
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Až zazvoní zvoneček, 
rozsvítí se stromeček, 
malý dárek rozbalte si 

a na všechny vzpomeňte si. 
 

Pak vykročte rovným krokem 
za tím krásným  
novým rokem. 

 
přeje Obec Záměl 
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Z veřejného zasedání  
 

Zastupitelstva Obce Záměl  

 

Usnesení č. 44/ 2014z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 18. 
8. 2014 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí a určuje ověřovateli zápisu Ing. 
Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka , zapisovatelkou určuje Milenu 
Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
15.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 
10 / 2014 / viz příloha. 
  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 44 / 2014. 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Ing. Miroslava Rozkota 
CSc., na směnu pozemků. Pan Ing. Miroslav Rozkot CSc., nabízí pozemky 
s parc. č. 706/2 a 706/3 s výměrou 194 m2 a obec Záměl nabízí pozemek s parc. 
č. 714/2 s výměrou 48 m2. Rozdíl mezi výměrami pozemků je 146 m2. Obec 
Záměl uhradí panu Ing. Miroslavu Rozkotovi CSc., rozdíl 146 m2  v částce 25,- 
Kč za 1 m2, celkem 3 650,-Kč. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku od společnosti Tendra spol. 
s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování výběrového řízení na akci „ 
Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl “. Cena činí 1% 
z celkových uznatelných nákladů ( min. 40 000,- Kč ) 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku od společností Tendra spol. 
s.r.o.,Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění technického dozoru investora – 
současně s dotačním managementem udržitelnosti po dobu pěti let 3% 
z vysoutěžené částky ( min. 40 000,- Kč, max. 199 000,- Kč ) na akci: 
„Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“  
8. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje cenovou nabídku č. 71/38/Lu/2014 
společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou na výměnu 6 ks přípojkových ventilů a navrt. pasů v obci Záměl za 
cenu 60 295,- Kč. 
 
 

OBEC ZÁMĚL - 2014 / 3-4    OBEC ZÁMĚL -  2014 /3-4 



 

10. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu č. 14167213 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí na akci: „Tělocvična u školy v obci Záměl“ 
11. Zastupitelstvo obce Záměl vybírá a schvaluje nejlevnější cenovou nabídku 
firmy Kapucián David topenářství a vodoinstalatérství, Záměl 171, za cenu 
94 680,- Kč na výměnu plynového kotle ve školní kotelně. 
12. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nabídku pana Pavla Zářeckého, 
Lhoty u Potštejna 29, 517 41 Kostelec nad Orlicí na zhotovení veřejného 
osvětlení v části obce Záměl za cenu 94 717,- Kč. 
13. Zastupitelstvo obce Záměl sestavilo a schválilo výběrovou komisi ve 
složení: předseda: Ing. Josef Myšák, místopředseda: Jaroslava Pišlová, člen: 
Josef Novotný, Pavlína Plesová. Náhradníci: Milena Kaplanová, Ing. Milena 
Krupičková, Ing. Miroslav Rozkot CsC., a Jan Stašák. Komise bude hodnotit 
nabídky a vybere firmu, která vyhotoví projekt: „Svážíme bioodpad z obce 
Záměl.“ 
14. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje podání písemné výzvy k podání a 
prokázání kvalifikace pro projekt „Svážíme bioodpad z obce Záměl“ a určuje 
firmy k přímému oslovení „viz příloha.“ Příloha je součástí zadávací 
dokumentace výběrového řízení. 
15. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost občanského sdružení „Má 
vlast- můj domov“ o finanční příspěvek na režii a provoz ve výši 10 000,- Kč. 
O.s. Má vlast – můj domov je povinno doložit do 1. 11. 2013 faktury. Na jejich 
základě jim bude příspěvek proplacen. Faktury budou předloženy 
v originálech. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl neschvaluje návrh společnosti AQUA SERVIS, 
a.s., na odprodej vodoměrů v obci Záměl za vyčíslenou částku 55 560,- Kč. 
  
