
 

24. 4. 2010 Otvírání cyklosezóny 
Registrace: od 8.00 hod. do 9.00 na náměstí v Kostelci nad Orlicí 
Start: 9.00 hod. 
Trasa: Kostelec – Záměl – Potštejn – Vochtánka – Homol – Brumbárov 
Závěr akce bude probíhat od 13.00 hod v Brumbárově – slosování o ceny 

30. 4. 2010 Pálení čarodějnic na hřišti pod Markem  
od 16.00 – 18.00 hod. HRY,  
v 17.00 hod. zapálení hranice.  
Občerstvení zajištěno. Hasiči pro Vás připravili pálení 
čarodějnic. Vezměte si s sebou dobrou náladu, počasí 
bude příznivé. 

 
1. 5. 2010 Putování  ke  studánkám aneb 
otvírání studánek  
(bližší informace budou ve vývěskách) 

 
8. 5. 2010   SDH  ZÁMĚL Vás zve na okrskovou soutěž 4 . okrsku 
soutěže žen, mužů v požárním sportu, která se koná  na hřišti pod Markem 
- prezentace od 12.30 hod. 
- zahájení soutěže 13.00 hod. 
- požární útok bude proveden dle pravidel požárního sportu  
- startovní pořadí sestaveno dle prezentace 
- sání bude z kádě 
- ústroj:  pracovní hasičský stejnokroj  
pracovní kotníková a zásahová obuv, kanady, hadice klasické 75mm a 52mm 
délka 20m +/-1, Dotazy a závazné přihlášky: tel. 603 237 098  
28. a 29. 5. 2010 HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  
pro Diakonii Broumov se bude konat  
 

PÁTEK   28. 5. 10 od 15,00 do 17,30 hod. 

SOBOTA 29. 5. 10  od  9,00 do 12,00 hod. 
 

Sbíráme: ošacení, deky, záclony, peří, obuv novou nebo krátce nošenou, 
hračky mimo kočárků, nádobí a knihy. 
7. 8. 2010 připravujeme sjezd rodáků v Záměli  
(bližší informace budou ve vývěskách a příštím  zpravodaji) 

 

Zpravodaj obce Záměl  
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  
 

36. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 7. 12. 2009 

I/ZO bere na vědomí 

a) Kontrolu přijatých usnesení 
b) Rozpočtové opatření č.4 DSO (dobrovolný svaz obcí) Orlice 
c) Kontrolu lesního hospodaření 
d) Opravu cest 
e) Zaměření cesty Němečkových 

II/Schvaluje 

a) program 
b) ČOV pan Krčmarik 
c) Příspěvek STP Vamberk ve výši 2000 Kč 
d) Příspěvek Orion na osobního asistenta ve výši 10 000 Kč 
e) Pořízení ÚPO (územní plán obce) Záměl 
f) Rozpočová opatření na rok 2009 
g) Rozpočet na r. 2010 a rozpočtový výhled na r. 2015 
h) OZV 1 a 2/2009 poplatek za TDO () ve výši 470 Kč/občan nebo 

rekreační objekt 
i) Doplatek č. 1 (stanovy) a č. 4 (smlouva o dotaci) DSO Orlice 
j) Smlouvu o vložení majetku do hospodaření DSO 
k) Výši příspěvku 13 080 Kč pro DSO a čl. příspěvek ZSPO OH 
l) DSO Orlice rozpočet 
m) Rozpočtový výhled DSO pro roky 2010-2012 
n) Nájemní smlouvu na cyklo Čestice, Častolovice DSO 
o) Dotaci z POV a vlastní podíl na dotaci na VO ve výši 300 000 Kč 
p) Bere na vědomí informace z předchozích jednání a předložení 

možných variant kanalizace obce 
q) ZO Záměl trvá na původní variantě vlastní ČOV, nevylučuje ani 

možnost připojení na centrální ČOV v Doudlebách za předpokladu 
souhlasného stanoviska všech zúčastněných. 

r) Přijetí neinvestiční účelové dotace Královehradeckého kraje na výdaje 
jednotky SDH ve výši 5 555 Kč k podpisu a uzavření smlouvy 
pověřuje starostku 

II/Pověřuje 

a) Paní starostku jednáním o novém ÚPO 
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37. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli dne 15. 2 2010 
I/ZO bere na vědomí 

a) Drobné úpravy v mateřském centru 
 
II/Schvaluje 

a) Program 34. veřejného zasedání 
b) Dodatek ZL a výpůjčky ZŠ a MŠ 
c) Koupi cesty od pana Suchomela 
d) Dodatek smlouvy a AQUA 
e) Rozpočtové opatření č.1 

 
III/Pověřuje 

a) paní starostku jednáním o vzniku mapy 
b) paní starostku jednáním s panem Krahulcem – veřejné osvětlení 
c) paní starostku vyjednat prodloužení termínu dotace na zeleň 
d) Info. DSO Orlice o vlastní cestě likvidace BIO odpadu 
 

Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
 Ráda bych Vás seznámila s tím, co obec a zastupitelé  podnikli během  
prvního čtvrtletí letošního roku mimo běžné povinnosti. 
Letošní zimu jsme přestáli bez větších problémů způsobené řekou.  Ledové 
jevy nás sice zaměstnaly koncem prosince loňského roku a pak v lednu 
nahromaděním ledového materiálu v Potštejně, ale díky příznivým 
klimatickým podmínkám a paradoxně extrémní sněhové nadílce, ledy pod 
sněhovou peřinou se podpařily a téměř rozpustily. Ovšem náklady na údržbu 
budou zřejmě největší, co kdy pamatuji. Dosud se nedají vyčíslit, protože 
posypový materiál se postupně zametá a odklízí, jak počasí dovoluje. Po 
vyjednávání s ČD se podařilo uzavřít smlouvu na úklid zastávky ČD, kdy se 
dráhy zavázaly námi prováděný úklid hradit, tedy alespoň malá náplast na 
obecní rozpočet. 
 Se zimou a ledy souvisí i vyslání našeho PTS /ledoborce/ do Staré Boleslavi a 
na soutok řek Vltavy a Sázavy, kde naši řidiči předváděli svoje dovednosti v 
plavebních komorách příslušných povodí, při narušování ledových celin. V 
rámci celorepublikových protipovodňových opatření si naše služby vyžádala 
příslušná povodí a organizovala je Asociace protipovodňových plánů pod 
vedením Ing. Papeže. Akci  financovali  objednavatelé a obci na účet  bude 
poukázáno půjčovné. Pan Kapucián a pan Dudek předvedli  náš upravený PTS 
i profesionálům, kteří  se i prakticky seznámili s jeho jízdními a plovoucími 
vlastnostmi, právě pod dozorem odborníka na tato vojenská plavidla. Od tohoto 
odborného semináře si slibujeme, že opět i kraj by mohl přispět nějakou tou 
korunkou právě na zabezpečení provozuschopnosti ledoborce, jak bylo před 
třemi lety. Rozjednáno, na základě uskutečněného předvedení, je půjčení PTSu 
na tříměsíční misi na výstavy do Brna, kde by je naši řidiči o víkendu  

  

 

OZNÁMENÍ 
 

Nabídka geodetických prací 
Ing. Rudolf Lánský – Geodézie 

G Staré náměstí 45 
516 01 Rychnov nad Kn. 
Tel. 494 535 076 
Mob.: 602 950 841 

e-mail: geolansky@iol.cz 
provozovna Vamberk: 
tel. 465 635 342, 
mob. 603 739 482 

Dosud platné internetové stránky obce a mail se mění. Nějakou dobu 
budou platné obě adresy: 
www.obeczamel.orlice.cz se mění na www.obeczamel.cz  
mailová adresa zůstává stejná obeczamel@orlice.net   
24. 3. 2010 středa dopoledne se neúřaduje.  

