také na oslavu 105. výročí založení zdejší školy. Připravujeme
krátké vystoupení a den otevřených dveří. Budou k nahlédnutí kroniky školy a
různé staré i nové školní pomůcky a učebnice. Rádi se setkáme s bývalými
absolventy zámělské školy.
Poslední červnový týden bude patřit tradičním aktivitám – sběru
papíru, dopravní výchově a sportovnímu dni na Vochtánce.
Ve čtvrtek 30. června rozdáme vysvědčení a ukončíme školní rok.
Rozloučíme se s páťáky – Terezou Sršňovou, Petrem Jurinou, Martinem
Šklíbou a Filipem Országhem.
K 31. červenci dojde k předání agendy školy nové paní ředitelce Mgr.
Evě Klecandrové. Na tomto místě bych ráda poděkovala za výbornou
spolupráci panu starostovi Josefu Novotnému i zaměstnancům OÚ Záměl, kteří
vždy pomohli při řešení jakýchkoli situací ve škole. Velmi si vážím i
spolupráce s rodiči, která byla vždy funkční a přímá. V neposlední řadě patří
dík i celému kolektivu zaměstnanců školy. Bez vzájemného porozumění a
spolupráce by škola nemohla tak dobře fungovat a prosperovat.
Zapsala Jindra Müllerová ředitelka ZŠ a MŠ
.

Mateřské centrum
Dne 1. 3. 2016 byl po několika letech obnoven provoz „mateřského
centra“, nově pod názvem PALEČEK. Jedná se o setkávání maminek na
rodičovské dovolené se svými dětmi - vždy každé úterý od 8:30 do 10:00
hodin, v prostorách ZŠ.
Hlavními aktivitami jsou pohybová cvičení s říkankami a písničkami, dále pak
hry, které vedou k poznání těla a rozvoje řeči. Program se vždy uzpůsobuje
věkové kategorii dětí, jejich momentální náladě a počtu dětí. Cvičení probíhá
buď v samotném „mateřském centru“, anebo v tělocvičně. „Mateřské centrum“
je vybaveno mnoha hračkami pro děti a bazénkem s míčky. Rodiče mají
k dispozici kuchyňskou linku s příslušenstvím. Při přízni počasí mohou rodiče
využít obě dětská hřiště na školní zahradě. Oficiální název Spolek nelze zatím
používat, neboť by muselo dojít k registraci, která má svá pravidla a
zákonitosti. Proto ty uvozovky. Prozatím se jedná o dobrovolné setkávání
rodičů - maminek a jejich dětí ze Záměle a přilehlého okolí. Pro
znovuobnovení centra vedl organizátorky velký počet nově narozených dětí
v Záměli.
Setkáváním mají děti možnost se seznámit se svými vrstevníky ještě dříve, než
půjdou do mateřské školy. Menší i starší děti jsou do centra zvány také, avšak
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nejvhodnější je věková kategorie od 6 měsíců do 3 let. V současné době je
PALEČEK aktivně navštěvován. Do budoucna plánujeme další společné
aktivity.
Spolek maminek není pouze pro maminky, ale také pro tatínky a ostatní
rodinné příslušníky, kterým byly děti svěřeny do péče (babičky, tetičky apod.).
Kdo prozatím spolek nenavštívil se svými dětmi, tak je srdečně vítán.
Za „Spolek“ maminek Katka K. a Lucka B.

Činnost základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
v Potštejně a Záměli
Rok 2015 začal mírnou zimou a tím i časem odpočinku zahrádkářů
před nadcházející sezonou. Tento klid je ale jen zdánlivý. Přicházející pěstební
sezona vyžaduje pečlivou přípravu nářadí, pomůcek, hnojiv, semen a také nově
nabrané síly. Ve výboru naší ZO se již plánuje výroční členská schůze,
velikonoční výstava a také tradiční jarní výlet. Termíny VČS a výstavy jsou
určeny již na lednové schůzi výboru. Je uvažováno o několika typech na výlet
tak, aby na výroční schůzi jsme mohli členům předložit trasu a cíle výletu.
V měsíci únoru jsme se zúčastnili v počtu 4
členů naší organizace degustace jablek v Častolovicích.
Výsledky degustace jsme předložili členům na VŠ.
Našim členům jsme zajistili za velmi výhodnou cenu
sadbu raných brambor. Cena byla i s dovozem o 30,Kč nižší než v běžném obchodě. Marže obchodníků je
vskutku nemravná a netýká se jen tohoto zboží. S
Obecním úřadem byla dojednána smlouva o osázení a
údržbě záhonů, truhlíků a mís. Byla završena práce na
vyhotovení dokumentů dle nového občanského
zákoníku – registračních listů a spojené administrativy.
Březen začal předčasné teplé jaro a pro nás již nastal čas dovést z Jaroměře od
firmy Černý výsevy begonek a lobelek. Dovezeny byly též mladé rostliny
surfinií od firmy Cinke. Již začal zahradnický rok. Nejdříve bylo ale nutno
zhodnotit uplynulý rok 2014. Stalo se tak dne 7. března v restauraci Pod
Lipami. Naše jednání zahájily děti ZŠ Potštejn s hezkým a dojemným pásmem
básniček a písniček.Za poměrně vysoké účasti členů jsme zhodnotili uplynulý
rok. Byly předneseny zprávy o činnosti, zpráva o hospodaření pokladny a
zpráva kontrolní skupiny.
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