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy 
mezi obcí Záměl a panem Ing. Miroslavem Rozkotem CSc., Záměl 57 na 
pozemky s parc. č. 706/2, 706/3, za pozemek parc. č. 714/2. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se 
společností Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zpracování 
výběrového řízení na akci „Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci 
Záměl“. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy se 
společností Tendra spol. s.r.o., Legionářů 72, 276 01 Mělník na zajištění 
technického dozoru investora – současně s dotačním managementem 
udržitelnosti po dobu pěti let 3% z vysoutěžené částky ( min. 40 000,- Kč, max. 
199 000,- Kč ) na akci: „Zateplení obecního úřadu a knihovny v obci Záměl“  
 

  

 
OZNÁMENÍ 

 
 

Prodej mléka v areálu kravína v Záměli (Farma Tichý Záměl) 
Každý den od 8:00 – 8.30 hod. Odpoledne od 18:00 – 18:30 hod. 
Cena: 14 Kč / litr 
Zakázkové krejčovství Helena Sršňová 
Dává na vědomí své služby: zakázkové krejčovství, úpravy a opravy oděvů, 
společenské šaty, dámské, pánské, dětské oblečení, patchwork, karnevalové 
kostýmy, bytový textil 
Záměl 9, 517 43 Potštejn, e-mail: helenasrsnova@seznam.cz 
Sportoviště „U školy v Záměli“ je otevřeno 8:00 – 21:00 hod. klíče je 
možné si rezervovat na tel. 606 091 513 a k vyzvednutí jsou v Penzionu 
Orlice u pana Jana Stašáka 
Lektorka angličtiny nabízí výuku anglického jazyka pro děti i dospělé 
(doučování, příprava na maturitu) individuální i skupinová výuka. 
Vyučovací hodina trvá 60 min. Kontakt 733777148 Vamberk 
18.12-
20.12.14 

Penzion Orlice Záměl Vás zve na zvěřinové hody od 11:00 
do 21:30 hod. Budou pro Vás připravena hotová i minutková 
jídla z divočáka, jelena, muflona, daňka, srnce, zajíce, 
bažanta ... 

18.12.2014 od 18 hodin  -  Vánoční koncert Sbor z hor.  v Hostinci u 
Karla IV., Místa omezená. Doporučujeme rezervovat na tel. 
737 10 18 21 

24.12.2014 od 10 do 11 hodin  Živý betlém s rozdáváním Betlémského 
světla 

1.12.2014 
do 
31.3.2014 

Od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 Sběrný dvůr – provozní doba 
v zimních měsících. V sudé týdny v sobotu od 10:00 hod. do 
11:00 hod.  

1.1.2015 Novoroční výstup na Velešov  (ve 13 hodin u ZŠ) 
10.1.2015 Tříkrálová sbírka Má vlast – můj domov o.s. 
17.1.2015 Dětský karneval (ve spolupráci s hasiči a sportovním 

klubem) 
14.2.2015 Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci 

Králové – Figarova svatba 
21.3.2015 Sousedský ples 
17.-18.4. 15 Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 
1. 5. 2015 Putování ke studánkám 
9.5.2015 Pochod přes tři hrady – kontrola  - Floriánkova stezka – 

soutěže a program  pro děti  
30.5.2015 Dětský den s Floriánkem - divadlo Orlice asi od 15 hodin 
30.5.2015 Svátek sousedů aneb Zámělské přástky 
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Tělocvična u školy v obci Záměl  
Výměna oken a dveří a zateplení  tělocvičny díky programu OPŽP (operační 
program životního prostředí). Celé dílo se podařilo během 2 měsíců. 
Posouzení nabídek proběhlo 3. 6. 2014. Dne 25. 6. 2014 byla sepsána 
smlouva o dílo s fi Vaspo Vamberk s.r.o. Celkové předpokládané a 
způsobilé výdaje projektu byly 2 275 181 Kč. Cena je včetně DPH. 
Skutečné uznatelné náklady jsou vyčísleny na 1 831 969 Kč. Dotace činila  
1 648 772 Kč z uznatelných nákladů.  
 
 

 

Místo dětských snů 
Dětské hřiště vzniklo díky dotaci 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR..  

Celé dílo se podařilo vybudovat během 2 měsíců Posouzení nabídek 
proběhlo 9. 5. 2014. Dne 22. 5. 2014 byla sepsána smlouva o dílo s fi Hriště 
s.r.o. Celkové předpokládané a způsobilé výdaje projektu byly 617 334 Kč. 
Cena je včetně DPH. Skutečné uznatelné náklady jsou vyčísleny na 617 334 
Kč. Dotace činila 400 000 Kč z uznatelných nákladů. 
  

Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve 
sběrném dvoře pro Záměl „registrační číslo projektu 
ESO2342“ 
Díky dotaci Královehradeckého kraje byl pořízen 
štěpkovač LASKI LS 150TS a dva kusy kontejneru pro 
sběrný dvůr v hodnotě 477 950 Kč vč. DPH. Skutečné 
uznatelné náklady jsou vyčísleny na 474 199 Kč. Dotace 
činila 379 000 Kč z uznatelných nákladů. 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů. Do Nového roku 
přejeme občanům Záměle hodně zdraví, štěstí a 
pohody.    
 

Doprodej limitované série vydaných odznaků 
k příležitosti 130 let SDH Záměl jsou k prodeji na 
obci v Záměli a v místním obchodě za 60 Kč.  

 

 

9.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu jednáním se společností 
AQUA SERVIS, a.s., Štenberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o 
nabízeném odprodeji vodoměrů v obci Záměl formou splátek. 
10.  Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 
14167213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: „Tělocvična u školy 
v obci Záměl“. 
 
Usnesení č. 45/ 2014z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 15. 
9. 2014 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí a určuje ověřovateli zápisu Ing. 
Milenu Krupičkovou a Ing. Josefa Myšáka, zapisovatelkou určuje Milenu 
Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje Jaroslavu Pišlovou 
4.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí zprávu o činnosti obce. 
3.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 
9.  Zastupitelstvo obce Záměl bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11, 12 / 
2014 /  
  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje program jednání č. 45 / 2014 
5.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu s přílohami č. 1 a č. 2 o 
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4121036088. 
6.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o převod movitého majetku z 
DSO Orlice po vypršení pětileté lhůty udržitelnosti projektu do majetku obce 
Záměl. 
7.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje žádost o vyřazení pozemku (zahrada)  
parc. č. 576/2 z majetku DSO Orlice a převodu do majetku obce Záměl. 
8.  Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 
Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve vlastnictví SK Záměl, je uložena 
stavba kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. Služebnost se dle smlouvy 
sjednává na dobu neurčitou úplatně za vzájemně ujednanou částku ve výši 
200,- Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti při podpisu smlouvy, proti 
písemnému potvrzení. 
 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
5. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy s přílohami 
č. 1 a č. 2 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 14_SOP_01_4121036088. 
8. Zastupitelstvo obce Záměl pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Pod povrchem pozemkové parc. č. 1009/24 ve 
vlastnictví SK Záměl, je uložena stavba kanalizace ve vlastnictví obce Záměl. 
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Služebnost se dle smlouvy sjednává na dobu neurčitou úplatně za vzájemně 
ujednanou částku ve výši 200,- Kč, kterou oprávněná uhradí v hotovosti při 
podpisu smlouvy, proti písemnému potvrzení. 
 
Usnesení č. 1/ 2014z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 4. 
11. 2014 v 18,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.          Kontrolu přijatých usnesení 
2.          Zprávu o činnosti obce. 
3.1.1.  Určuje ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rozkota CSc., Ing. Martina 
Šklíbu, zapisovatelkou určuje Milenu Kaplanovou a sčítáním hlasů určuje 
Renatu Štefkovou. 
3.22.0.  Rozpočtové opatření č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / 2014 / viz 
příloha. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
3.1.2.   Program jednání č. 1 / 2014 
3.2.0.  Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 
3.2.1. Způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeném 
předsedajícím. 
3.2.2.   Starostu Josefa Novotného, trvale bytem Záměl 231. 
3.2.3.   Jednoho místostarostu.  
3.2.4.   Místostarostku Milenu Kaplanovou  
3.3.0.   Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru.  
3.3.1.  Navržený počet členů finančního výboru a kontrolního výboru a každý 
z nich bude mít tři členy. 
3.3.2.   Předsedu finančního výboru: Ing. Miroslava Rozkota CSc, Zbývající 
členy: Ing. Martina Šklíbu, Marii Trejtnarovou, 
3.3.3.   Předsedkyni kontrolního výboru: Ing. Milenu Krupičkovou, zbývající 
dva členy: Ing. Josefa Myšáka, Václava Jindráska,  
3.4.0.   Předsedkyni sociálního a kulturního výboru: Milenu Kaplanovou,  
Zbývající dvě členky: Renatu Štefkovou, Janu Kaplanovou,  
3.5.0. Odměnu za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce, 
neuvolněného člena zastupitelstva obce, odměnu za výkon funkce předsedy 
výboru a členu zastupitelstva obce ode dne 5. 11. 2014 dle přílohy č.4. 
3.6.0.  Navržené zástupce do DSO Orlice Josefa Novotného starostu obce 
Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
3.7.0. Navržené zástupce do DSO Mikroregionu Rychnovsko Josefa 
Novotného starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou 
místostarostku. 
3.8.0.  Navržené zástupce do MAS Splav Josefa Novotného starostu obce 
Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 