26. 3. 2010 Desátá jubilejní Noc s Andersenem 
začínáme v pátek 26. 3. 2010 Obecní knihovna v Záměli a Klub dětských 
knihoven SKIP pořádají v roce 2010 výročí narození dánského pohádkáře 
Hanse Christiana Andersena.                                       

Bližší informace v knihovně a v článku knihovna. 
27. 3. 2010 Sběr železného šrotu 
v sobotu dne    27. 3. 2010  od     8.00    hodin  Pokud nabídnete k odvozu 
větší kusy starého železa, hasiči Vám s jejich manipulací, na požádání, rádi 
pomohou. Ostatní železný šrot připravte k cestě pokud možno v den svozu!!! 
Popřípadě šrot nechte za brankou a hasiči si ho vyzvednou.  (Minule byl šrot 
zcizen dříve než hasiči přijeli.) 

Za spolupráci Vám děkují místní hasiči 
27. 3. 2010 SBĚR   PAPÍRU 
Členové dětského sboru místních dobrovolných hasičů Pořádají v sobotu dne   
27. 3. 2010 Sběr starého papíru od 13.00 – 15.00 hod. Pro připravený papír 
se staví děti osobně u Vás doma 

2. 4. 2010 Sběr  a  svoz  drobného NEBEZPEČNÉHO   ODPADU 
pořádá Obec Záměl ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o. Vamberk 

 

V pátek 2. 4. 2010 od 16.00 – 17.00  hod. 
tradičně U lávky s Floriánkem na pravém břehu řeky Orlice 

MUSÍ   BÝT   OSOBNÍ   PŘEDÁNÍ   SVOZOVÉ   FIRMĚ   !!! 
 

Máte možnost se zbavit těchto druhů odpadů: 
znečištěné sklo a keramika,obaly od sprejů, plast. nádoby od olejů a postřiků, 
staré barvy a ředidla, zaolejované hadry, autobaterie, monočlánky, staré léky, 
kosmetika, olejové filtry, ojeté pneumatiky, upotřebené (vyjeté) oleje, 
ledničky, mrazničky, vyřazené chemikálie, plechovky od barev, zářivky a 
výbojky 
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Velikonoční kraslice 
Velikonoce, krásné jarní svátky, máme neodmyslitelně spojené            

s malovaným vajíčkem. Zajímavé jsou nejen tradiční české techniky, ale           
i současné způsoby zdobení vajec. Klasická kraslice je z vyfouklého, nejlépe 
bílého vajíčka. Skořápka musí být před vlastní tvorbou umytá, odmaštěná        
a suchá. 

Vejce jsou jistě neodmyslitelným symbolem 
Velikonoc, jara, nového života. V křesťanství je vejce 
považováno za symbol vzkříšeného Krista. V pohanských 
jarních slavnostechtech hrálo roli symbolu plodnosti. 
Prastaré tradice se tak spojují v jedno. Symbol zůstane 
symbolem i když k výzdobě našeho domova.   

Jednou ze starých českých technik je vosková batika. A to buď 
pomocí špendlíku připevněného na dřívku nebo pomocí „stužky“. 
 
Batika pomocí špendlíku 

Špendlík připevníme na dřívko nebo konec dřevěné tužky a jeho 
hlavičku namáčíme do horkého včelího vosku. Vzor tvoříme z teček a kapiček 
na bílém vejci. Po dokončení vajíčko namočíme do studené barvy na vejce. Po 
obarvení a zaschnutí nahříváme kraslici nad plamenem a hadříkem stíráme 
vosk. Vznikne nám tím barevné vajíčko s bílým vzorem. 

Chceme-li mít vajíčko vícebarevné, malujeme voskem nejprve ty části 
vzoru, které mají zůstat bílé. Skořápku potom obarvíme ve světlejší barvě 
(žlutá, oranžová) a dále pokračujeme v malbě voskem. Vzniklý vzor nyní bude 
žlutý (oranžový). Proces opakujeme, dokud není vzor celý. Postupujeme od 
nejsvětlejších barev k tmavším. Ideální je použít tři barvy. Na závěr odstraníme 
vosk.  
 
Batika pomocí „stužky“ 

Stužka je dřívko na konci rozříznuté, do kterého je vložena úzká 
kovová trubička. Tu namáčíme do horkého vosku a malujeme. Na rozdíl od 
špendlíku, trubička vytvoří stejnoměrnou čáru. Dále pracujeme stejně jako u 
batiky špendlíkem. Kreslíme nejdříve bílý vzor, poté použijeme žlutou a na 
konec červenou barvu. Vždy mezi barvením pokračujeme ve zdobení voskem. 
Na závěr vybarvíme štětcen černé plochy tuší a odstraníme vosk. 

 

 

Já ti přeji hošíku 
hodně vajec v košíku. 

Hodně štěstí, hodně lásky, 
nevycházej bez pomlázky. 

Vesele velikonoce. 
   

  

prezentovali a seznámili další profesionální řidiče IZS.  To vše za nějakou 
úplatu. Našim řidičům patří mé poděkování za vzorné reprezentování, vždyť 
jejich  dovednost, um i manévrovací schopnosti  ocenili hlavně odborníci. 

Začátkem února jsme absolvovali audit z Královéhradeckého kraje. 
Kontrola hospodaření  za rok 2009 neshledala závad ani pochybení. Audit 
proběhl bez výhrad a tudíž můžeme opět žádat o dotace.  

Další kontrola z FÚ v Rychnově na dotace pro ZŚ  (asi 4. v pořadí na 
stejnou věc) , kterou jsme měli minulý týden,  neměla výhrad.   

Do vlastnictví obce jsme získali  nákupem část cesty od Němečků. To 
jsou stále pozůstatky nevyrovnaných vztahů v majetcích pozemků. Tady 
vlastníkem pozemku cesty cca od horní lávky po cestu od Fenykových byl 
soukromník. Tudíž každý, kdo jel na hřiště, jezdil po soukromé cestě.  

Podobná situace je s cestou ke Kroupovým okolo pana Příhody, také 
ona je majetkem pana Suchomela. Proto zastupitelé rozhodli cestu vykoupit. 
Smlouva je připravena na středu k podpisu.  

A nešťastné pozemky do třetice. Když jsme vyřizovali dotaci na 
osvětlení okolo mlýna,  tak se přišlo opět na majetkové peripetie a 
nesrovnalosti. Sice bývalá cesta okolo mlýna byla převedena do majetku obce, 
ale přilehlé pozemky nikoliv, byť se tak tradovalo od dob předání nové cesty. 
V současné době jednáme s majiteli  buď o koupi, nebo alespoň o souhlas s 
věcným břemenem na stavbu stožárů a položení kabelů. Situace je ale 
komplikovanější, protože pozemky okolo cesty jsou stále vedeny jako vodní 
plocha. A přeměna kultur je zdlouhavá, příslušné povolovací orgány jsou 
vázány ve správním řízení zachováním správních lhůt. Lidově řečeno - běh na 
dlouhou trať.   

Pokud máte přístup na internet, tak na našich nových stránkách je 
možno si nechat zasílat emailem aktuality a jiná sdělení. Stačí vaši adresu 
zaregistrovat. 

Jak jistě víte, letošní rok je rokem dvojích voleb. V květnu proběhnou 
volby do Poslanecké sněmovny a na podzim budou volby komunální. Obecní 
úřad žádné novinky nepřipravuje, takže vše (čas i místo konání)  bude jako 
obvykle. Z osobní zkušenosti vím, že v roce jakýchkoliv voleb se ve státní 
správě nic kupředu nepohne, spíš naopak, takže iluze “o lepších časech“ pro 
tento rok nemám. Kéž bych se mýlila.  

