..

OZNÁMENÍ
Se zármutkem v srdci si dovolujeme oznámit, že dne 16. listopadu 2016
zemřel ve věku nedožitých 90 let náš tatínek a dědeček, pan Jindřich
Řehořek. Měl rád lidi a celý svůj život zasvětil práci pro ně. Kromě jiného
působil v těchto funkcích – okresní tajemník KSČ v Rychnově nad
Kněžnou, předseda KNV Východočeského kraje, velvyslanec ČSSR v PLR,
1. tajemník ministra zahraničních věcí a velvyslanec ČSSR v SSSR. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte s námi. Dcera Jindřiška, vnučka Aneta.
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ v Záměli
Od ledna 2016, bude nově zahájen provoz kadeřnictví v Záměli v areálu
sběrného dvora vedle hasičů. Objednávky na tel. 775 088 554 nebo přímo
v kadeřnictví. Martina Kostruhová
PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE v Záměli
Od ledna 2016 bude v Záměli nově zahájen provoz pedikúra, manikúra,
masáže. Provozovna se nachází v areálu sběrného dvora vedle hasičů
(bývalé kanceláře zemědělského družstva). Objednávky na tel. č. 731 962
490 nebo osobně v provozovně.
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
20.12.2016
Obecní úřad uzavřen.
do 2.1.2017
24.12.2016
Štědrý den od 10 do 11 hodin u Hostince u Karla IV. Živý
betlém s rozdáváním Betlémského světla.
24.12.2016
Sběrný dvůr bude uzavřen. Vychází sobota na státem
uznávaný svátek sběrný dvůr nebude v provozu.
31.12.2016
Mimořádně bude Sběrný dvůr otevřen na Silvestra od 10:00
hod do 11:00 hod.
1.1.2017
Chystané akce Novoroční výstup na Velešov
6.1.2017
Svoz popelnic
7.1.2017
Sběrný dvůr je otevřen
28.1.2017
Dětský karneval
Pálení klestí Pálení se musí hlásit na tel. 950 520 100 nebo na stránkách
odesláním formuláře http://paleni.hzshk.cz/
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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Z veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Záměl
Usnesení č. 20/2015 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 16. 05. 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 M. F. 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 a Obcí Záměl. 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 a Obcí Záměl. 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. Tato smlouva se
zřizuje úplatně. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta ve výši
1 000,-Kč.
7. Smlouvu o dílo mezi Obcí Záměl a panem Ing. L. N. 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.
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8. Smlouvu o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce Záměl Svazu tělesně
postižených, 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 - Potštejn. Předmětem smlouvy je
poskytnutí daru pro rok 2016 ve výši 2000,-Kč.
10. Žádost paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl J. 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 Ž. S. 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 a Obcí Záměl.
6. Starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 7DHM160094 mezi Povodím Labe a Obcí Záměl.
7. Starostu podpisem smlouvy o dílo mezi Obcí Záměl a panem Ing. L. N.
8. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Svazu tělesně postižených.
9. Starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelového daru z rozpočtu obce
Záměl Českému svazu včelařů, os Základní organizace Záměl - Potštejn.
10. Starostu přípravou a podáním žádosti o dotaci do projektu MAS pod
názvem „Jazyková učebna pro školu Záměl“.
.

Motivační program 2016 pro obce zapojené do
systému zpětného odběru elektrozařízení,
provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
Díky motivačnímu programu 2016 pro obce zapojené do systému zpětného
odběru elektrozařízení, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. byl
pořízen hlinikový rudl široký nosnost 200kg a paletový vozík 2,6t v hodnotě
15 678 Kč bez DPH.
Nákup profesionálního křovinořezu vč. travní
vyžínací hlavy a dvoutaktního motoru k sekačce
Tera Vari. Zařízení pro nákup profesionálního
křovinořezu vč. travní vyžínací hlavy a
dvoutaktního
motoru k sekačce Tera Vari bylo poskytnuto DSO Mikroregion Rychnovsko.
Registrační číslo projektu VPS/5/2016. Celková cena projektu 40 790 Kč vč.
DPH. Výše dotace je 17 000 Kč (41,6%). Vlastní podíl je 23 790 Kč (58,4%).

Usnesení č. 21/2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 20. 6. 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.
13. Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 21 / 2016
5. Předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
7DHM160140 mezi Povodím Labe (budoucí povinný) a Obcí Záměl (budoucí
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Veselé vánoční hody!
Zpívejte, bratři, koledy:
O tom, co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo Děťátko.
Kéž radostné poselství Vánoc
naplní naše srdce
obec Záměl
OBEC ZÁMĚL -
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Projekt ELEKTROWINu
„Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl
do provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů
ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z
důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování
již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o
„opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu
nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby
výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním
požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal
jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových
stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář,
přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro
zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k
opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje
nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých
je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že
je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní
gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy
elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií
vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu
účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále
bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž
návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života
Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem
zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují,
podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému
užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti.
První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
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oprávněný) na akci: ,,Intenzifikace ČOV Záměl-územní rozhodnutí, stavební
povolení a vypouštění odpadních vod“.
6. Předložený návrh na koupi pozemků od pana Š. L. Jedná se o pozemky
oddělené geometrickým plánem č. 457-36/2015 ze dne 6. 6. 2016 s parc. č.
1114 o výměře 50m2, parc. č. 29/3 o výměře 185 m2, parc. č. 1115 o výměře
169 m2, parc. č. 28/6 o výměře 17m2, parc. č. 25/17 o výměře 56m2. Cena za
1m2 činí 20,-Kč. Celková cena pozemků činí 9 540,-Kč. Vklad na katastr
uhradí obec Záměl.
8. Předloženou cenová nabídku č. 120209 zpracovanou firmou Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o. , nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř na
zpracování žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství „
Intenzifikace ČOV Záměl “. Cena přípravy, zpracování a odevzdání žádosti o
dotaci je 42 350,-Kč.
9. Předložený dodatek č. 6 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo: 342 na
které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a.s. jako nájemce a obec Záměl
jako pronajimatel.
10. Nejlevnější nabídku č. 1 od společnosti AQUA SERVIS za cenu
347 788,58,-Kč.
11. Podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou „ Nákup
samochodného žacího stroje se sběrem “.
12. Předloženou nabídku společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. na
elektřinu a zemní plyn dle platného ceníku na rok 2017. Jedná se o sazby
elektřiny pro Obec Záměl a ZŠ a MŠ Záměl. Dále sazby zemního plynu pro ZŠ
a MŠ Záměl .
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
7DHM160140 mezi Povodím Labe a Obcí Záměl na akci: ,,Intenzifikace ČOV
Záměl-územní rozhodnutí, stavební povolení a vypouštění odpadních vod“
6. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Záměl a panem Š. L. na
pozemky oddělené geometrickým plánem č. 457-36/2015 ze dne 6. 6. 2016 s
parc. č. 1114 o výměře 50m2, parc. č. 29/3 o výměře 185 m2, parc. č. 1115 o
výměře 169 m2, parc. č. 28/6 o výměře 17m2, parc. č. 25/17 o výměře 56m2.
7. Pověřuje pana Josefa Novotného, pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., a pana
Ing. Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl.
Kontrola bude provedena dne 27. 6. 2016 v 16.15 hod. S kontrolou byla
seznámena paní ředitelka školy J. Millerová.
8. Starostu podpisem smlouvy s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. na
zpracování žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství „
Intenzifikace ČOV Záměl “.
9. Starostu podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o pronájmu pozemku, číslo:
342 na které se dohodly smluvní strany: Farma Tichý a.s. jako nájemce a obec
Záměl jako pronajimatel.
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10. Starostu podpisem sml. se společností AQUA SERVIS na výměnu a
položení nové kanalizace u ČOV ve středu obce Záměl za cenu 347788,58,-Kč.
11. Starostu oslovením firem k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu nazvanou „ Nákup samochodného žacího stroje se sběrem “.
Oslovené firmy: P a L, s.r.o. Žďár nad Sázavou, Agroservis Záměl s.r.o., a
Agrozetcentrum Mladá Boleslav, s.r.o.
12. Pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností CENTROPOL
ENERGY a.s. na elektřinu a zemní plyn dle platného ceníku na rok 2017.
Usnesení č. 22/2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 18. 7. 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.
8. Rozpočtové opatření č. 10, 11, 12, 13, 14 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 22 / 2016
5. Nákup samochodného žacího stroje se samosběrem typu Kioti WD 1260 od
firmy Agroservis Záměl s.r.o. za cenu 410 000,-Kč.
6. Návrh pana starosty na sestavení komise k předání ZŠ a MŠ Záměl ve
složení: Josef Novotný, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing Martin Šklíba.
Stávající ředitelka paní Jindra Müllerová předá školu nové paní ředitelce paní
Evě Klecandrové.
7. Předloženou smlouvu č.j. UZVM/HRK/2864/2016-HRKM mezi Úřadem pro
zastupování státu ( dále jen „pronajímatel“) a obcí Záměl. Jedná se o
pozemkovou parcelu č. 1071/201, výměra 477m2,druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití jiná plocha , způsob ochrany rozsáhlé chráněné území zapsaný
na listu vlastnictví č. 60 000 pro katastrální území a obec Záměl v katastru
nemovitostí. Pronajimatel se touto smlouvou zavazuje přenechat nájemci
k dočasnému užívání pozemek pozemková parcela č. 1071/29 o výměře 75m 2,
který byl geometrickým plánem č. 453-1113/2015. Nájemné se sjednává na
dobu od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2023 a je splatné na bezhotovostní účet
pronajimatele , a to jednorázově vždy do 15. 8. příslušného kalendářního roku
ve výši 375,-Kč.
8. Koupi pozemků v katastrálním území Záměl, které vlastní paní L. B. Jedná
se o pozemky: 445/1 trvalý travní porost 4 200m2, 445/2 trvalý travní porost
179m2, 446 trvalý travní porost 2 047m2,1076/6 vodní plocha tok 280m2,
1077/9 vodní plocha tok 283m2 a 1077/8 vodní plocha tok 17m2. Cena za 1 m2
je 10,-Kč, celková plocha pozemků je 7 060 m2 za cenu 70 600,-Kč.
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Poplatek za TDO (odpad):
- s trvalým pobytem v Záměli
- rekreační objekt
- děti do 5 let a důchodci nad 80 let
Poplatek za PSA:
- za prvního psa
- za druhého psa
Nájemné