  

To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto 
požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a 
recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky financování 
zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je 
ELEKTROWIN. 
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Recyklace nahrazuje 
ubývající zdroje 

surovin  
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už 

navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především 
elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných zemin. 

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě 
spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom 
velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké 
části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se 
rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. 
Důvod je prostý – začala je využívat sama. 

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto 
vzácných kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím 
jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří 
Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium 
a Dysprosium. 

Urban mining čili městská těžba 
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci 

elektrospotřebičů po skončení jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, 
tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a 
opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve 
sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny 
dostat zpět a vrátit je do výroby. 

Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, 
umožňují efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou 
elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako druhotné 
suroviny.  

Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. 
Opakovaně je tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které 
definitivně dosloužily.  

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře 
vyskytují ve zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka. 

Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na 
celkové hmotnosti přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. 
Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %). 

Recyklace není výdělečný byznys 
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí 

různé škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o 
oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané 
dříve v chladicích zařízeních.  
 

  

3.9.0.  Navržené zástupce do Aqua Rychnov nad Kněžnou Josefa Novotného 
starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
3.10.0. Navrženého zástupce do školské rady MŠ a ZŠ Záměl  Ing. Miroslava 
Rozkota CSc. 
3.11.0. Smlouvu na věcné břemeno s povodím Labe číslo 1DHM140286 na 
výpusť k ČOV. 
3.12.0. Dodatek č.1 ke smlouvě č. ES00400 ze dne 16.6.2014 o poskytnutí 
dotace na zpracování projektové dokumentace „ Intenzifikace ČOV Záměl “. 
3.13.0. Členy inventární komise pro rok 2014 Ing. Miroslava Rozkota, 
Štěpánku Slezákovou, Janu Trejtnarovou. 
3.14.0. Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení a podání výzvy k podání 
nabídky a prokázání kvalifikace na projekt „Zateplení obecního úřadu a 
knihovny v obci Záměl“. Firmy k přímému oslovení jsou součástí přílohy 
výběrového řízení: Racio stavební firma s.r.o.,, Vaspo Vamberk s.r.o., Ing. 
Václav Hynek, Stavební a obchodní firma, Stavitelství EU s.r.o., Kerson spol. 
s.r.o., Rekos Ševčík s.r.o. 
3.15.0.   Podání cenových nabídek a výběrovou komisi ve složení: předseda 
Ing. Josef Myšák, místopředseda Josef Novotný, členka Renata Štefková, pro 
projekt „Zařízení na úpravu a shromažďování odpadů ve sběrném dvoře pro 
obec Záměl“ na pořízení kontejnérů a štěpkovače. Na pořízení kontejnérů byly 
osloveny firmy: Agroservis Záměl s.r.o., Radek Sokol, Jan Mareš, Na pořízení 