Krize a nezaměstnanost doléhá i na lidi blízko nás. Denně přicházejí 
lidé z naší obce i z daleka poptávat se po práci. Škoda, že zákonodárci 
neposvětili jiný systém dávek pro nezaměstnané. Při nařízené povinnosti 
odpracovat alespoň 20 hodin týdně by se ukázalo, kdo chce a kdo pracovat 
nechce. Navíc by odvedená práce na životním prostředí a vzhledu obcí musela 
být vidět. Vždyť  nebýt krize v minulém století, nebyla by ani cesta k Marečku.   
Pro letošní rok ještě připravujeme výměnu oken v tělocvičně a opravu 
parketové podlahy. Vyměnit okna a dát nové sítě je nutnost, nejen z důvodů 
úspor za energii. Vyzvali jsme firmy k nabídkám. 
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Představu o financích, které budeme muset investovat zhruba máme, 
ale uvidíme. Pokud by ještě vyšly peníze, tak zastupitelé zvažují opravu 
některé z cest.  
 Co ještě v  tomto volebním období připravujeme? 
Úpravu pozemků nad altánem na minisad dle dispozic dotace, zakoupení 
zahradní techniky, část úpravy prostoru u Vagonu.  

Putování ke studánkám v trojspolupráci  obec- SDH – O.S.  na sobotu 
1. května  2010. 

8. května pak ve spolupráci s organizátory „pochodu přes tři hrady“ 
bude vedena méně náročná trasa i pro hendikepované z Potštejna přes ostrovy, 
okolo mlýna do Hostince u Karla IV.,  na lávku s Floriánkem  a přes hřiště pod 
Marečkem zpět do Potštejna. Vhodné i pro rodiny s dětmi a s kočárky. Trasa 
má mít cca 6 km. 
Na sobotu  7. srpna 2010 připravujeme sjezd rodáků. Program zatím 
připravujeme. Pokud se povede, tak bychom chtěli  v  menším opakovat oslavy 
650 let. Prosím tedy, pokud máte známé, příbuzné, atd. dejte jim vědět, aby 
měli termín rezervovaný a oslav se mohli, budou – li  mít zájem,  zúčastnit. 
Program bude zveřejněn nejen na vývěskách, internetových stránkách obce, ale 
dáme jej  i do regionálních médií.  
O práci sociálního výboru  i  o  aktivitách našeho SDH se dovíte v 
samostatných článcích.  

Často je slyšet stesky o tom, že se nic neděje, atd. Ale pokud se 
začtete do výročních zpráv zájmových sdružení,  která vyvíjejí aktivity v 
našem katastru, tak se stále něco děje, byť to mnozí přejdou bez povšimnutí. 
Malý princ říká: co je důležité je očím neviditelné… , každopádně za věcmi 
neviditelnými stojí láska k  lidem, včeličkám, rostlinám, zvířátkům, květinám, 
k práci, ….  

Přeji Vám, ať po celý zbytek roku patříte i Vy k  těm, co tvoří hodnoty 
očím viditelné, ale obzvláště  ty neviditelné ! 

Vaše starostka   Marie Trejtnarová, starostka 
 

 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 

 Ani po Vánocích děti v naší mateřské škole nezahálely. Tak, jak se 
střídala témata  rámcově-vzdělávacího programu, tak se měnily hry a zájmy 
dětí.  
 V lednu děti cestovaly z pohádky do pohádky. Na jejich výpravách je 
doprovázely vlastnoručně vyrobené pohádkové postavy a další veselé obrázky. 

Také jsme se rozhodli vyzkoušet nějaké zimní sporty.  Příroda nám 
byla nakloněna a nadělila všem přímo hory sněhu. Nic už potom nebránilo 
sáňkování, koulování, klouzání a zdolávání sněhových „velehor“. 

  

Velký pátek 
Vstávalo se před východem slunce, lidé se chodili mýt do potoka, aby 

se chránili před nemocemi. 
Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy vytáhnout kamínek, který 

pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bolením zubů. 
V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě, pak se udělalo 

na šatech několik stehů, to mělo ochránit před uhranutím a zlými duchy. Košile 
ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem. 

V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc by se mohla 
očarovat. Věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí. 

Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. 
Nepralo se prádlo, protože by se prádlo namáčelo místo do vody do 

Kristovy krve. 
Také se chodilo dům od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se 

oznamovalo poledne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovala 
obdarování v podobě sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných 
peněz. 
Bílá sobota 

Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se do pole, by bylo 
úrodné. Popelem z posvěceného ohně se posypaly louky. 

Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před 
požárem. 

Na Bílou sobotu se také uklízelo, bílilo. Připravovalo se a chystalo: na 
slavné Vzkříšení, na Hod boží velikonoční, obřadní i sváteční pokrmy, pekly se 
mazance i velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí a nebo 
vázaly březové metličky a zdobila se vajíčka. 
Boží hod Velikonoční 

Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, 
vejce, chleba, víno. 

Na Chodsku se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje 
Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla 
Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a 

víno poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. 
Pečou se velikonoční beránci 

Velikonční pondělí 
Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí 

dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového 
proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná 
vajíčka. Toto základní schéma má řadu variant. Někde je zvykem, že v úterý 
chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo 
zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. 

O stáří velikonoční pomlázky svědčí vzpomínky pražského kazatele 
Konráda Waldhausera ze 14. stol. 
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Má-li někdo zájem si koupit novou popelnici od svozové firmy EKOLA 
Nabízíme Vám ceník za popelnice s platností  od 9. 2. 2009 ceny jsou uvedeny 
vč. DPH 

Typ nádoby Prodejní cena 
Sklad EKOLA 

Prodejní cena 
zákazník 

Cena pronájmu 
Kč/ks, rok 

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

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

 

   

 
Velikonoční zvyky 

 

Sazometná středa 
Středa před Božím hodem velikonočním. Říkalo se jí škaredá, černá 

nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. 
Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete 

mračit po všechny středy v roce. 
 
Zelený čtvrtek 

Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se 
rosou, protože bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. Někde se tato 
tradice dodržovala až na Velký pátek. 

Na Zelený čtvrtek vstávaly hospodyně časně, aby zametly dům ještě 
před východem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě 
nedržely blechy. 

Kdo sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný 
před uštknutím hadů a před žihadly vos. 

V Orlických horách házeli lidé do studny chleba namazaný medem, 
aby se v ní držela po celý rok voda. Odpoledne se nepracovalo. 

Pekly se jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. 
Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví. 

Je dobré v tento den sít len a hrách , protože vše dobře prospívá. 
Nemá se o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se nehádat, aby se 

Vám všechny hádky vyhýbaly a naopak peníze si k Vám cestu našly. 
 

  

Nezapomněli jsme ani na zvířátka. Na podzim děti nasbíraly žaludy, kaštany, 
oříšky, šípky, kukuřici a to se v tuhé zimě opravdu hodilo. Když děti přinesly 
ještě trochu starého chleba, mohli jsme pro zajíce a srnky z okolí uspořádat 
hotovou hostinu. 
 Na konci ledna jsme si povídali o masopustu. Děti se postupně 
seznamovaly s téměř zapomenutými lidovými tradicemi. Na závěr 
masopustního období se ve školce konal karneval plný krásných masek, her a 
písniček. 
 V únoru začaly předškolákům první školní povinnosti. Nejdříve se 
zúčastnili vyučování v 1. třídě a 3. 2. 2010 proběhl zápis do školy.  Aby naši 
předškoláčci neměli ze zápisu žádné obavy, i ostatní děti ve školce si celý 
týden hrály na školu.  
 

 
karneval Zimní radovánky 

  
              Děti si také často povídají o oblíbeném zaměstnání. Někdo touží být 
traktoristou, jiný policistou, děvčátka zase spíše kuchařkou nebo prodavačkou. 
Proto jsme jeden celý týden věnovali právě tomuto tématu. 