500,- Kč rok/osoba
500,- Kč rok/rekreační objekt
250,- Kč rok/osoba
100,- Kč
150,- Kč
vypočítané podle m2 dle
smlouvy

Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu využíváme
hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o objemu
0,24m3.
Některá čísla popisná si nevyzvedla popelnici na
Bio odpad. Máte-li zájem k vyzvednutí, je možné si
ji obstarat po telefonické domluvě 724 183 256 s
panem starostou, aby byla připravena k
vyzvednutí. Popelnice bude obec bezplatně
pronajímat po dobu 5 let a poté budou bezplatně
přenechány občanům.
Případní zájemci, ať se dostaví na obec k vyzvednutí
popelnice v pondělí a středu
od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Legionela a pitná voda
Mikroorganismy rodu Legionela jsou běžné vodní organismy. Mohou se v
malých množstvích vyskytovat i v pitné vodě, ale zde nepředstavují nebezpečí
pro lidské zdraví vzhledem k tomu, že nízká teplota pitné vody (do 15 oC)
neumožňuje jejich růst. O tom, že v pitné vodě není Legionela nebezpečná
svědčí i to, že zákon dodavatelům pitné vody neukládá povinnost tyto bakterie
sledovat.
Problém nastává při teplotách 25-50 oC a delším zdržení např. v bojleru. Při
těchto podmínkách se bakterie dobře množí a již mohou představovat
nebezpečí pro lidské zdraví. Proto je nutné teplou vodu při výrobě zahřívat
nejméně na 60oC, nebo periodicky zvyšovat teplotu teplé vody nad 70 oC.
Další možností, jak bránit rozvoji Legionel ve vnitřním rozvodu, je použití
vhodných trubních materiálů. Vhodná jsou plastová potrubí německé výroby
(přísné výrobní podmínky, velice hladký povrch) a měděná potrubí (voda
nesmí být agresivní vůči mědi).
Další informace lze získat na stránkách Státního zdravotního ústavu.
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legioneloza-a-jeji-prevence
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
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Odpady – Sběrný dvůr
Na Štědrý den 24.12.2016 bude sběrný dvůr uzavřen. Vychází sobota
na státem uznávaný svátek sběrný dvůr nebude v provozu. Na Silvestra od
31.12.2016 bude mimořádně otevřen Sběrný dvůr od 10:00 hod do 11:00 hod..
První den otevřeného sběrného dvora v příštím roce vychází na 7.1.2017.
Nově lze do sběrného dvora ukládat použitý jedlý olej a tuk výhradně
rostlinného původu z domácností. Občané shromáždí použitý přepálený olej
z domácností do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které následně vhodí
do otvoru nádoby k tomu určené.

Svoz popelnic a kontejnerů na rok 2017
Svoz popelnic 2017: svozový den pátek (první svoz 6.1.2017) týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51
Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00 hod.
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) a papíru 2017: dle potřeby sváží
si obec sama
Svoz skla (bíle a barevné) 2017: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41
Svoz BIO popelnic 2017: svozový den pondělí (první svoz 10.4.2017)
týden:
15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47
Popelnice
vystaveny od 7:00 do 18:00 hod. V letních měsících od 1. 4. do 30. 11.
aktuálního roku Obec Záměl zajišťuje odvoz a odstranění bioodpadu, k odvozu
využíváme hnědé domovní kontejnery označené samolepkou bioodpadu o
objemu 0,24m3.
Poplatky na rok 2017 jsou splatné do 31. 3. 2017. Důvodem je rozdávání
známek na popelnice při platbě. Známky na nádoby mají roční platnost a řeší
svoz popelnic zaběhlým způsobem. Pokud v dubnu nebude popelnice označena
známkou, nebude vyvezena. Z tohoto důvodu je nutné mít uhrazeny poplatky
do konce března.
Informace o výši poplatku získáte v níže uvedené tabulce nebo na Obci Záměli
čp. 158, 51743 Potštejn, telefon: 494 546 211, e-mail: obeczamel@orlice.net
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Zastupitelstvo obce pověřuje:
7. Starostu podpisem smlouvy č.j. UZVM/HRK/2864/2016-HRKM mezi
Úřadem pro zastupování státu a obcí Záměl.
8. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a paní L. B. na koupi
pozemků: 445/1 trvalý travní porost 4 200m2, 445/2 trvalý travní porost 179m2,
446 trvalý travní porost 2 047m2,1076/6 vodní plocha tok 280m2, 1077/9 vodní
plocha tok 283m2 a 1077/8 vodní plocha tok 17m2 v katastrálním území
Záměl.
Usnesení č. 23/2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 19. 9. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Josefa Myšáka,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Renatu
Štefkovou.
4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
9. Rozpočtové opatření č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 23 / 2016
5. Předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Záměl číslo VPS/1/2016 mezi Obcí Záměl zastoupenou starostou obce Josefem
Novotným, (dále jen „poskytovatel“) a Sociálními službami města Rychnov
nad Kněžnou, zastoupené ředitelkou, Bc. Hanou Skořepovou (dále jen
„příjemce“). Dotace bude poskytnuta na pořízení a obnovu vybavení a
technického zázemí, včetně kompenzačních pomůcek Domů s pečovatelskou
službou v Rychnově nad Kněžnou.
6. Předloženou žádost starosty obce Záměl o provádění rozpočtových opatření
v příjmové a výdajové části neomezeně do výše 600 000,- Kč. Poslední
rozpočtovou změnu v kalendářním roce může starosta obce Záměl provézt
neomezeně. Starosta obce Záměl seznámí zastupitele s rozpočtovými změnami
vždy na nejbližším veřejném zasedání.
7. Odpis zmařené investice evidované na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek – Geodetická služba Poděbrady ve výši 7 968,-Kč. Jedná se o
studnu na hřišti pod Markem.
8. Předloženou kupní smlouvu mezi Farmou Tichý a spol. a.s., (dále jen
prodávající) a obcí Záměl, zastoupenou starostou Josefem Novotným, (dále jen
kupující). Předmětem smlouvy je dodávka motorové nafty (zboží).
10. Přijetí daru od paní Ž. S. ve výši 24 000,- Kč, který bude použit k uhrazení
dotace na pořízení a obnovu vybavení a technického zázemí, včetně
kompenzačních pomůcek Domů s pečovatelskou službou v Rychnově nad
Kněžnou.
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11. Předloženou cenovou nabídku č. 120216 od firmy Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o. na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na
zhotovitele stavby: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za celkovou cenu 59 290,-Kč.
12. Vyhlášení výběrového řízení „Intenzifikace ČOV – 90 – EO – za
hospodou“. Zadání výběrového řízení proběhne jako otevřené řízení podle §
27 zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen
„ZVZ“ ) a dle pravidel Ministerstva zemědělství jako poskytovatele dotace.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. Prodej části obecních pozemků parc. č. 137/1 a 137/2 za účelem výstavby
hobby dílny pana R. P. z důvodu přístupu k vodovodu na parcele č. 138/2.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Záměl číslo VPS/1/2016 mezi Obcí a Sociálními službami města
Rychnov nad Kněžnou.
8. Starostu podpisem kupní smlouvy mezi Farmou Tichý a.s. a obcí Záměl.
10. Starostu podpisem darovací smlouvy mezi obcí Záměl, zastoupenou
starostou Josefem Novotným a paní Ž. S. na přijetí daru od paní Ž. S.
11. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a Ekologickým rozvojem a
výstavbou s.r.o. na přípravu a organizační zajištění výběrového řízení na
zhotovitele stavby: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za celkovou cenu 59 290,-Kč.
12. Starostu vyhlášením výběrového řízení „Intenzifikace ČOV – 90 – EO –
za hospodou“.
Usnesení č. 24/2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 17. 10. 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.
13. Rozpočtové opatření č. 21, 22, 23, 24, 25 / 2016 / viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 24 / 2016
5. Výběrovou komisi, která provede otevření obálek a výběrové řízení na
projekt „Intenzifikace ČOV- 90EO-za hospodou“. Komise bude sestavena
z členů: Ing. Ladislav Nosek, Josef Novotný, Ing. Martin Šklíba, Milena
Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot, CSc a náhradníků : Renata Štefková, Ing.
Josef Myšák, Ing. Milena Krupičková. Otevření obálek a výběrové řízení se
uskuteční dne 2. 11. 2016.
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Kulturní akce letos nepodpořila žádná dotace a hradili jsme si je z vlastních
zdrojů. Již teď víme, že se po naší desetileté činnosti a snaze v obci Záměl
oživit kulturní dění na čas odmlčíme a příští rok budou naše aktivity značně
omezené. Přispělo k tomu i to, že pokud chceme investovat do opravy kulturní
památky, nemůžeme a není v našich silách dotovat ještě kulturní program. O
ten by se měla postarat kulturní komise v obci Záměl, která na to má i finanční
prostředky. Navíc, jako patrioti Záměle jsme byli přesvědčeni, že naší aktivitu
budou podporovat hlavně obyvatelé naší krásné vesničky, ale ukazuje se, že
jsme z větší části podporováni lidmi z okolí a turistů z celé vlasti….ne, že by
nás to mrzelo spíš naopak, jsme rádi, že se o Záměli ví i za naším katastrem …
Na naše příznivce z řad Záměláků jsem hrdí a vážíme si jich za psychickou i za
finanční podporu, kterou nám projevují - ti nás snad pochopí v našem
rozhodnutí… "Nikdy neříkej nikdy" a třeba se naše řady členů spolku
rozrostou, nejen o členy, ale i nápady jak v naší myšlence a propagaci kulturní
památky - potažmo obce Záměle - pokračovat….. Děkujeme také všem, kteří
svou účastí na připravovaných akcích nám pomáháte věřit, že naše činnost není
zbytečná a má smysl. Poděkování patří zastupitelům obce Záměl za finanční
podporu na chod spolku v letošním roce a pochopitelně všem dalším
sponzorům a brigádníkům. Přejeme Vám pohodu a příjemné prožití svátků
vánočních, pevné zdraví a štěstí, aby Vám osud jenom přál a Nový rok 2017
za to stál.