štěpkovače byly osloveny firmy: Agroservis Záměl s.r.o., P & L, spol s.r.o., 
N.O.P.O.Z.m. s.r.o., 3.16.0.  Žádost pana starosty provádět rozpočtová opatření 
do výše 100 000,- Kč. 
S rozpočtovou změnou musí být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším 
veřejném zasedání po provedení rozpočtové změny. 
3.17.0.  Výsledek výběrového řízení na projekt „Svážíme bioodpad z obce 
Záměl“. 
Nejvhodnější nabídku společnosti Agroservis Záměl s.r.o., Záměl 228, Potštejn 
517 43  na projekt „Svážíme bioodpad z obce Záměl“,  která obsahuje nejnižší 
nabídkovou cenu z hodnotících firem na projekt a  to ve výši 2 988 700,-Kč. 
3.18.0. Dne 20. 10. 2014 po telefonickém kontaktu s paní Renatou Fodorovou 
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla svolána pracovní schůzka 
zvoleného zastupitelstva obce Záměl, na které zastupitelé schválili  oslovit tyto 
firmy: Stavona, spol s.r.o., Vekra, Windows Holding a.s., Vaspo Vamberk 
s.r.o.,  
k podání cenových nabídek na projekt „Výměna oken u čp. 126 škola v obci 
Záměl“. Dle dohody bylo domluveno, že výběr firmy bude proveden na 
nejbližším veřejném zasedání. Na veřejném zasedání dne 4. 11. 2014 byla 
vybrána firma Vekra, Windows Holding a.s., která měla nejnižší cenovou 
nabídku 588 351,78 Kč. Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje zhotovitele 
projektu „Výměna oken u čp. 126 škola v obci Záměl“ firmu Vekra, Windows 
Holding a.s 
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3.19.0.  Výběrovou komisi ve složení: předseda:  
Ing. Josef Myšák, místopředseda: Renata Štefková, člen: Josef Novotný, 
Pavlína Plesová. Náhradníci: Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. 
Miroslav Rozkot CsC., a Jana Trejtnarová. Komise bude hodnotit nabídky a 
vybere firmu, která vyhotoví projekt: „Zateplení obecního úřadu a knihovny v 
obci Záměl“. 
3.20.0. Poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje podle pravidel 
pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014. 
Obec získá, v souladu s Pravidly, na základě výše uvedeného usnesení 
zastupitelstva kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 400,- Kč, která je 
rozdělena následovně: 14JPO03 písmeno A) výdaje na odbornou přípravu: 
10 400,- Kč, 14JPO03 písmeno B) výdaje na uskutečněný zásah JSDH obce na 
výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její 
území obvod (částka byla schválena na základě Vámi podané žádosti o 
uhrazení těchto výdajů a následně konzultaci s Hasičským záchranným sborem 
Královéhradeckého kraje): 0,-Kč, 14JPO03 písmeno C) výdaje na věcné 
vybavení neinvestiční povahy: 0,-Kč. Při uzavření smlouvy bude obec 
zavázána předat Královéhradeckému kraji (poskytovateli dotace) Vyúčtování- 
závěrečnou zprávu o čerpání dotace, a to do 31. prosince 2014 na jeho adresu. 
3.21.0.  Navržené zástupce do Euroregionu Glacensis Josefa Novotného 
starostu obce Záměl a jeho zástupce Milenu Kaplanovou místostarostku. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
3.11.0. Starostu k podpisu smlouvy na věcné břemeno s povodím Labe číslo 
1DHM140286 na výpust k ČOV. 
3.12.0. Starostu k podpisu dodatku č.1ke smlouvě č. ES00400 ze dne 16. 6. 
2014 o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace 
„Intenzifikace ČOV Záměl“. 
3.17.0.  Starostu podpisem smlouvy s vybranou firmou Agroservis Záměl 
s.r.o., na projekt „Svážíme bioodpad z obce Záměl“.  
3.18.0.  Starostu k podpisu smlouvy se zhotovitelem projektu „Výměna oken u 
čp. 126 škola v obci Záměl“ s firmou Vekra, Windows Holding a.s.,  
 
Usnesení č. 2/ 2014z jednání Zastupitelstva obce Záměl konaného dne 26. 
11. 2014 v 17,00 hodin v Penzionu Orlice. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. Zapisovatelkou dnešního jednání určuji Milenu Kaplanovou, sčítáním hlasů 
určuji Renatu Štefkovou, ověřovateli zápisu určuji Ing. Miroslava Rozkota 
Csc., Ing Martina Šklíbu.        