Po jarních prázdninách jsme si připomněli, jakými dopravními 
prostředky můžeme na výlety cestovat. Naše třída se jeden den stala nádražím 
s řadou vláčků a hned další den palubou letadla nebo zaoceánské lodě. 
 24. 2. a 11. 3.  jsme ve Vamberku navštívili dvě divadelní představení: 
„Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“ a pohádku „O Nebojsovi“. Divadlo se 
dětem velice líbilo a všichni jsme se dobře bavili. 
 Nyní se už všichni těšíme, až přijde jaro. Společně s dětmi se pomalu 
začneme chystat na vynášení zimy a přípravu Velikonoc.  
Opět musím velice poděkovat rodičům za věnované hračky a pracovní 
materiál. 
 Zápis do Mateřské školy Záměl se koná ve čtvtrek 27.05.2010 od 
15:00 – 17:00 hodin v budově školy. Do mateřské školy budou přijímány děti 
s trvalým bydlištěm v Záměli. Dalším kriteriem je věk dítěte. 
       

Zapsala Jitka Juštová 
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Zpráva o činnosti školy 
ZŠ a MŠ Záměl 

 
Po vánočních prázdninách jsme se sešli ve škole odpočatí a plní zážitků. 
Koncem ledna navštívili předškoláci vyučování matematiky u svých starších 
kamarádů ve škole. Vyzkoušeli si práci s geometrickými tvary na koberci, 
počítali u magnetické tabule a hledali vhodnou cestu v nakresleném bludišti. 
To všechno proto, aby si na prostředí školy zvykli a u zápisu se nebáli. Do 1. 
ročníku bylo zapsáno 6 dětí. Potěšitelné je, že do naší školy přihlásili své 
budoucí prvňáčky rodiče, kteří zde nemají trvalé bydliště. 
  

 Ve stejném čase jsme 
pomáhali sociální komisi obce 
vyzdobit tělocvičnu na karneval. 
Všechny výkresy i výrobky ze 
školky, školní družiny a mateřské 
školy jsme připevnili na koberce na 
zdech. Snad byly příjemným 
zpestřením pro chvilky oddechu 
mezi tancem a soutěžemi. 

 
 Během února nám přálo krásné zimní počasí. Využívali jsme nadílky 
sněhu a chodili sáňkovat a bobovat na kopec. Po novém sněžení jsme vždy na 
louce vyšlapali nějaké obrazce. Také nás bavilo stavět ze sněhu různé hradby 
nebo zvířátka. Pak jsme se těšili na jarní prázdniny, které ukončily naše 
sportování venku. Teď už tělesnou výchovu máme zase v tělocvičně. Cvičíme 
na nářadí, učíme se šplhat na laně i tyči a nacvičujeme přihrávky balonem.  

  
Tělesná výchova  

 V únoru i v březnu jsme navštívili dvě divadelní představení ve 
Vamberku. Obě byla zajímavá a pro děti nenásilně poučná.  
 

   

 
Připravili jsme pro Vás přehled za předešlé roky ohledně třídění 

odpadů, kde je uváděno množství tříděného odpadu v tunách 
Porovnání v letech 2009 2008 2007 2006 2005 

Sklo 6,688 5.777 t 11,005 t 5,951 t 4,393 t 

Plasty 5,343 4,142 t 4,611 t 4,5 t 3,429 t 

Směsný odpad 159,583 184,10 t 141,59 t 126,45 t 104,41 t 

Papír 3,79 6,5 t 5,252 t 5,61 t 5,46 t 

Železo 11,168 8,08 t 12,55 t 16,51 t 10,71 t 

Pro představu kolik nás stojí vyvážení kontejnerů a popelnic. Přehled 
je za sledované období k porovnání od roku 2005 – 2008 a ceny jsou uváděny 
bez DPH.  

Porovnání smluv v období  2009 2008 2007 2006 

Ceny za odstraňování odpadu  550,- 550,- 535,- 535,- 
Poplatek obci 500,- 500,- 400,- 300,- 
Rekultivační poplatek 100,- 100,- 100,- 100,- 
Platby za svoz odpadu  60120,- 60120,- 54480,- 52800,- 
Cena odstraňování 1t odpadu  550,- 550,- 535,- 535,-/t 
Rekultivační rezerva 100,-/t 100,-/t 100,-/t 100,-/t 
Poplatek obci 500,- 500,- 400,- 300,-/t 
Celková cena /za tunu 1150,- 1150,- 1035,- 935,- 
Třídění plastů /za kg 8,98 8,98 8,98 8,48 

Velkoobjemový kontejner 1150,-/t 1150,-/t 
935Kč/
odvoz 

30/km 

Třídění skla – výsyp kontejneru 190,- 190,- 170,- 95,- 
Nyní vás informujeme, kde jsou vyčísleny částky, kolik peněz bylo zaplaceno 
na fakturách a kolik peněz bylo vybráno na poplatcích za TDO v roce 2009. 

Uhrazené faktury v roce 2009 za TDO: 
Nebezpečný odpad 
Roční pronájem kontejneru 
Svoz popelnic, skla, plastů, sběrného dvora 
Nákup kontejneru 
fy: EKO-KOM vrátila obci za třídění odpadu 

Fi: ASEKOL  
Celkové náklady 

2009 
37.878,- 

0,- 
325.010,- 

0,- 
- 25.035,- 
 - 1.700,- 
336.153,- 

Rok 2008 
18.595,- 

0,- 
332.686,- 

0,-   
- 30.364,- 
 - 1.700,- 
319.217,- 

Zaplacené poplatky  
Má se ještě vybrat 

262.726,- 
16.235,- 

259.058,- 
    16.985,- 
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Základní škola a Mateřská škola Záměl, ředitelka Mgr. J. Müllerová 
• Exkurze – ZOO Dvůr Králové a Safari 
• Exkurze - do Domu z modrého kamene v Kosteleckých Horkách, který se ve 
své činnosti zabývá ekovýchovou. Využili jsme nabídky programu „Začátky 
písma“ a „Obilí a pečení chleba“. Dozvěděli jsme se, jak vznikal papír dříve a 
jak se vyrábí dnes. Zamysleli jsme se nad šetrným zacházením s papírem a 
zkusili jsme si ruční papír i vyrobit. V druhém programu jsme si zopakovali, co 
je to obilnina, jak se pěstovalo obilí dříve a jak se zpracovává dnes. Mleli jsme 
na středověkých mlecích kamenech a jednoduchém mlýnku, vyrobili jsme si 
těsto a upekli v primitivní peci placky. Navštívili jsme i malé muzeum s 
expozicí tradičních selských nástrojů a nářadí. 
• Nákup – obrazů stromů a hub 
• Nákup – knihy o zvířatech a rostlinách 
Poděkování patří Všem členům honebního společenstva, kteří takto přispěli na 
dobrou věc.       

Tomáš Jarkovský, Starosta Honebního společenstva                                                     
 

 

 
Poplatky 

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

Jedná se o poplatky za:  
Poplatek za TDO (odpad): 
- s trvalým pobytem v Záměli 
- rekreační objekt 

 
470,- Kč rok/osoba  
470,- Kč rok/rekreační objekt  

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

 
100,- Kč 
150,- Kč   

Nájemné: vypočítané podle m2 dle smlouvy 

 

Svoz komunálního odpadu 
 

probíhá pravidelně 
 

sudý týden v pátek 
 

 

  

   

V pátek 12. března začala pro starší žáky výuka dopravní výchovy, kterou 
zajišťuje pan Myšák z autoškoly Podorlicko. Po teoretické přípravě se vydáme 
v červnu na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou. Odměnou za správné 
zvládnutí všech úkolů bude průkaz cyklisty, která obdrží každý žák. 
 Jaro se snažíme přivolat alespoň výzdobou oken a chodeb. Při 
výtvarné výchově i pracovních činnostech procvičujeme správné stříhání 
papíru, sestavování obrázků, malování, aranžování a lepení. Výsledken je 
příjemné prostředí v celé škole. 
Všem přeji hodně elánu do plnění nových úkolů, které nás v následujích 
měsících čekají. 
 V závěru děkuji paní Kapuciánové, Havlové a Myšákové za papíry a 
omalovánky pro děti. 