7. ledna

Přehled plánovaných akcí v roce 2017
Tříkrálová sbírka

Březen

Velikonoční výstava

1.5.2016

Putování ke studánkám

6.5.2016

Pochod přes tři hrady – kontrola - Floriánkova stezka –
soutěže a program pro děti

Prázdniny

Promenáda v kloboucích

28.9.2016

Svátek Sv. Václava pečení chleb

27.11.2016

Lampiónový průvod

5.12.2016

Čert Čertovské rojení

Betlémské světlo a živý betlém. Výstava betlémů a
pohlednic.
celý rok Záchrana památky – brigády. Srdečně zveme na uvedené akce.

24.12.2016

Aktuální a podrobnější informace na www.mavlast.eu
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vystaveným praporem obce Záměl. V kázání jsme vyslechli, jak tento panovník
svojí vládou, moudrostí, rozvahou a politickou kulturou vytvořil vzor pro další
následovníky. Na závěr zaznělo přání, aby i místní politici se řídili etickým
kodexem a dostalo se jim i něco moudrosti Karla IV. Přípravy na slavnosti
byly náročné a program měl být ještě pestřejší, ale okolnosti i neuspění v
dotačním programu nás bohužel donutili program hodně upravit, nasmlouvaný
program z části zrušit a náklady na něj zkrátit. Přesto věříme, že si každý kdo
chtěl, své našel a můžeme Staročeské dožínky hodnotit jako oslavy Otce vlasti
i obce Záměl za povedené a důstojně oslavené. Zajisté k tomu přispělo i
slunečné počasí a Vy návštěvníci! Děkujeme.
Září 2016 •
Svátek Svatého Václava.
Svátek byl ve znamení pečení a ochutnávky čerstvě napečených dobrot z
obnovené pece. Letos prvně byli osloveni zájemci z řad veřejnosti, a tak jsme
mohli ochutnat další domácí produkty. Výborný byl domácí sýr, paštika i
mnoho dalšího. Děkujeme.
Říjen 2016 •
Lampiónový průvod
V předvečer svátku 28. října jsme uspořádali lampiónový průvod. Každý dostal
odměnu a ručně vyrobené lampiónky byly také ohodnoceny dárkem. Trasa
byla pozměněna a na konci cesty se vypouštěly balony štěstí. Omlouváme se,
ale nemohli jsme zajistit dětský punč, který jste sháněli. Nově ho zařadíme na
čertovské rojení.
Prosinec 2016 • Čertovské rojení.
Náš dvůr v Hostinci u Karla IV. se v podvečer 5.prosince proměnil v
čertovskou školu. Čertíci a čertice byli zapsáni do třídní knihy a na vyučování
se dostavil i sám pekelný pán. Nachystané úkoly všichni zvládli bravurně a
mohli dostat čertovské vysvědčení. Připravili jsme pro děti i Mikulášskou
nadílku. Potěšila nás hojná účast čertíků a čertic. Měli jsme pro ně nachystané
odměny. Balíčky se sladkostmi a ovocem zajistilo naše o.s. a Tercie.
Poděkování patří nejen Tercii, ale i paní Floriánové alias čertovské úče a
dalším účinkujícím.
Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV. uskuteční:
24. prosince 2016 - Štědrý den od 10 do 11 hodin Živý betlém s rozdáváním
Betlémského světla. Výstava betlémů a pohlednic. Pro správnou atmosféru
hledáme co nejvíce Andělů, Andílků a Andělíčků, každý takový obdrží
odměnu. Přijďte s námi oslavit sváteční hodinku za zvuků koled a vánoční
atmosféry do Hostince u Karla IV.
I letos jsme pokračovali v obnově kulturní
památky Hostince u Karla IV. Na obnovu finančně
přispěl Královéhradecký kraj.
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6. Smlouvu o nájmu nebytových prostor (kovárna, kolna, část chléva a část
pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl a Farmou Tichý a spol. a.s.
7. Podání žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje z programu obnovy
venkova. Jedná se o projekt pod názvem: „Rekonstrukce čp. 227 ( zázemí pro
hasiče )“. Celkové náklady jsou 586 055,- Kč. Výše možné dotace 293 027,Kč a obec ze svých zdrojů uhradí 293 028,- Kč.
8. Cenovou nabídku č. 120218 od firmy ERV Ekologický rozvoj a výstavba
s.r.o., na výkon manažerských činností souvisejících s projektem:
„Intenzifikace ČOV Záměl“ za cenu 114 950,- Kč.
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
10. Žádost občanského sdružení „ Má vlast - můj domov“ o finanční příspěvek
na část nákladů účetní, pojištění a energie ve výši 10 000,-Kč. O.s. Má vlast –
můj domov je povinno doložit do 1. 11. 2015 faktury na jejich základě jim
bude příspěvek proplacen. Faktury budou předloženy v originálech.
11. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Záměl (dále jen „příjemce“) a DSO
MIKROREGION RYCHNOVSKO (dále jen „poskytovatel“) - na poskytnutí
dotace z rozpočtu DSO Mikroregion Rychnovsko č. VPS/5/2016.
12. předloženou žádost pana L. K. na pořízení motorové pily pro SDH Záměl.
Obec Záměl pořídí motorovou pilu za cenu 21 890,- Kč.
14. Předložené zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které
nabývají účinnosti dnem 18. 10. 2016 a tímto se ruší zásady zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu schválené zastupitelstvem dne 14. 4. 2014,
které nabyly účinnosti dne 14. 4. 2014
Zastupitelstvo obce pověřuje:
6. Starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor (kovárna, kolna,
část chléva a část pozemkové parcely 1093) mezi obcí Záměl a Farmou Tichý a
spol. a.s.
7. Starostu podáním žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje z programu
obnovy venkova. Jedná se o projekt pod názvem: „Rekonstrukce čp. 227
(zázemí pro hasiče )“.
8. Starostu podpisem smlouvy mezi obcí Záměl a firmou ERV Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o., na výkon manažerských činností souvisejících
s projektem: „Intenzifikace ČOV Záměl“ za cenu 114 950,- Kč.
Usnesení č. 25/2016 z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného
dne 21. 11. 2016 v 18,00 hodin v penzionu Orlice.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Určuje ověřovateli zápisu Ing. Martina Šklíbu a Ing. Josefa Myšáka,
zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Ing.
Miroslava Rozkota CSc.
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4. Zprávu o činnosti obce.
3. Kontrolu přijatých usnesení.
9. Že bude od 1. 11. 2016 vypláceno k platu paní ředitelky ZŠ a MŠ Záměl E.
Klecandrové osobní ohodnocení ve výši 4 500,-Kč měsíčně.
18. Rozpočtové opatření č. 26, 27, 28 / 2016 / viz příloha.
.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2. Program jednání č. 25 / 2016
5. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Záměl v katastrálním území
obce Záměl na žádost pana R. P. na koupi pozemků v katastrálním území obce
Záměl. Jedná se o části pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 oddělených
geometrickým plánem číslo 468- 118/2016 ze dne 16. 10. 2016. Rozloha částí
pozemků je 116 m 2, cena 1 m 2 je 50,- Kč. Celková částka za 116 m 2 je
5 800,- Kč. Prodej těchto pozemků se provede za podmínky uzavření smlouvy
o věcném břemeni jízdy, chůze, za umožněním oprav a pokládek inženýrských
sítí na parcele č. 1061/3, která je ve vlastnictví SJM P. F. a P. A.
6. Smlouvu o dílo č. 17012-104 mezi objednatelem: Obec Záměl zastoupený
starostou Josefem Novotným a zhotovitelem: Timoris Projekt a.s na projekt:
Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) a Oprava místní
komunikace v centru obce Záměl (DT 5).
7. Předloženou žádost o dofinancování projektu: Klubovna pro volnočasové
aktivity-Záměl (DT 2b) ve výši 30% nákladů na projekt.
8. Předloženou žádost o dofinancování projektu: Oprava místní komunikace
v centru obce Záměl (DT 5) ve výši 50% nákladů na projekt. 10/ č. 1 - Ve
výběrovém řízení „Intenzifikace ČOV-90EO-Za hospodou“
vyloučení
uchazeče č. 3, Ekomonitor spol. s.r.o. z další účasti ve výběrovém řízení.
Odůvodnění:
Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče dle § 77 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) a zjistila, že nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Vyzvala proto uchazeče
v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 ZVZ stanovila lhůtu pro doručení
objasnění 3 pracovní dny. Uchazeč ve stanovené lhůtě nedoručil požadované
vysvětlení, ale pouze sdělení, že ve stanovené lhůtě není schopen požadované
vysvětlení předložit. Uchazeč však nepožádal o prodloužení lhůty ani se
k jednotlivým položkám, jejichž vysvětlení zadavatel požádal, žádným
způsobem nevyjádřil. Hodnotící komise proto musela uchazeče z další účasti
ve výběrovém řízení vyřadit a zadavateli nezbylo, než daného uchazeče na
základě ustanovení § 77 odst. 6 ZVZ vyloučit.
10/ č. 2 - Ve výběrovém řízení „Intenzifikace ČOV-90EO-Za hospodou“ toto
pořadí uchazečů: 1.místo uchazeč č. 4 – VODA SZ SERVICE s.r.o. 2.místo
uchazeč č. 5 – AQUA SERVIS, a.s. 3. uchazeč č. 6 – VPK Suchý s.r.o.
Odůvodnění: Na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH
hodnotící komise jednohlasně
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i dort se sedmistovkou, papírové i sádrové koruny panovníků, chronologie
rodu Přemyslovců a Lucemburků, malované erby, atd. Sám král Karel IV.
propůjčil svoji osobnost a korunovační klenoty k focení. Stačilo, aby zájemci –
převážně děti – propůjčili svůj obličej Její výsosti a Karel IV. měl tak mnoho
podob. Autorem nápadu i klenot je ředitel školy v Doudlebách pan Klapal.
Výstava byla doplněna i o zajímavé a cenné předměty ze soukromé sbírky
milovnice Karla IV. z Liberce.