   

Sběrný dvůr 
s kompostárnou 

 

Od 1. 12. 2013 do 31. 3. 2014 Sběrný dvůr – provozní doba v zimních 
měsících - v sudé týdny v sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod.  
(dle intervalu svozu popelnic, které jsou také vyváženy v sudém týdnu) 
 

Do sběrného dvora v Záměli byl pořízen štěpkovač LASKI LS 150TS a dva 
kusy kontejneru. Pro místní občany je možnost odkládání biologicky 
rozložitelného odpadu zdarma. 
Svoz popelnic 2015: každý sudý týden Pátek číslo týdne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 
Svoz plastů a nápojových kartonů (tetrapaků) 2015: svozový den úterý v 
týdnech 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52  
Svoz skla (bíle a barevné) 2015: 4x ročně středa v týdnech 2, 15, 28, 41 

  

 
Poplatky pro rok 2014 

UPOZORNĚNÍ 
Poplatky na rok 2015 jsou splatné do 31. 3. 2015. 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  
 

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

 
480,- Kč rok/osoba  
480,- Kč rok/rekreační objekt 
240,- Kč rok/osoba 

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

 
100,- Kč 
150,- Kč  

Nájemné vypočítané podle m2 dle smlouvy 
 

6 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL -  23 



 

všechny kroniky a pamětní knihy odevzdány na okresní hejtmanství 
v Rychnově nad Kněžnou. Jelikož všichni věděli, že by tyto kroniky a pamětní 
knihy již nikdy neviděli, byly dokumenty za válečných let dobře uschovány. Po 
poválečných změnách politických poměrů zůstaly nadále uschovány. Až ve 
svobodných poměrech se tyto pamětní knihy znovu objevují, aby nám dalším 
generacím připomenuly spolkový život našich předků.  
 
 Zde zápisy do této pamětní knihy končí, ale pro historiky, kronikáře i 
soukromé badatele je zde otevřen prostor k bádání o životě lidí a organizací 
v naší obci Záměli. Jsem rád, že jsem mohl přispět k tomu, aby kousek již 
skoro zapomenuté historie se opět dostal více jak po sedmdesáti pěti letech do 
rukou lidí, kteří vědí jak s tímto cenným nálezem naložit. Poděkování patří 
paní Marii Bubnové, která tuto pamětní knihu objevila a předala do správných 
rukou. 
 Ještě před tímto nálezem mi předal pan Ing. Josef Myšák dvě pamětní 
knihy, které dlouhá léta opatroval. Na začátku devadesátých let je předal panu 
Myšákovi pan Jaroslav Čižinský, několik let po jeho posledním zápisu v roce 
1992. Jde o pamětní knihu Divadelní pamětník hasičského sboru a besedy 
v Záměli. Založena byla v roce 1935 a záznamy divadelních her jsou v ní 
uvedeny zpětně od roku 1901 do konce šedesátých let minulého století. 
Ve čtyřicátých letech hasičský sbor svou divadelní činnost ukončil a předal 
divadelní jeviště Místní radě osvětové, která do poloviny šedesátých let 
pokračovala v divadelní činnosti za vedení pana učitele Antonína Beneše. Pan 
učitel Beneš poctivě vedl druhou pamětní knihu Místní rady osvětové, v které 
jsou zaznamenány všechny divadelní hry a kulturní akce v obci Záměl od roku 
1946 do roku 1951.  
 

 Z pozůstalosti po Františku Fridrichovi (kronikáři obce Záměl 
v období let 1946 – 1983), kterou spravovala jeho dcera Marie Sedláčková, se 
zde našly dvě pamětní knihy Československé strany lidové (ČSL). Z dřívějších 
členů Katolické jednoty byla na začátku roku 1919 ustavena organizace 
Československé strany lidové v Záměli. V prosinci 1919 došlo ke spojení 
tří okolních organizací Záměl, Potštejn, Proruby a takto ČSL fungovala až do 
roku 1948. V knize první jsou zápisy od roku 1919 do roku 1935 a v knize 
druhé od roku 1935 do roku 1948.  
 

 Všechny zmíněné pamětní knihy budou po studiu předány do 
okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, kde do nich bude moci 
nahlédnout široká veřejnost. Děkuji všem jmenovaným za předání těchto 
pamětních knih a tím uchování dalších dosud nám neznámých skutečností 
života lidí naší obce Záměle.   