Jindra Müllerová 
 

 

Sociální a kulturní komise bilancuje 

Zima byla letos dlouhá a sněhu jsme si užili víc, než by si někteří z 
nás přáli. Dny se prodlužují a sluníčko už dává tušit, že se pomalu a nenápadně 
blíží jaro. Dovolte mi proto, abych vám trochu pověděla o tom, co jsme z 
kulturního plánu na rok 2010 už splnily. 

Vystoupení mažoretek - karneval vystoupení v maskách 
30. ledna jsme spolu s hasiči uspořádali již tradiční dětský karneval. 

Žáci místní školy pod vedením svých paní učitelek a paní vychovatelky nám 
opět nádherně vyzdobili tělocvičnu svými výkresy a ručními pracemi. Za to jim 
patří dík a uznání. Karneval zahájily malé mažoretky z Kostelce n. Orlicí pod 
vedením Martiny Kalouskové (mimochdem Zámělské rodačky rozené 
Kopsové) a sklidily veliký úspěch. Program pokračoval průvodem masek, 
soutěžemi a volnou zábavou. Účast byla hojná a sobotní odpoledne nám všem 
rychle uběhlo. Ráda bych poděkovala všem maminkám a babičkám za spoustu 
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sladkostí pro děti, firmě Tercie za ovoce, paní Bednářové za věcné dary do 
soutěží, panu Nermuťovi za bezplatné ozvučení celého odpoledne. Náš dík 
patří také našim věrným pomocnicím paní Toužimské, Klívarové, Vaškové a 
Příhodové a jejímu manželovi. Děkujeme všem, kdo nás podpořili a přišli, 
neboť toto je jedna z nejúspěšnějších akcí, která nám dělá radost. 

  
Půlnoční překvapení (ples) předtančení 
Čtvrtým sousedským plesem konaným 20. února jsme beznadějně 

zaplnili všechny prostory Penzionu Orlice. K tanci a poslechu nám hrála 
hudební skupina z Rychnova n. Kněžnou JSEMTAM BAND . Členové taneční 
školy Krok z Hradce Králové Tomáš Martinec a Kateřina Joachimsthalerová 
nám předvedli ukázky latinsko amerických tanců. S úžasem jsme sledovali, jak 
se od loňska zdokonalili. Škoda jen, že je svazoval malý parket. Přejeme jim 
hodně úspěchů v jejich tanečním snažení. Losování tomboly zabralo dost času, 
protože tentokrát bylo darů opravdu hodně. Všem dárcům moc děkujeme za 
hodnotné dary. Jako půlnoční překvapení předvedly členky sociálního a 
kulturního výboru Viktorie Klívarová, Marie Červinková, Jana Kaplanová a 
Milena Kaplanová, taneční kreaci na skladbu Poupata od Michala Davida. (Za 
sebe musím přiznat, že týden , kdy jsme pod odborným vedením Aleny 
Joachimsthalerové nacvičovaly a blbnuly, jsem si bezvadně užila. Protože 
právě o to šlo, abychom se všichni pobavili.) Hudba byla velice příjemná a 
večer se změnil v brzké ráno a to znamenalo, že je nejvyšší čas jít spát. 

Společenská kronika 

Naši oslavenci : Leden 

Marie Hlaváčková   70 Miroslav Dudek                         70   

Oslavencům přejeme pevné zdraví a ještě mnoho spokojených let. 
 
Letošní rok ovšem pro mnohé začal velmi smutně. Navždy nás 

opustili naši spoluobčané pan Milan Příhoda, pan Vladimír Krahulec, pan 
Leopold Stančík, paní Věra Martincová a  Miroslav Trejtnar. 

Čest jejich památce. 

  

Výzkumného ústavu včelařského pro chov včelích matek, letos 
koncem května navštívíme Včelařskou poutˇ na Svatém Hostýně. Pro své členy 
každý rok na ukončení včelařské sezóny pořádáme Včelařský den, kde 
posedíme i s rodinnými příslušníky u dobrého jídla i pití, podiskutujeme a vždy 
i vyslechneme odbornou přednášku některého u učitelů včelařství. Staráme se i 
o krajinu v našich obcích, letos jsme například koupili přes sto kusů řízků vrby, 
kterou po ročním kultivování vysadíme po dohodě s obecními úřady do 
přírody.  

I všechny další naše snahy směřují k tomu, aby včely co nejvíce 
posloužily přírodě v katastru našich čtyř obcí. 

Český Svaz včelařů organizace Záměl 
 

 

 
Honební společenstvo Potštejn 

 
se sídlem v Záměli 84, 51743  p.Potštejn 

 
Vážení spoluobčané, 
Úvodem se krátce vrátím k našemu  poslednímu článku, na který bych rád 
navázal.                           
               Na valné hromadě HS Potštejn konané dne 22.2.2008, bylo vlastníky 
odsouhlaseno vyplacení podílů HS. Každý vlastník měl možnost si ve 
stanovených termínech vyzvednout svůj podíl a nebo se ho vzdát ve prospěch 
Základní školy a mateřské školy v Záměli a v Potštejně. Někteří členové 
využili výběru podílů a zbylé podíly tvořily částku 30.000,- Kč. 
             Tato částka byla rovnoměrně rozdělena na obě školy. Finanční 
prostředky byly určeny na podporu vzdělání dětí v oblasti ochrany přírody, 
přírodovědy a myslivosti. Termín vyúčtování a zprávy využití prostředků byl 
stanoven na konec roku 2009, kdy jsme také obdrželi obě zprávy o čerpání a po 
jejich přečtení jsme se jen utvrdili v tom, že naše rozhodnutí  věnovat 
prostředky školám bylo správné. 
Výtah ze zpráv o čerpání:   
Základní škola a Mateřská škola Potštejn, ředitelka Mgr. M. Říčařová 
• Exkurze –  na otevírání Zemské brány. Děti zde spolu s žáky ostatních škol 
plnili přírodovědecké úkoly a spolu s průvodcem prošli naučnou stezku od 
Pašerácké lávky k mostu na Zemskou bránu a dověděli se řadu nových 
poznatků z této krajinné oblasti.  
• Exkurze – ZOO Dvůr Králové a Safari 
• Nákup – výukových počítačových programů týkající se života zvířat a rostlin 
• Nákup - obrazů hub 
• Nákup – knih ( ptáci ve fotografii, hmyz, rostliny, ryby, mizející zvířata, 
dinosauři  
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V měsíci dubnu si budeme hrát se zvířátky. Provedeme si zvěrocvik , 
vyrobíme si papoucha kudrlinkového Ara Arakanga, rozhýbeme obrázkového 
pejska, kterého naučíme povelům a zahrajeme si hru mláďátka, kde zbystříme 
svého pamatováka. Opět se uskuteční výměna dalšího souboru z knihovny 
Kostelce nad Orlicí. Většinou půjde znovu o beletrii. Tento měsíc dojde 
k nákupu nových knih, o které jste jako čtenáři projevili zájem. Děkujeme za 
tipy knih, které Vás zaujaly. 

Veškeré akce knihovny jsou vyvěšeny v okně knihovny a v obecních 
vývěskách.  