Velice zajímavou celorepublikovou putovní výstavu „Otec vlasti“ jsme měli
zamluvenou již od února roku 2015. Umístěna tu byla jak v květnu při
Pochodu přes tři hrady, tak i na Obžínkách. Dále jsme pro naši výstavu oslovili
místní žijící umělce, kteří zapůjčili svoje umělecká díla. Pan Jiří Skuček a paní
Dita Kroupová se prezentovali krásnými obrazy. Pan Němeček Miroslav
obohatil prostory svými výtvory a chaloupkami ze špejlí.
Málo kdo ví, jaké báječné loutky umí vytvořit pan Doležal, řezbář z Halamek.
Svojí prací oživil mnoho dřevěných „ polínek“ a vtiskl jim uměleckou duši,
která těšila a těší nejen dospělé i děti u nás, ale jak jsme se dozvěděli ví o jeho
tvorbě i v Japonsku. O tom, že jde o člověka, který úžasně skromně prezentuje
svoji práci a zálibu jsme se při jeho povídání mohli přesvědčit už mnohokrát.
Proto jsme byli tuze rádi, že nám loutky zapůjčil a sám si je nainstaloval. Na
celou výstavku dohlížel z rákosí vodník – dílo to pana Petra Jaroše. Všem
zámělským výtvarníkům i dětem a učitelům ze základních škol patří velké
poděkování.
Na slavnostní odpoledne byl nachystaný program a zábava pro děti. Mohly si
navléknout historické kostýmy, vyzkoušet pečetění, pokusit se třeba o
vytvoření co největší bubliny nebo si nechat pomalovat obličej. Kluci se vydali
do ležení rytířů a zbrojnošů nebo vyzkoušeli, jak se dříve bojovalo. Školu
šermu vedl spolek Legenda Aurea. Za odměnu si děti odnesly královskou
korunu. Pan Sedláček – principál potštejnských ochotníků - nám napsal
divadelní aktovku podle pověsti Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha
krále Jana a jiné staré pověsti české", kterou napsal Josef Ehrenberger. Kniha
vyšla v roce 1937. Divadelní představení bylo pojato jako kultovní akt, a tak
role obsadili herci amatéři mající osobní vztah ke kulturní památce. Diváci tak
mohli shlédnout podívanou, jak za zvuků dud asi tenkráte tančil markrabě
Karel s místní selkou v Záměli. Představení bylo premiérou a zároveň i
derniérou. Tím bylo jedinečné. Další představení si pro náš program nachystal
Floriteam - seniorky z TJ Sokol Doudleby nad Orlicí. I jejich Noc na
Karlštejně byla kouzelná. Pro obdivovatele techniky vyjel na chvilku i obrněný
transportér patřící obci, který v zimě pomáhá bořit ledy na Divoké Orlici a
místní mu říkají ledoborec. Zajistilo SDH Záměl. K poslechu odpoledne
zahrála dechová hudba ze Sopotnice. Večerní program patřil kapelám G-SPOT
z Hradce Králové, Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu, skupině Michael z
Lanškrouna. Pomyslnou tečkou za sobotním programem byla skupina Brillant
Band z Rychnova nad Kněžnou. Součástí oslav byla i nedělní slavnostní mše
svatá v kostele Sv. Marka s
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setkávali od roku 2006, kdy jsme se ke Svátku sousedů v ČR připojili ještě
během našeho působení v sociální komisi obce. První roky se tahle akce
uskutečnila na školní zahradě. Letos jsme ji pořádali naposledy z důvodu
upadajícího zájmu „sousedů“.
Červen2016
• Den otevřených dveří.
Pan starosta nás požádal o zpřístupnění kulturní památky během obecních
oslav. Mnoho návštěvníků se přišlo podívat, jak pokračují naše plány s opravou
objektu. Promítaly se staré fotografie a záznamy z rekonstrukce památky.
Červenec 2016 • Promenáda v kloboucích.
Již tradiční akci pořádali majitelé zámků Potštejn a Doudleby nad Orlicí.
Průvod, který procházel Zámělí, se zastavil i u nás, kde byl nachystán malý
program. Nechyběla výstava klobouků a soutěžit se mohlo i v hodu klobouku
na věšák. V průvodu bylo opravdu hodně zajímavých pokrývek hlav a
originalitou se to tu jen hemžilo. Vystoupila i taneční skupina Floriteam.
Vyhlášení vítězů se uskutečnilo na zámku v Potštejně.
• Dílničky pro šikovné ručičky.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet různé techniky a předvést své schopnosti ve
výrobě šperků nejen z korálků, zvonečků z pedigu, předmětů z drátků,
malování, výrobu z hlíny i mnoho dalšího. Konalo se letos naposledy.
Srpen 2016 • Staročeské dožínky.
Naší největší akcí byly letošní Obžínky, které se nesly v duchu oslav 700 let od
narození Karla IV., který je jmenovcem a patronem naší kulturní památky a
navíc i kulatého výročí 660 let naší obce. Zdálo se nám logické tyto
mimořádné události spojit, proto jsme na jaře roku 2015 svolali přípravnou
schůzku se členy zastupitelstva a obecních spolků. Tam jsme však neuspěli, a o
to přichystat program společně nebyl zájem. Příprava programu trvala necelé
dva roky. V rámci projektu „Otce vlasti„ jsme se stali jedním z uznaných a
registrovaných míst oslav v republice. Čehož si nesmírně vážíme, že jsme jako
malé zrnko byli součástí této veliké evropské události a s kulturní památkou se
zároveň mohla prezentovat i obec Záměl. Záštitu nad Staročeskými dožínkami
převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan
Hamáček. Z osobní účasti se bohužel, pro naléhavé povinnosti, na poslední
chvíli omluvil.
O spojení oslav 700 let od narození Karla IV. a naší kulturní památky se
zajímali nejen režiséři pořadů České televize, ale i rozhlasu. Obec Záměl, i
naše kulturní památka, byla propagována na panelech putovní výstavy „Otec
vlasti“. Během léta Hostinec navštívilo mnoho turistů z různých míst země.
Všechny naše programy letošního roku byly tematické, zaměřené právě k
tomuto výročí. Oslovili jsme základní školy v Záměli, Potštejně i Doudlebách
nad Orlicí. Děti se pod vedením svých učitelů mohly prezentovat svými dílky.
Byly tu k vidění malby, výtvarná díla
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vyhodnotila doručené nabídky uchazečů, kteří nebyli vyřazeni z hodnocení, ve
výše uvedeném pořadí.
12. Kupní smlouvu mezi Obcí Záměl a Obcí Potštejn na 2 kusy kontejnerů
typu MULDA za ujednanou cenu ve výši 10 000,-Kč za oba. Kupní cena bude
vypořádána tak, že částku ve výši 10 000,-Kč uhradí kupující do 10 dnů na účet
obce Záměl vedený u ČS.
13. Inventurní komisi ve složení: předsedkyně- Milena Kaplanová, členkyŠtěpánka Slezáková a Jana Trejtnarová.
14. Žádost starosty obce Záměl na odkoupení přístřešku na zpětný odběr
elektrozařízení ve vlatnictví firmy ASEKOL a.s.
15. Předloženou Smlouvu o poskytnutí služeb mezi Obcí Záměl a Liborem
Černohlávkem Církvice na bezplatnou obsluhu sběrných nádob o objemu 240 l
pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze strany provozovatele.
16. Předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č.
B1601798 mezi objednat. Obcí Záměl a zhotovitelem AQUA SERVISEM , a.s.
Na základě oboustranné dohody se mění termín dokončení stavby: červenec
2017.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
5. Starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni jízdy, chůze, za umožněním
oprav a pokládek inženýrských sítí na parcele č. 1061/3, která je ve vlastnictví
SJM P. F. a P. A. a následně podpisem kupní smlouvy s panem R. P., který
podal žádost na koupi částí pozemků 137/1, 137/2 a 138/2 v katastrálním
území obce Záměl.
6. Starostu podpisem Smlouvy o dílo č. 17012-104 mezi objednatelem: Obec
Záměl zastoupený starostou Josefem Novotným a zhotovitelem: Timoris
Projekt a.s. na projekt: Klubovna pro volnočasové aktivity-Záměl (DT 2b) a
Oprava místní komunikace v centru obce Záměl (DT 5).
11. Pana Ing. Miroslava Rozkota CSc., pana Josefa Novotného, a pana Ing.
Martina Šklíbu kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Záměl. Kontrola
bude provedena dne 30. 11. 2016.
12. Starostu podpisem Kupní smlouvy mezi Obcí Záměl a Obcí Potštejn na 2
kusy kontejnerů typu MULDA.
14. Starostu dalším jednáním o možnosti odkoupení přístřešku na zpětný odběr
elektrozařízení ve vlastnictví firmy ASEKOL a.s.
15. Starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí Záměl a
Liborem Černohlávkem, Církvice na bezplatnou obsluhu sběrných nádob o
objemu 240 l pro sběr použitého jedlého oleje od obyvatel ze strany
provozovatele.
16. Předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SODB000106, zakázka č.
B1601798 mezi objednatelem Obcí Záměl a zhotovitelem AQUA SERVISEM
, a.s.. Na základě oboustranné dohody se mění termín dokončení stavby:
červenec 2017.
17. Starostu vyvěšením rozpočtu na rok 2017.
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Vážení spoluobčané, milí záměláci,
Rok 2016 utekl jako voda a jsou zde znovu vánoce a já bych chtěl
uplynulý rok krátce zhodnotit. V roce 2016 jsme nebyly příliš úspěšní v
získávání dotací. Nebyla nám poskytnuta dotace na manipulátor a kontejnery
do sběrného dvora a také jsme nedosáhli na dotaci na výměnu světel veřejného
osvětlení. To ale neznamená, že se v obci nic neopravilo.
V letním období došlo k opravě lávky u Vodníka firma Tekam pana
Sršně společně s Františkem Kotyzou provedla rekonstrukci zábradlí. Došlo k
demontáži stávajícího zábradlí a dřevěné sloupky byly nahrazeny
pískovcovými. Josef Hlaváček doma ve své dílně opravil poškozené díly
zábradlí a zaměstnanci obce je očistili a natřeli. Zábradlí je nyní
demontovatelné a v budoucnu lze měnit poškozené díly. Celková cena díla
byla 220 687,- Kč