Milan Sedláček 

  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.  Program jednání č. 2 / 2014 
3.  Smlouvu č. 14POV01-0013/RK/INV na poskytnutí investiční finanční 
podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy 
venkova dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti na realizaci projektu s názvem „Výměna oken u čp. 126 Škola a 
tělocvična v obci Záměl.“ 
4.  Smlouvu č. č. 14175464. Podpora, kterou se zabývá tato smlouva, je 
poskytována v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen 
„OPŽP“), Prioritní osa 4- Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží ( FS ), oblast podpory 4.1- Zkvalitnění nakládání 
s odpady. Podkladem pro její poskytnutí je žádost příjemce podpory, 
akceptovaná fondem dne 14. 12. 2014. Podpora je určena výhradně na akci: 
„Svážíme bioodpad z obce Záměl“ 
5.  Výsledek výběrového řízení na projekt „Zařízení na úpravu a 
shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ na pořízení kontejnerů. 
Zastupitelstvo obce Záměl schvaluje nejvhodnější nabídku Jana Mareše, která 
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu z hodnotících firem na projekt „Zařízení na 
úpravu a shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ a  to ve výši 238 370,- Kč. 
6.  Výsledek výběrového řízení na projekt „Zařízení na úpravu a 
shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ na pořízení štěpkovače. 
Nejvhodnější nabídku firmy Agroservis Záměl s.r.o., která obsahuje nejnižší 
nabídkovou cenu z hodnotících firem na projekt „Zařízení na úpravu a 
shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ a  to ve výši 239 580,- Kč. 
        
Zastupitelstvo obce pověřuje: 
3.  Starostu k podpisu smlouvy č. 14POV01-0013/RK/INV na poskytnutí 
investiční finanční podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského 
programu obnovy venkova dotační titul 1 Obnova a údržba venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti na realizaci projektu s názvem „Výměna 
oken u čp. 126 Škola a tělocvična v obci Záměl.“ 
4.  Starostu k podpisu smlouvy č. 14175464, která je poskytována v rámci 
Operačního programu Životní prostředí a je určena výhradně na akci: „Svážíme 
bioodpad z obce Záměl“. 
5.  Starostu k podpisu smlouvy s Janem Marešem, na projekt „Zařízení na 
úpravu a shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ na pořízení kontejnerů.  
6.  Starostu k podpisu smlouvy s firmou Agroservis Záměl s.r.o., na projekt 
„Zařízení na úpravu a shromažďování odpadu ve sběrném dvoře“ na pořízení 
štěpkovače. 
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Vážení spoluobčané, milí záměláci, 
 

Další rok utekl jako voda a přicházejí opět ty nejkrásnější svátky v roce, jakými 
jistě Vánoce jsou. Je to čas hodnocení uplynulého roku, ale i čas nadějí a přání, 
aby ten příští byl aspoň tak dobrý jako uplynulý. 
V říjnu také skončilo čtyřleté volební období, a proto bych ho chtěl krátce 
zhodnotit. 
Do funkce starosty jsem vstupoval s představou laika o fungování obce. 
Postupně jsem získával znalosti a zkušenosti s fungováním obce, dotací, 
administrativy a zjišťoval, že někdy selský rozum nerovná se správně. Díky 
pomoci zaměstnanců obce jsem se prokousával agendou a díky zastupitelům 
řešil problémy obce. Poděkování patří zastupitelům, kteří se mnou na obci 4 
roky působili a jsem velmi rád, že čtyři pokračují i v dalším volebním období. 
Poděkování patří paní Jaroslavě Pišlové a panu Janu Stašákovi, kteří po 
podzimních volbách skončili.  
Co se podařilo: 
 Největší investice v minulém volebním období byly do místní MŠ a ZŠ a s ní 
spojené tělocvičny. Proběhla oprava střechy školy i tělocvičny za 1 700 000,- 
Kč, postavila se čistírna odpadních vod u školy za 2 250 000,- Kč, došlo 
k zateplení půdy školy 120 000,- Kč, zateplení tělocvičny a výměny oken a 
dveří v tělocvičně 2 000 000,- Kč, výměny kotlů v kotelně školy 100 000,- Kč 
a to jsou pouze vyšší částky. Bylo vystavěno dětské hřiště za 615 000,- Kč.  
Nepočítám drobnější opravy a revize. Další investicí byl nákup areálu mlýna za 
2 000 000,- Kč. Obec kupovala i více dalších pozemků po naší obci za 
300 000,- Kč. 
Proběhla výstavba zázemí pro hasiče za 750 000,- Kč a tím mají naši hasiči 
velmi dobré zázemí. Zázemí je porovnatelné s mnohem většími obcemi. 
Jsem rád, že se podařil zrealizovat projekt sběrného dvora a kompostárny a 
slouží velmi dobře našim občanům. Zřízení sběrného dvora stálo 900 000,- Kč. 
Byl pořízen traktor s čelním nakladačem, vlekem a radlicí za 1 200 000,- Kč . 
Do nové zástavby bylo vystavěno veřejné osvětlení 150 000,- Kč. Byl postaven 
chodník kolem Penziónu Orlice za 220 000,- Kč. 
Co se nezdařilo:  
Nepodařilo se zajistit dotaci na opravu veřejného osvětlení a nepodařilo se 
odkoupit některé pozemky od jejich majitelů. 
Co plánujeme:  
V roce 2015 budeme měnit chybějící okna na budově školy. Jedná se o 37 oken 
a 3 dveře. Cena investice činí 600 000,- Kč. Dojde také k rekonstrukci 
obecního úřadu (výměna oken a dveří, zateplení půdních místností a výstavba 
tepelného čerpadla a rozvodů tepla). Cena projektu bude činit 2 245 000,- Kč. 
V příštím roce také zakoupíme štěpkovač a kontejnery do sběrného dvora za 
cenu 470 000,- Kč. Zakoupíme nákladní vůz s kontejnerovou nástavbou za 
3 000 000,- Kč. To jsou akce, na které se nám podařilo získat dotace.  
 