Přeji krásné a v pohodě prožité velikonoční svátky. 
Za knihovnu Pavlína Pleslová 

 

 

 
Český svaz včelařů Záměl 

 
 
Český svaz včelařů. Základní organizace Záměl, o.s. sdružuje ze 

Záměle, Potštejna, Proruby a Polomu. Loni uplynulo devadesát let od chvíle, 
kdy naši pradědové v Záměli založili Včelařský spolek. Ten se během času 
rozvinul do dnešní velikosti. Naši včelaři se letos starají o více něž sta včelstev. 
Mají z péče o ně uspokojení, mají radost z dobré úrody medu, z toho, že jejich 
včelstva opylují vše, co je třeba opylovat na lukách, polích i lesích v tak 
velkém katastru, který naše čtyři obce pokrývají. Se včelstvy jsou ale i starosti. 
Ne každý ví, že každý rok musí každé včelstvo dostat od včelaře až dvacet 
kilogramů cukru na přežití přes nastávající zimu. Včely také trpí nemocemi, 
škůdci i zloději. Například loni byl tak veliký počet vos, že jejich lupičství 
mnoho včelstev úplně zahubilo a ještě daleko víc jich citelně poškodilo. Také 
roztoč, který parazituje na včelách a jejich plotu, zvaný Varroa destruktor, 
včelstva velmi oslabuje. S bojem proti těmto nepříjemnostem včelám pomáhá 
včelař. Pomáhá rád, protože včely má nejen svého koníčka, ale ve vztahu 
k přírodě a její ochraně si stále uvědomuje, že bez včel a jejich práce by 
nemohl existovat ani člověk. Starost o včelstva je tedy i srdeční záležitostí. 
K povinnostem včelaře proto patří i seznamování spoluobčanů s životem včel. 
Naší organizaci se podařilo už před čtyřmi roky ve spolupráci s obecním 
úřadem v Potštejně získat a umístit na potštejnském hradě prosklený výukový 
úl. Zde je možné každoročně od května až do konce září pozorovat 
z bezprostřední blízkosti jak práci včel v úle, tak poznat rozdíl mezi včelou 
dělnicí a trubcem a při troše štěstí si prohlédnout i včelí královnu. Návštěvník 
tak může umocnit svůj zážitek z překrásné vyhlídky z hradu i poznáním, že 
včela není jenom užitečná a pracovitá, ale že je svým způsobem i  krásná. 
             Včelaři však „nežijí“ jen pro včely. Každoročně pro své členy 
pořádáme autobusový zájezd. Loni jsme byli Kývalce u Brna, kde je pobočka 

 

  

Humanitární sbírka pro Diakonii v Broumově se uskuteční 28. a 29. 
května v Hostinci „U krále Karla IV. 

Více o připravovaném sledujte ve vývěskách a na internetové stránce 
Sociálního a kulturního výboru- http://www.zamel.estranky.cz/ 

Za kulturní a sociální výbor zapsala M. Kaplanová 

 

   

 
Sbor dobrovolných hasičů Záměl 

 

V uplynulém roce jsme pro Vás připravili společenské akce, některé 
proběhly za spolupráce Sociálního a kulturního výboru naší obce. V těchto 
akcích budeme pokračovat i v tomto roce. 

Letošní rok započal dozorem Divoké Orlice, která opět hrozila 
ledovými krami. Nakonec se počasí umoudřilo a vše dobře dopadlo. V lednu se 
konal Dětský karneval a v únoru Sousedský ples pořádaný Sociálním a 
kulturním výborem za naší podpory.  

 

 
PTS v Brandýse nad Labem 

 
Ve druhé polovině února se Ladislav Kapucián a Miroslav Dudek 

účastnili s pásovým obojživelným transportérem PTS-10 cvičení na řece Labi a 
na soutoku Sázavy s Vltavou, kde předvedli představitelům povodí Labe a 
Vltavy své dovednosti v ledových celinách.  

27. března proběhne sběr železného šrotu a starého papíru. Sběr 
železného šrotu tradičně zajišťují starší hasiči, zatím co mladí hasiči sbírají 
papír. 30. dubna pořádáme tradiční Pálení čarodějnic, následující den zajistíme 
doprovod průvodu a občerstvení při Otevírání studánek. To už je květen, kdy 8. 
května (den Pochodu přes tři hrady) budeme u nás, v Záměli, pořádat 
Okrskovou soutěž. Věřím, že nás přijdete podpořit. Již od rána budeme 
zajišťovat občerstvení pro turisty a místní na hřišti Pod Markem. Od 21. do 23. 
května se naši mladí hasiči zúčastní okresního kola hry Plamen, která letos  
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bude v Ještěticích. Na hře Plamen mladí hasiči bývají ubytováni pod stanem, 
což je pro ně vždy veliký zážitek. 

Letošní rok je významný pro sbory dobrovolných hasičů. Probíhají 
volby do výboru.  

My jsme si zvolili nový výbor 23. ledna. Novým starostou sboru je 
Lukáš Jedlinský, velitelem, kterého jmenuje obec, je Ladislav Kapucián, 
zástupcem velitele Tomáš Khol, jednatelem Marcel Svoboda, hospodářkou 
Kateřina Nermuťová, vedoucím mládeže Josef Hlaváček, kronikářkou Milena 
Krupičková, členy výboru se stali: Petr Žůrek, Bohuslav Hovorka a Oldřich 
Nermuť. Členům bývalého výboru, jmenovitě Bohuslavu Hovorkovi, Romanu 
Felcmanovi a Marcelu Sršňovi, dále Petru Hovorkovi, Ladislavu Kapuciánovi, 
Kateřině Nermuťové, Petru Žůrkovi a Marcelu Svobodovi, děkujeme za 
odvedenou práci. 

Více informací naleznete na stránkách našeho sboru www.hasici-
zamel.estranky.cz 

Za SDH vypracovala Milena Krupičková  
 

 

 Český zahrádkářský svaz 
organizace Potštejn 

 
o Zpráva o činnosti za rok 2009 

Nejvýznamnější událostí loňského roku bylo výročí 60 ti let od vzniku 
prvního spolku zahrádkářů v Potštejně.   Stručně přiblížim dějiny naší 
organizace. 

Začátek organizované činnosti zahrádkářů v Potštejně se datuje dle 
kroniky naší organizace do roku 1949, kdy na ustanovující schůzi v restauraci 
“ARCO” v Potštejně byl zvolen první výbor v čele s předsedou přítelem 
Josefem Zabloudilem. Tento spolek živelně vznikl o osm let dříve než byl 
založen Československý zahrádkářský svaz. 

Ustanovující schůzi byl přítomen zahrádkářský odborník a propagátor 
zahrádkářské činnosti přítel Kuřátko z Malšovic. Členy prvního výboru byli 
přátelé Vilém Dyntar, Karel Březina, Ladislav Frydrych a  Ladislav Rýznar. 

Členská základna se postupně zvětšovala. V roce 1953 byl předsedou 
zvolen přítel Ladislav Frydrych, který ji vedl až do své smrti v roce 1967. Do 
čela organizace byl v roce 1967 zvolen přítel Vilém Malina, který vedl 
organizaci až do roku 1975, kdy byl zvolen do čela organizace přítel Ladislav 
Rýznar. Ten tuto funkci vykonával až do roku 1986. Od roku 1986 vedl 
organizaci přítel Jiří Praus až do roku 1993. Od roku 1993 je zvolena 
předsedkyní přítelkyně Danuše Vanická, která ji vedla až do své smrti v roce 
2006. Do výroční schůze v roce 2007 vedl organizaci místopředseda přítel Jiří 
Praus. Od roku 2007 do dneška vede organizaci přítel Zdeněk Kubalík. 