Dalším realizovaným projektem byla kompletní oprava mateřské
školky. Zde jsme provedli vybourání stávající podlahy a nahrazení starých
prkem sádrokartonem Farmacel, výměnu radiátorů, nové rozvody vody a
elektřiny a také byl proveden obklad zdí laminem. Pan Bohuslav Hlaváček jako
zaměstnanec obce provedl kompletní zednické práce. Bez zapojení
zaměstnanců bychom tuto rekonstrukci nezvládli. Tímto jim moc děkuji.
Také jsme zakoupily nový sekací traktor KIOTO WD 1260. Tento traktor
slouží k sečení a sběru trávy. Jedná se o profesionální dieselový stroj, který
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Sbor dobrovolných
hasičů
Rok 2016 očima dobrovolných hasičů ze Záměle.
Svoji činnost jsme zahájili 16. ledna spolupořádáním karnevalu pro
Zámělské děti a jejich doprovod v místní tělocvičně. Další naší kulturní akcí
bylo již tradiční pořádání pálení čarodějnic 30. dubna na hřišti pod Markem se
soutěžemi pro děti za pomoci SK Záměl.
1.května jsme zajistili občerstvení při otvírání studánek.
18.června jsme pořádali na hřišti pod Markem již 14. ročník soutěže v
požárním útoku spojené s oslavami 660 let obce Záměl. 30.září až 2.října jsme
byli s naší technikou, transportérem PTS 10 a autem Praga V3S na akci
"Retroměstečko" v bývalých kasárnách T.G.M. v Pardubicích. 15.října jsme
měli posezení v hospůdce Vagon pro naše členy.
V průběhu roku jsme se zúčastnili těchto soutěží v požárním útoku: Okrsková
soutěž v Doudlebách nad Orlicí (muži - 4. místo, ženy - 2.místo), v Záměli
(muži - 2. místo), v Kosteleckých Horkách (muži - 5. místo).
Výjezdová jednotka obce Záměl měla v průběhu roku tyto ostré výjezdy:
8. března v 16.05 hodin na spadlý strom na komunikaci mezi obcemi Proruba a
Lhoty u Potštejna.
16. března v 14.50 hodin na požár kotelny v Záměli.
28. října v 11.10 hodin na požár lesní hrabanky u pískovcového lomu Kámen v
Záměli.
18. listopadu v 8.51 hodin na spadlý strom na komunikaci v Záměli.
Tolik ve zkratce z naší činnosti v letošním roce a v roce 2017 Vás rádi
přivítáme na těchto plánovaných akcích: 28. ledna na karnevalu v místní
tělocvičně, 30. dubna na pálení Čarodejnic, 1. května na otevírání studánek,
začátkem května na okrskové soutěži v požárním útoku 4. okrsku na hřišti pod
Markem.
Tímto Vám Zámělští hasiči přeji poklidné prožití svátků vánočních a
do Nového roku všem přejí hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Zapsali místní hasiči

Má vlast – můj domov o.s.
Milí čtenáři obecního Zpravodaje.
Od posledního vydání se konaly tyto akce:
Květen 2016 • Zámělské přástky aneb sousedské setkání
Tradiční posezení sousedů bylo spojené se vzpomínkami na minulost, s
prohlídkou fotografií a s výstavou. S touto tradicí jsme se v obci Záměl
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svých možností něco nového vyrobit, zvládnou svoji činnost stejně rychle jako
starší školáci. Opět mám skvělou partu, starší pomáhají mladším, a na konci
školního roku budeme trochu víc zruční. Řekla bych, že se víc soustředí na
činnost, kterou jim popíši a vysvětlím. Osvědčilo se mi obrázkem přiblížit
výrobek, aby si dokázaly představit co jim má pod rukama vzniknout. Každý
výrobek je originál dle představ výtvarníka a rozhodně mohu říct, že fantazie
dětem nechybí.