  

jsme 22.1. 2010 zapůjčili dalších 50 knih z toho je 9 knih je naučných a 12 
knih pro mládež, ostatní knihy jsou beletrie.  

 
statistika výpůjček: Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 

Výpůjčky celkem 690 717 776 

Naučná literatura dospělým čtenářům 49 82 44 
Krásná literatura dospělým čtenářům 458 468 506 

Naučná literatura dětem 20 34 82 

Krásná literatura dětem 163 133 137 

Čtenáři do 15 let  559 242 154 

Čtenáři nad 15 let  62 70 132 

 
Dne 26.3.2010 se připojíme k Noci s Andersenem. Jubilejně již po 

desáté pořádá Klub dětských knihoven SKIP na podporu dětského čtenářství a 
k Mezinárodnímu svátku dětské knihy. K této akci se naše knihovna přihlásila 
po třetí v pořadí 358. knihovna. Jedná se o večer s lákavým programem pro 
nejmenší posluchače s nočním čtením pohádek. Tento den si připomínáme 
svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku 
narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.  Více 
informací najdete na stránkách www.knihovnabbb.cz nebo na webu Národní 
knihovny ČR http://skip.nkp.cz a v naší knihovně.  

Na tuto akci je nutné se přihlásit přihláškou, která je k dispozici 
v knihovně. Na přihlášce rodiče dávají souhlas k tomu, že děti budou 
v knihovně po určenou dobu, co si sebou mají vzít  a že jsou seznámeni, kdy 
tato akce končí. Rodiče si po ukončení akce svoje děti osobně převezmou! 
Akce trvá do 22.00 hod., pro nespící zájemce. Spící čtenáře si rodiče 
převezmou druhý den v 9.00 hod. po snídani. Bez řádně vyplněné přihlášky se 
bohužel děti této akce nebudou moci zúčastnit. Budeme rádi, pokud společně 
strávená Noc s Andersenem utuží přátelství dětí s knihou. 

  
V březnu vyrábíme velikonoční zajíčky ve stužkovém závěsu na okna, 

z vlny vytvoříme kuřátka, která umístíme do skořápek a přilepíme do hnízda 
z břízy a vybarvíme si velikonoční vajíčka.  
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Sami návštěvníci mohli posoudit nápaditost a sladěnost 
vystavovaných exponátů. Již samotné umístění naši výstavky – přímo při 
vstupu do sálu sokolovny vedl oči návštěvníků k naši expozici. 
Fotodokumentace doplňuje naši kroniku. 

Většinu exponátů z této výstavy jsme použili již za 14 dnů na okresní 
výstavě zahrádkářů v Častolovicích. Realizaci expozice již druhým rokem 
samostatné provedli přítelkyně Krupičková, Koukolová a přítel Kubalík. 
Použito bylo také materiálů a aranže paní Bártkové. I tato výstava byla 
zdokumentována fotografiemi a doplňuje kroniku. Zhodnocení bylo na 
náštěvnících kterých bylo letos na výstavě rekordní počet.  

S nastupujím podzimem již osázené záhony ztrácely krásu a tak jsme 
ještě před příchodem časné zimy v polovině října provedli úpravu záhonů, 
likvidaci truhlíků a mís a zazimování růží. Poprvé jsme vzhledem k silnému 
nakvetení macošek a jejich silnému vzrůstu provedli osázení záhonů u 
Masaryka již na podzim. Uvidíme jak se tato praxe osvědčí. 

Výbor organizace se sešel na konci října a zhodnotil proběhlé akce – 
oslavy obce a organizace  výstav.  Poslední schůze výboru letošního roku se 
uskutečnila v restauraci pod Lipami, kde jsme zhodnotili činnost za rok 2009 a 
zamysleli se nad činností v roce 2010 a začali s přípravou výroční členské 
schůze. 

Tolik ve stručnosti o činnosti zájmové organizace zahrádkářů, která 
sdružuje občany dvou obcí.  

Bohužel zájem o spolkovou činnost je mezi občany velmi malý a naše 
organizace stárne. Zkuste si položit otázku, zda byste se nechtěli stát 
zahrádkářem nejen na své zahrádce.  Rádi Vás přivítáme v našem spolku. 

Za základní organizaci českého zahrádkářského svazu předseda Kubalík Zdeněk 
 

~ ~  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. 

Jako každoročně se s Vámi podělím o statistická čísla z předešlého 
roku. Stav knihovního fondu k  31.12.2009 byl 2146 ks. V roce 2009 bylo do 
knihovny zapsáno 136 knih.  

 Za knihy se utratilo 21.042,00 Kč. Za materiál k soutěžím, nákup 
nůžek, papíru, lepidla, pastelek se vydalo 740,00 občerstvení k soutěžím, 
autogramiáda 1.800,00.  
Na konci roku byla provedena statistika výpůjček. Seznámím Vás s několika 
statistickými čísly, abyste si udělali představu o návštěvnosti a porovnali 
s předchozími roky. V knihovně je registrováno 88 čtenářů z toho 51 čtenářů 
do patnácti let. V loňském roce jsme s knihovnou Kostelce nad Orlicí vyměnili 
5 souborů po 50 knihách. Mimo soubory se vypůjčilo 22 knih. V tomto roce  

  

Členů výborů za dobu trvání organizace bylo nespočet. Kromě 
vzpomínaných přátel to byli například přítel Rudolf Ropek, Miroslav Martinec, 
Josef Petraš, Karel Hájek, Jindra Macounová, Marie Benáková, Josef Šulcek, 
Oldřich Růžička, Stanislav Majer, Marie Koukolová, Antonín Žabka, Bohumil 
Uhlíř, Karel Jakubec, Zdeňka Chlebounová, Josef Beneš, Jindřich Vanický, 
Milan Macháček, Karel Langr, Eva Šulcová a mnozí další.  

Postupně se organizace  rozrůstala a začala sdružovat zahrádkáře tří 
obcí. Potštejna, Záměle a Proruby. V této době bylo v organizaci 130 
zahrádkářů z toho 50 ze Záměle. Záměl zastupovali do této doby ve výboru 
organizace přátelé Františka Lukavská, Květa Kailová, Adolf Mrštný, 
František Kail, Ladislav Čižinský , Josef Hlaváček a  Růžena Krupičková. 

Organizace se zaměřovala krom zahrádkářské činnosti i na 
společenskou činnost. Pořádala samostatné výstavy květin a ovoce. První 
výstava se uskutečnila v říjnu 1958 v obou místnostech staré sokolovny, kde 
vystavovalo 58 vystavovatelů. Výstavu navštívilo téměř 600 návštěvníků. V 
červenci 1973 se uskutečnila výstava mečíků a ostatních květin v přísálí hotelu 
Praha s doprovodným koncertem. V červenci 1975 byla uskutečněna výstava 
růží  a kaktusů v sále sokolovny. Výstava jiřin a mečíků byla uspořádána v 
roce 1976. Květen 1979 - výstava květin a Vamberecké krajky doplnila výročí 
100 let založení školy. V červenci 1982 byla výstava s názvem “květina ve 
skle”. Díky fotografiím máme možnost vzpomenout na tyto pro organizaci 
nejplodnější léta činnosti. 

Byly rovněž pořádány plesy – v r. 1973 a následující rok ples spolu s 
rybáři. V roce 1976 byla uspořádána zábavná estráda. Společenskou činností, 
která je pro naši organizaci tradiční a prakticky nikdy nebyla opuštěna, jsou 
zájezdy. Každoročně jsou organizovány alespoň dva zájezdy. V době, kdy byl 
o zájezdy největší zájem  a náklady na ně nebyly tak velké, byly organizovány 
zájezdy i do zahraničí.   

Naše organizace byla za dobu svého trvání několikrát oceněna. V roce 
1967 bylo OVČZS uděleno naší organizaci čestné uznání, v roce 1973 nám byl 
udělen diplom  za úspěšnou činnost a umístění organizace v soutěži ČZS. 
Diplom za úspěšnou činnost byl udělen v roce 1987. V roce 2007 nám byl u 
příležitosti výročí ustanovení ČZS udělen pamětní list za dlouhodobou 
úspěšnou činnost. Oceněni byli za dobu trvání organizace i mnozí naši členové 
svazovým oceněním – přítel Ropek, Praus, Martinec, Uhlíř, Nikolínko a 
přítelkyně Vanická, Šulcová a mnozí další. 

V roce 1997 jsme byli poprvé přizváni pořadateli okresní výstavy v 
Častolovicích k účasti na této výstavě. Od tohoto roku se pravidelně 
zúčastňujeme jako vystavovatelé. Zúčastňovali jsme se i soutěže o nejlepší 
misku ovoce. Jednou jsme obsadili druhé místo miskou přítele Kubalíka. 

V současné době naše organizace značně zestárla. Zájem mladých lidí 
o spolkovou činnost je malý. Organizace čítá i se Zámělí 47 členů. Úpravou 
některých záhonů došlo k redukci míst k osazování – například dlouhý záhon  
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podél hlavní silnice byl zakorněn a osazen tavolníky,  záhony starých a 
zplanělých růží u zdravotního střediska byly zrušeny a místo zatravněno. 
Věkové složení naší členské základny nám již nedovoluje provádět práce v 
dřívějším rozsahu. 

Tolik stručně připomínka uplynulých 60 ti let od vzniku naší organizace. 
 

A nyní o činnosti organizace v roce  2009 
 

I nyní sdružuje naše organizace zahrádkáře ze dvou obcí a to Záměle a 
Potštejna. Ze Záměle je evidováno 18 zahrádkářů. Ve výboru organizace 
pracuje přítelkyně Krupičková jako místopředseda. V revizní komisi pracuje 
dlouhodobě přítelkyně Novotná. Zahrádkáře v Záměli mají rozděleny tři 
úsekářky – př. Khólová, Krupičková a Karásková. Výroční schůze pořádáme 
vždy střídavě v Záměli a Potštejně.  

Začátek roku 2009 byl dosti bohatý na sněhové srážky a tak naše 
zahrádky spaly pod příkrovem sněhu. Macošky na jarní výsadbu byly zasypané 
sněhovou peřinou a čekaly na jaro. Naše členstvo si mohlo vydechnout a nabrat 
sil na další pěstební sezonu.  

Přesto se již činily přípravy na nové snažení na našich záhonech a 
truhlících. Byla započato s výsevem begonií převislých a doubků – 2.1.2009. A 
již se muselo rosit, hlídat teplota a vlhkost, aby nezačaly plísně a nepřišla sadba 
nazmar. Následoval výsev petunií, rozsazování muškátů, řízkování surfinií a už 
to zase začalo.  

Byla vyvolána jednání s Obecním úřadem v Potštejně o hospodářské 
smlouvě na rok 2009.  Bylo dosaženo dohody a smlouva byla připravena k 
podpisům. Výbor začal s přípravou výroční členské schůze, která se 
uskutečnila v restauraci Pod lipami dne 7. února 2009. Výbor schůzi 
připravoval odpovědně a její průběh byl důstojný. Na výroční schůzi jsme 
odměnili věcným darem a diplomem pana Nikolínka Oldřicha za jeho 
dlouhodobou práci ve výboru. Bohužel jeho zdravotní stav již nedovoluje 
docházet na schůze. Loňský rok byl i rokem volebním a tak byly organizovány 
volby výboru a revizní komise. Volbami došlo k malé obměně členů výboru, 
revizní komise zůstala ve stejném složení. Součástí schůze byla i přednáška o 
pěstování růží, zeleniny, stromků a podobně. Byly zodpovězeny dotazy 
zúčastněných.  

Jarní čas již pokročil a výbor organizoval první jarní brigádu na 
výsadbu macošek a úpravu záhonů růží, výsadku truhlíků a mís. Účast na 
brigádě byla velká a práce pokročily rychle dopředu. Počasí nám mnoho 
nepřálo, přesto jsme práci dokončili a zbývalo jen ošetřování, přihnojování a 
zalévání. A již bylo nutno myslet na letní výsadbu. Přítel Praus a Kubalík  
pikýrují a ošetřují ve sklenících petůnie, surfínie, begonie, lobelky, tařice a 
afrikány, aby bylo dostatek sadby na záhony a výsební nádoby.  Dle smlouvy 
pamatujeme i na sadbu pro Obecní úřad na hrad. 

 

  

Po pouti je opět svolána brigáda na zrušení výsadeb macešek, ze 
kterých nejdříve sklízíme semeno na další rok. Obměna osázení záhonů je 
provedena ve dvou dnech a ihned je třeba provést ošetření proti slimákům, 
kteří by nám naši práci okamžitě zničili.  

Výbor měl dle plánu práce zajistit zájezd. První záměr nevyšel pro 
nedostupnost malého autobusu. Až termín 11.7.2009 byl úspěšný . Navštívili 
jsme šikovnou malérečku, která nám předvedla zdobení velikonočních vajec 
vyškrabováním. Mnozí si zakoupili její hezké výrobky k ozdobení svých bytů o 
příštích velikonocích. Pokračovali jsme do arboreta v Boskovicích, kde jsme si 
mohli mezi spoustou opečovávaných výpěstků a rostlin vzít nápady na úpravu 
naších zahrad. Byla k dispozici i prodejna výpěstků arboreta. Pokračovali jsme 
dále do zahradnictví pana Lebiše, kde bylo možno rovněž zakoupit výpěstky, 
hnojiva a proslavené samozavlažovací truhlíky. Oběd jsme měli zajištěn v 
hezkém prostředí loveckého areálu s nabídkou zvěřinových jídel i jiných 
dobrot. 

Po odpočinku a nabrání sil jsme jeli na zámek Lysice, kde jsme zhlédli 
interiéry zámku. Rovněž za vděk jsme vzali zámeckou cukrárnou a již na nás 
čekala naše poslední zastávka – hrad Svojanov, kde se nás ujala již po době 
pravidelných prohlídek sama kastelánky hradu. Zajímavý výklad o histoii 
hradu byl doplněn šermířským utkáním, které nám přiblížilo středověk. 

Zájezd byl výborně a do detailů naplánován a veden přítelem 
Jindřichem Vanickým. Za organizaci mu patří velký dík. Výbor se rovněž 
připojil k oslavám výročí naší obce připomínkou 60 tého výročí založení 
organizace zahrádkářů v obci a to samostatnou výstavkou v místní sokolovně a 
prezentací v samostatném almanachu i almanachu vydaném obcí  k 750 výročí 
o první zmínce o naší obci.  

Oslavy 750 let výročí obce Potštejn byly doplněny i oslavami 130 let 
od založení místní školy,   60ti let od založení zahrádkářského spolku v 
Potštejně, 90 ti let tělovýchovné jednoty Sokol Potštejn, 90ti let založení 
spolku včelařů a 125 let od založení sboru dobrovolných hasičů. 

Oslavy byly rozloženy do 3 dnů a měly mnoho doprovodných 
programů. Obec Potštejn, škola a zájmové organizace vydaly za pomoci obce 
Potštejn almanachy a prezentovali svoji činnost na výstavě v místní sokolovně. 

Naše organizace zahrádkářů před oslavami upravila záhony, truhlíky a 
mísy tak, aby i v pokročilé vegetační době zkrášlovaly veřejné prostory obce. 
Květinami jsme doplnili prostory sokolovny a zrealizovali jsme výstavku naší 
organizace. Výstavka presentovala naši činnost a mapovala texty a 
fotografiemi činnost organizace od jejího vzniku po současnost. Výstavu naší 
organizace zajišťovali přítelkyně Krupičková, Koukolová a přítel Kubalík. 
Květiny na výstavu dodali přítelkyně Krupičková a Řeháková, přítel Praus a 
Kubalík. Velkým přínosem bylo aranžerské umění paní Bártkové, která nám 
pomohla s aranží výstavy a sama dodala množství zajímavých exponátů – 
vyřezávaný meloun, aranže z dýní a okrasných květin a trav. 
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