Od září jsme si udělali postavičky z krabic od čaje, včeličky z
proložek na vajíčka, postavičky z kukuřice se slušivým kloboukem z látky,
panenky ze šustí, odzkoušeli jsme nejjednodušší skládačku origami Jeřába,
podzimní skřítky v podobě kloboučků, dekoračního draka, z rolek od toaletního
papíru máme čertíky, ti rychlejší stihli anděla i Mikuláše. Poslední listopadové
vyrábění jsme si vyrobili masky na čertovské rojení, které proběhne 5.12..
Jsem šťastná, když děti mají radost ze své činnosti a že mají co ukázat i doma.
Sledovala jsem se zájmem, když zdobily dřevěné bedýnky na oknech obce.
Teď, jak píši článek, prošla pod okny školní družina a šikulkové oznamovali
svým spolužákům tak tohle jsme dělali a nezapomněli mi přes okno zamávat.
Děti, také mávám a přeji Vám všem a všem čtenářům krásné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a zejména
mnoho pěkných čtenářských zážitků.
Za knihovnu zapsala Pavlína Pleslová
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bude sloužit na údržbu zeleně v obci a také jsme ho použili na sběr listí. Stroj
jsme koupili za 410 000,- Kč.
Díky sběru elektroodpadů nám byl přidělen motivační příspěvek ve
výši 15 678,- Kč na nákup manipulační techniky ve sběrném dvoře. Čerpali
jsme také dotaci od Mikroregionu Rychnovsko ve výši 17 000,- Kč na nákup
nového motoru TERA VARI a křovinořezu Still.
Co plánujeme v příštím roce?
Podali jsme žádosti o dotaci na výměnu oken a opravu střechy u
klubovny pro hasiče. Také jsme požádali dotaci na opravu komunikace u školy,
další žádost je podána na MMR jedná se o rekonstrukci klubovny a sociálního
zařízení (v budově školy u tělocvičny), znovu podáme žádost o dotaci do
projektu efekt na veřejné osvětlení. Největším připraveným projektem na příští
rok je rekonstrukce ČOV za hospodou EO – 90. Na tento projekt jsme žádali
na Ministerstvo zemědělství a jsme ve fázi schváleného projektu a máme
vysoutěženého dodavatele stavby. Cena díla je 2 376 903,90,- Kč bez Dph.
Výše dotace bude 70% uznatelných nákladů.
Nevím jak budeme v žádostech o dotace úspěšní a podle úspěšnosti
budeme reagovat a projekty financovat.
Nyní krátce o sběrném dvoře. Díky vašemu třídění všech komodit
jsme mohli zachovat stávající poplatek ve výši 500,-Kč. I v příštím roce
budeme pokračovat v zavedeném trendu a rozšíříme třídění dalších komodit.
Ve sběrném dvoře se bude nově odevzdat oleje rostlinného původu. Díky
vašemu třídění jsme mohli nemalou částkou za sběr železa podpořit naše
hasiče.
Také jsme dali část papíru sebraného obcí škole.
Již druhým rokem provádíme svoz bioodpadu po obci přímo z
popelnic, obecním nákladním autem svážíme papír a od roku 2017 budeme
svážet po obci také plasty. Díky tomu, že velkou část svozů již budeme
provádět sami, věřím že budeme schopni udržet množství služeb a nenavyšovat
poplatek. Chcete při poplatku 500,-Kč na rok mít stávající služby (neomezené
popelnice, kontejnery na plast papír a sklo v dosahu, bioodpad odvezený od
domu, sběrný dvůr neomezený vezmeme Vám vše)? Vy musíte co nejvíce třídit
(papír, plast,sklo,železo, bioodpad) do popelnic komunálního odpadu dávat
minimum a sběrný dvůr využívat a ne zneužívat. Při této spolupráci to může
fungovat dobře.
Děkuji všem co se zajímají o fungování obce. Jsem rád, když se
scházíme na zastupitelstvu v hojném počtu. Mě se v Záměli starostuje výborně
a to je zásluha Vás všech, se kterými spolupracuji. Díky pohodovému
zastupitelstvu se svými názory, ale vždy snahou se domluvit. Děkuji i
zaměstnancům obce, paní ředitelce Klecandrové, Hasičům, Sociální komisi za
výbornou spolupráci a hlavně Vám občanům za zájem.
Všem Vám přeji krásné prožití svátků Vánočních a hlavně hodně
zdraví v novém roce.
Josef Novotný, starosta
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~ ~ TVORBY V KNIHOVNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 14.00 do 15.30 hod.~ ~

Zprávičky z naší školičky

OBECNÍ KNIHOVNA
Otevřeno v pondělí
ve středu

Je advent, tedy také chvíle zavzpomínat, jak to vlastně letos všechno začalo.
Již během letních prázdnin proběhly veliké změny. Celá naše školka
se proměnila k nepoznání: nový nábytek, podlaha, topení – zkrátka vše a děti
už přišly do zcela nového a krásného prostředí. Do MŠ v letošním školním
roce nastoupilo 14 dětí. Mnohé už školku dobře znaly, ale některé děti přišly
do školky úplně poprvé. Když jim oschly první slzičky, všichni se pustili
pilně do práce. Děti vyráběly, malovaly a tvořily, aby si školka mohla
obléknout pěkný podzimní kabátek.
Mysleli jsme také na
kulturu. Navštívili jsme divadelní
představení ve Vamberku. Veselé
pohádka o zvířátkách a loupežnících
se dětem moc líbila. Ve školce jsme
si celý příběh ještě jednou zahráli
sami.
K podzimu patří nejen
padající listí, ale i práce na zahradě.
V tomto tématu se děti seznamovaly
s plodinami, které se pěstují na
našich zahrádkách a ochutnávaly
nejrůznější ovoce i zeleninu. Všichni
se museli zamyslet nad tím, které
jídlo našemu tělu prospívá a proč, a
které potraviny nám spíše škodí.
Nyní už všichni vědí, že ovoce plné
vitamínů nám pomůže proti
podzimnímu nachlazení, ale plný stůl sladkostí jen potrápí naše zoubky. Celé
toto téma jsme uzavřeli výrobou obrázků, které nám zdobily naši šatnu. I téma
vítr a déšť měl pro děti připravené veselé radovánky. Pouštění draka děti
nadchlo. Počasí nám přálo a drak se vznášel vysoko nad hlavami.
Také ostatní témata rámcově vzdělávacího programu nás mnohé
naučila. Zahráli jsme si na les i na polní práce, poznali jsme blíže lidské tělo a
jak se o ně starat, zjistili jsme, že život ve městě a na vesnici je velmi odlišný
a nezapomněli jsme ani na význam přátelství a důležitost rodiny.
Prvního listopadu přijela do školky paní logopedka. Kontrolovala především
starší děti, které se letos chystají k zápisu. Však už se budoucí školáčci do
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8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Na začátku roku 2016 Kostelec přešel na nový knihovnický systém
Koha. Jedná se o celosvětově nejrozšířenější knihovní systém, který byl do
češtiny přeložen knihovníky a studenty v roce 2013. Nemluvím zde jen
o službách, jako je například půjčování e-knih. Připravovaný Centrální portál
knihoven bude služba, kterou budou moci knihovníci podporovat. Vyhlížím
vstříc ambicím a plánům do budoucna, proto se mi libí podání, že kdokoli se
může přidat k vývojovému týmu. Koha je označován jako „otevřený knihovní
systém“. Náš program Clavius z roku 2005, který používáme, patří do skupiny
proprietárních (uzavřených). Jaký je v tom rozdíl? Ten nejzásadnější spočívá
v tom, že u otevřených řešení jsou k dispozici zdrojové kódy, zatímco uzavřená
řešení tyto kódy úzkostlivě střeží. Dostupnost kompletního kódu
a dokumentace umožní knihovníkům pochopit chování systému a podílet se na
jejím vývoji. O zachování logické struktury než se kód dostane do veřejného
finálního balíku. Jednotlivě propojené moduly jsou pojmenovány: kompletní
webové rozhraní, katologizace dokumentů, správa autoritních záznamů,
výpůjční protokol a správa čtenářů, evidence periodik a předplatného, správa
rozpočtů, akvizičních návrhů a objednávek, e-mailové, SMS a tištěné
notifikace čtenářům, modul pro revize, tisk čárových kódů a čtenářských
průkazů, statistické výstupy a jejich tvorba a přizpůsobení na míru, centrální
modul pro administraci systému. Rozdíl se nechá přiblížit mezi wikipedií a
klasickou tištěnou encyklopedií. Dolepovat si případné změny významů do již
vytištěné a svázané knihy je vždycky problém.
Čas letí jak splašený. Opravdu ten čas uběhl neuvěřitelně rychle.
Sotva začaly letní prázdniny máme na dosah ruky vánoce. V knihovně se nám
vystřídaly nové knihy jak v podobě nového nákupu, kde jsem se snažila sehnat
tituly požadované školáky tak i doporučené knihy z Kostelce nad Orlicí v
podobě výměnných souborů. Knihovna nemá za poslání jen půjčovat knihy.
Snažíme se z ní dělat místo, kde se lidé scházejí, komunikují, dozvídají se nové
věci a smysluplně tráví svůj volný čas. Když vidím rodiče, kteří mi jako
školáci pomáhali obalovat knihy, předčítali pohádkové příběhy, přespávali při
|prvních Nocích s Andersenem je to zvláštní pocit koloběhu života. Uteče pár
let a jejich děti budou shánět doporučenou četbu do školy a navštěvovat
knihovnu stejně jako oni. Asi právě proto se mi prostředí knihovny nestalo
rutinou. Noví prvňáčci jsou skvělí dovedové. Když vytáhnu k tvorbě látku,
vlnu na bambule, vykulí oči a už dopředu vědí, že to nebudou dělat a že to
neumí. Nezapomenou mi to včas oznámit.... vtipné je, jak se umí podcenit a
jak každým rokem to zkouší jiné tváře. Přitom, když odzkouší dle
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a přípitek. Bylo to velmi příjemné odpoledne. Škoda jen, že se pro nemoc
nemohl dostavit Václav Habrman.
V sobotu 22. října jsme navštívili divadelní představení Kráska a zvíře
ve Východočeském divadle v Pardubicích. Inscenaci na motivy pohádky
Františka Hrubína režíroval Petr Novotný a hudbu složil Michal Hrůza.
Pohádkový příběh byl plný překvapujících efektů, například oživlé sochy. O
toto představení byl velký zájem. K naší radosti jelo se svými rodiči i hodně
dětí.
V první adventní sobotu pořádal Penzion Orlice rozsvícení vánočního
stromu. My jsme již tradičně prodávaly jmelí a výtěžek 1 775,00 Kč jsme
předaly paní ředitelce mateřské školy na zakoupení hraček. Všem dárcům
srdečně děkujeme.
V sobotu 3. prosince jsme v penzionu Orlice uspořádaly pro naše
seniory Mikulášské posezení. K tanci a poslechu hrál již tradičně pan Jan
Hartman. Přišel i Mikuláš s andělem a čertem. Rozdali dárečky od dětí z místní
školy a od sociálního výboru. K naší spokojenosti byla letos účast hojná a
všichni se výborně bavili. Děkujeme majitelům penzionu za výbornou večeři a
vzornou obsluhu.
Dovolte mi, abych poděkovala členkám sociálního a kulturního
výboru paní Renatě Štefkové a Janě Kaplanové, dále paní Viktorce Klívarové,
Ladě Novotné a Miluši Novotné za jejich vstřícnost a ochotu vždy pomoci a
přípravu občerstvení na naše akce. Dále můj dík a obdiv patří panu Ladislavovi
Žukovi, který nám již 11 let dělá úžasné zápisy a kresby do kroniky vítání
občánků. Ještě bych chtěla poděkovat Sportovnímu klubu Záměl a hasičům za
jejich spolupráci s námi. Doufám, že i nadále v tomto trendu budeme úspěšně
pokračovat.
Své životní jubileum oslavili
Růžena Zahradníková
70
Miroslav Dolek
80
Miroslava Trejtnarová
70
Iva Neugebauerová
80
František Plesl
70
Hedvika Vodehnalová
80
Josef Trejtnar
70
Vlasta Zahradníková
80
Alena Dolková
75
Zdenka Karásková
85
Marie Kholová
75
Libuše Lochmanová
90
Emilie Novotná
75
Libuše Langrová
95
Bohuslava Hlaváčková
75
Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
Navždy nás opustili pan Jaromír Novotný, Marie Janovcová, Jiří Mach
a paní Jana Trojáková. Čest jejich památce.
Chystané akce Novoroční výstup na Velešov 1.1.2017, Dětský karneval
28.1.2017
Za sociální a kulturní výbor zapsala Milena Kaplanová
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první třídy těší. Každý den po obědě se předškoláci schází na předškolní
přípravu a formou hravých aktivit se pomalu připravují na život školáka.
V listopadu nás čekala ještě jedna, již tradiční, akce. Společně s
dětmi ze školy jsme se zašli podívat na výstavu zemědělských strojů do areálu
místního kravína. Děti i dospělé velice zaujala současná moderní zemědělská
technika. Dnešní stroje připomínají spíše vesmírné lodě a laik jen stěží
rozpozná, k jakému účelu vlastně slouží. Pro pobavení těch nejmenších zde
byla připravena dráha, na které si malí kluci i holčičky mohly vyzkoušet jízdu
s traktorem na dálkové ovládání.
Vánoce byly sice ještě daleko, ale ve školce se už v listopadu začalo
s přípravou vánočního vystoupení. Všechny děti se s chutí zapojily a výsledek
se opravdu povedl. První veřejné vystoupení proběhlo 26. listopadu. Děti –
jako sněhové vločky - zarecitovaly básničky a zazpívaly krásné vánoční
koledy nejen svým rodičům, ale všem, kteří se přišli podívat na slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu do místního penzionu. To druhé vystoupení nás
teprve čeká. V celé škole se připravuje tradiční vánoční tvoření, které ve
školce zahájíme připravenou besídkou.

2. prosince na děti nezapomněl ani Mikuláš s čertem a andělem. I
letos měl Mikuláš ve své knize zapsané hříšníky, ale když všichni slíbili, že se
opravdu polepší, čert nám do pekla nikoho neodnesl. Pro jistotu děti
Mikulášovi ještě zarecitovaly a zazpívaly, aby jim byly smazány i ty nejmenší
prohřešky. Nakonec anděl nadělil všem balíčky plné dobrot.
Nyní se už těšíme na Vánoce. Doufáme, že i letos přiletí do naší
školky Ježíšek a přinese nám pod stromeček nějaké pěkné dárečky. Děti si je
opravdu zaslouží.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Jitka Juštová učitelka MŠ
Děkujeme všem za bohaté zásobování především kreslícím
papírem, ale i jinými materiály. Děti vše rády využijí.
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Zpráva o činnosti školy
ZŠ a MŠ Záměl
Přesně v polovině velkých letních prázdnin předala paní ředitelka
Jindra Müllerová po šestnácti letech své ředitelské žezlo nové paní ředitelce
Evě Klecandrové. S nadšením se vrhla do práce i nová paní učitelka Lucie
Kovandová, tým byl kompletní, dále beze změn a nový školní rok 2016 – 2017
mohl začít.
Prvního září přivedli zkušení žáci pátého ročníku dvanáct šikovných
prvňáčků do jejich nové školy, nové třídy. Nyní, zhruba po půl roce práce je
jasné, že Adam Motl, Josef Hvězda, Klára Šršňová, Kateřina Špryňarová,
Tomáš Grulich, Daniel Novotný, Kryštof Kostruha, Klára Hovorková, Diana
Tran, Leoš Koďous, Eliška Bodurková a Lukáš Országh zvládají svou roli „na
výbornou“.

Tradičně, po pár dnech ve škole začal plavecký výcvik v Rychnově
nad Kněžnou, ze kterého jsme se celkem desetkrát vraceli sice trochu unavení,
rozmočení, ale vždy se spoustou skvělých zážitků a v samém závěru výcviku i
s „mokrým vysvědčením“ v kapse. V září nás čekala ještě výprava na
„Akvaristickou výstavu“ do Rychnova nad Kněžnou.
Po září říjen, jak už to bývá. Využili jsme nabídky a 14. října očekávali
návštěvu zástupců HZS z Rychnova nad Kněžnou. Pan Bc. Petr Kunc s
kolegou nás
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Cyklo kroužek,vede M.Dvořák a H.Kotlář
Cyklo kroužek je plný překvapení a nikdy není stejný! Scházíme se pravidelně
každý pátek od 15:00 -16:30.Už jsme vyzkoušeli jízdu na kole a přípravu na
jaro rozhodně nepodceňujeme. Posilování probíhá formou her a soutěží. Taktéž
je potřeba zrelaxovat vysportovaná těla,proto se chystáme navštívit pardubický
bazén.V zimě se chystáme vyrazit na lyže a s příchodem jara přesednem na
kola kde zúročíme naše pocení v tělocvičně.
Za sportovce přejeme všem v novém roce hodně zdraví a vitality.
Miloslav Dvořák

Činnost sociálního
a
kulturního výboru
Večery se prodloužily a nastal ten správný čas zavzpomínat na
významné události od minulého zpravodaje. Školní docházku v Záměli v
červnu ukončili páťáci Tereza Sršňová, Petr Jurina, Filip Orszagh a Martin
Šklíba. Za sociální výbor jim mnoho úspěchů v dalším vzdělávání popřála paní
Renata Štefková a předala pamětní trička a hrníčky.
Hasiči a sportovní klub pořádali 27. srpna na hřišti pod Markem
Loučení s prázdninami. Připravili pro děti stezku odvahy, kde plnily různé
úkoly a dokonce zdolávaly řeku na přívozu. My jsme pomohly s organizací na
stanovišti, kde děti chodily na chůdách a věnovaly jsme sladké odměny.Počasí
bylo nádherné. Škoda jen,že úsilí tolika lidí bylo odměněno jen hrstkou
návštěvníků. Nový školní rok poprvé usedli do školních lavic Klára Sršňová,
Klára Hovorková, Diana Tran, Eliška Bodurková, Lukáš Országh, Adam Motl,
Josef Hvězda, Kryštof Kostruha, Tomáš Grulich, Daniel Novotný, Kateřina
Špryňarová a Leoš Koďous.

Letos jsme 15. října přivítali nové občánky Václava Zachaře, Maxmiliána
Habrmana, Elišku Mikysovou a Milana Fajfra. Pro zúčastněné si hudební
skupina BATERKA (Barunka Sršňová, Trezka Sršňová, Káťa Novotná),
připravila a secvičila vystoupení. Děkujeme a fandíme jejich zapálení pro věc.
Členky výboru, paní Viktorka Klívarová a Lada Novotná připravily pohoštění
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aktuální informace, činnost Palečku i fotografie. V prosinci 2016 nás čeká ještě
jedna společná aktivita a to je zdobení vánočních perníčků. Datum a místo
zdobení perníčků bude ještě upřesněno na FB a web. str. Obecního úřadu. Kdo
prozatím naše centrum nenavštívil, tak je srdečně zváni. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat OÚ a ZŠ Záměl za to, že nám umožnili obnovu centra a jeho
další fungování. Všem maminkám, dětem, jejich rodinám a dalším
spoluobčanům naší obce přejeme do nového roku 2017 pevné zdraví, štěstí,
mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Za „Spolek“ maminek Katka K. a Lucka B.

Sportovní klub Záměl
Zdravotní cvičení, vede M. Sršňová
Každé pondělí od 18 - 19 hod. probíhá cvičení žen zaměřené hlavně na
posilování těla. Původně mělo být zaměřené hlavně na zdravotní cvičení pro
starší ženy, ale protože cvičení navštěvují i mladé ženy, skladba cvičení se
vždy přizpůsobuje věku a fyzické kondici cvičenek. Od nového roku bude po
této hodině, tedy od 19 - 20 hod., následovat cvičení pouze zdravotní, vhodné
pro starší ženy. Jste na ně srdečně zvány.
Kondiční cvičení, vede M. Krupičková
Ve čtvrtek od 18 - 19 hod. probíhá cvičení tzv. bodystyling s důrazem na
protažení svalů, které člověk během dnešního nejen sedavého zaměstnání, ale
celkového stylu života, nepoužívá. Cvičíme i 29.12.2016.

velmi poutavě seznámili se svou prací. K teoretické interaktivní
přednášce přidali ještě praktickou prohlídku hasičského vozu se vším, co k
němu patří a zkouška sirén snad příliš nevylekala zámělské obyvatele.
I stromy mají svůj velký den. 20.
říjen byl pro nás den projektový. Zdobili
jsme je, poznávali, svěřovali jim svá přání,
malovali a slíbili jim, že je budeme chránit.
Bubenická dílna pana Andrše je již
na naší škole tradiční. Dorazil za námi 25.
října s nadšením a chutí do společné práce.
Zejména děti ze školky si dílnu opravdu
užily. Bubenický guru se mohl každému z
nich individuálně nějakou chvíli věnovat.
Zato zkušení školáci společně nadšeně
rytmizovali, doprovázeli, improvizovali na
nástroje, o kterých byste na první pohled v
žádném případě neřekli, že nějakými
hudebními nástroji vůbec mohou být. Pan
Andrš přijal naší nabídku a v příštím
školním roce se sejdeme na jaře, pod širým
nebem, na zelené louce.
Už teď se moc těšíme.V listopadu jsme se věnovali oranžovým královnám a
nápady, jak dýně vydlabat, namalovat či vymodelovat byly skutečně originální.
Vyplatilo se je všechny vystavit a pochlubit se s nimi. S těmi papírovými ve
škole a s opravdovými na schodech před školou.

Cvičíme a tančíme s hudbou, vede L. Novotná a O. Dvořáková
Každé úterý od 15.15 – 16.15 hod. se scházíme s dětmi v tělocvičně a společně
objevujeme tanec, hudební styly a učíme se jednoduché základní taneční kroky.
Hrajeme si s pohybem a s rytmem a postupně s dětmi nacvičujeme taneční
sestavu, kterou bychom vás chtěli překvapit na maškarním bále.
Školkáček, vede paní Myšáková
Ve čtvrtek od 14,30 - 15,30 hod. je v tělocvičně tzv. školkáček, kde cvičí děti
z mateřské školy pod vedením paní Myšákové. Cvičení probíhá formou her.
Volejbal
Volejbalisté se scházejí pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 19 hod. I přes širší
základnu s novými hráči vítáme nově příchozí s otevřenou náručí. V roce 2016
jsme se zúčastnili jediného turnaje Memoriam B. Bečičky s cílem nebýt
poslední, což se nám splnilo.
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Ve čtvrtek 10. listopadu bylo sice počasí všelijaké, hlavně ne příznivé,
ale přece jsme nemohli odmítnout pozvání na kultovní den otevřených dveří v
zámělském Agroservisu. Prohlídka zemědělských obrů, závody a jízda
zručnosti s auty na ovládání, párek v rohlíku a hlavně poděkování panu
Daňsovi za pozvání.
Pyžamový den 18. listopadu nebyl ani trochu ospalý. Snad jen večerníček byl
spíše dopoledníčkem, budík ohlašoval konec hodin, spokojené odchrupování
nahradilo zpívání ukolébavek a soutěže v tělocvičně. Celý den jsme
absolvovali v pyžamech a rádi.
OBEC ZÁMĚL – 15

Rychlost, s jakou se po roce přiblížila první adventní neděle, byla
neuvěřitelná. Ve škole i školce se poctivě nacvičovalo už nějaký ten čas a v
sobotu 26. listopadu jsme se mohli předvést při rozsvěcení vánočního stromku
u Penzionu. Ryba rybě, vrba košatá, koza rohatá, zvědavá kočka a sněhová
vločka. O tom všem jsme s trochou trémy zazpívali a nakonec si zasloužili
potlesk a sladkou odměnu.
A to už byl prosinec a s ním neodkladná návštěva Mikuláše s
družinou. Nevíme, jak to ten Mikuláš dělá, ale vždycky o nás všech všechno ví.
Někoho napomene, jiného pochválí. U anděla našel každý nadílku a čert si
nakonec vždycky dá říct a pytel s provinilcem rozváže.
Na vánočních dílnách je jedna věc opravdu nejlepší. Setkáváme se
společně s našimi dětmi, žáky a jejich rodiči či příbuznými. A čekání na
Ježíška je právě o setkávání. Ve škole v ten čas, konkrétně 13. prosince bylo
přímo vánočně. Tichounce koledy, vůně cukroví, za okny tma, tak trochu
zastavený čas, alespoň na chvíli.

To už na adventních věncích v našich třídách hořela třetí svíčka. Také
poslední den školy, před Vánocemi je docela jiný. Čeká nás zpívání koled,
vyzkoušíme si tradiční vánoční zvyky, plánujeme „módní přehlídku vánočních
stromků“ a všichni se pak sejdeme u stromečku, kde každý z nás najde dárek.
Jak jen to ten Ježíšek dělá?
Chtěla bych všem svým kolegyním, našim dětem, zástupcům
Obecního úřadu, rodičům a všem zainteresovaným poděkovat za to, že je naše
škola právě taková, jaká je a je fajn v ní být. Děkuji paní Zdence Hovorkové,
že nás nenechala na holičkách a půl roku se starala o úklid ve školce a
vypomohla v naší báječné kuchyni.
Přeji Vám, ať jsou Vaše vánoční svátky radostné a v tom příštím roce
se daří, co se dařit má.
O všem, co se děje v naší škole se dovíte na webových stránkách obce,
a jsme rádi, že když už u toho nemůžete být s námi, můžeme Vám na nich o
všem povědět.
Zapsala Mgr. Eva Klecandrová, ředitelka ZŠ a MŠ Záměl
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Mateřské centrum
Mateřské centrum PALEČEK je stále v provozu a těší se velkému úspěchu, jak
u maminek, tak především u těch nejmenších. Maminky se stále scházejí každé
úterý v týdnu. Otevírací doba však byla upravena a nyní se dveře centra
otevírají od 9:00 hod. Provoz PALEČKU nebyl přerušen ani o letních
prázdninách, kdy se běžně obdobná centra zavírají. Novým školním rokem se
k nám přidaly další maminky s mladšími dětmi a počet stálých návštěvníků, tak
vzrostl. I nadále jsou hlavními aktivitami pohybová cvičení s říkankami a
písničkami, dále pak hry, které vedou k poznání těla a rozvoje řeči. Na podzim
2016 se v mateřském centru malovalo na pravé halloweenské dýně. I tak malé
děti, jaké máme my v Palečku, se chopily fixky a snažily se o své první
"tvoření". Jedna z maminek dokonce oblékla svoji holčičku do retro zástěrky a
bylo to moc milé. Další holčička, ač maličká, tak dokázala namalovat
opravdový obličej. Ostatní dětičky nezůstaly pozadu. A ač některé pro svůj věk
malovat nemohly, tak alespoň se batolily a maminky si mohly užívat
"dýňovou" atmosféru. Maminky nakonec všem dětem vypomohly a vykouzlily
krásné a veselé dýně. Další kreativní aktivitou bylo tvoření ježečka z listí. Obě
tyto aktivity děti moc bavily a všichni jsme si to užili.

Dýničky ozdobily zahrady a okna maminek a dětí. Téměř všechny maminky se
také setkaly na lampionovém průvodu, který byl pořádán O. S. MÁ VLAST MŮJ DOMOV. Dne 6. 12. 2016 se také uskutečnilo Mikulášské dopoledne. Na
děti čekalo v tělocvičně mnoho úkolů a her. Závěrem dopoledne nás navštívil
Anděl a rozdával Mikulášskou nadílku. Program se i nadále uzpůsobuje věkové
kategorii dětí, jejich momentální náladě a počtu. Cvičení probíhá buď
v samotném „mateřském centru“, anebo v tělocvičně. Po ukončení činnosti
v mateřském centru se zpravidla maminky nerozcházejí a využívají s dětmi
přilehlé dětské hřiště, kde se děti učí samostatnosti a novým pohybovým
aktivitám. Paleček se snaží jít s dobou a zřídil si svůj profil na FB a zároveň
díky Obecnímu úřadu byla aktivována sekce na web. str. obecního úřadu
Záměl. Na FB i webovských stránkách jsou zveřejňovány
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