  

 

Znovunalezené pamětní knihy 
 

Po deseti letech, kdy byly nalezeny dvě pamětní knihy 
Místního sdružení republikánského dorostu (MSRD) 
v Záměli, v bývalém Kailově statku čp. 54 (nyní 
Hvězdovi), byla objevena další pamětní kniha u 
Prokešových v čp. 165. Jedná se o Knihu protokolů 
Místního odboru pro zájmy venkovských žen.  

 Tato Kniha protokolů byla založena na ustavující schůzi dne 18. února 
1937 ve 20 hodin večer v hostinci u Kopsů za účasti jedenácti členek. Na 
schůzi promluvil okresní důvěrník Republikánské strany pan Emanuel 
Kapucián, který zdůraznil důležitost založení tohoto sdružení při 
Republikánské straně. Hned na této ustavující schůzi došlo k volbě 
pětičlenného výboru. Předsedkyní byla jednohlasně zvolena paní M. Plocková, 
místopředsedkyní paní A. Hledíková, jednatelkou paní F. Hlaváčková a 
pokladními paní E. Krahulcová a paní M. Vašátková.  
 Během dvou let se místní odbor sešel na osmi schůzích a dvou 
přednáškách. Dne 15. dubna 1937 ve večerních hodinách proběhla přednáška 
na téma „Péče o chrup“, kterou přednesl Dr. Frýba z Potštejna za účasti 12 
členek a 15 hostů. Druhá přednáška se uskutečnila dne 13. května 1937, paní 
Trefná choť ředitele velkostatku z Doudleb nad Orlicí přednesla své zkušenosti 
s chovem drůbeže.  
 Schůze Místního odboru venkovských žen konaná 2. února 1939 
v hostinci Antonína Kopsy ve 20 hodin večer za účasti 9 žen. Pořadem schůze 
byla změna názvu z Místního odboru pro zájmy venkovských žen, na Národní 
jednotu žen (dále jen NJŽ). Předsedkyně jednoty paní M. Plocková řekla 
přítomným: „Těšíme se na novou práci a přeji mnoho zdaru a pochopení 
v novém odboru“.  
 Na ustavující schůzi NJŽ, konané dne 12. února 1939 v 15 hodin 
odpoledne v hostinci pana Antonína Kopsy za účasti 11 žen, okresní důvěrník 
pan František Sedláček uvítal přítomné ženy, vyložil přítomným význam NJŽ a 
dal potřebné pokyny k volbě nového vedení. Předsedkyní byla opět zvolena 
paní M. Plocková, 1. místopředsedkyní paní M. Fajfrová ml., 2. 
místopředsedkyní paní M. Fajfrová st., jednatelkou paní F. Hlaváčková, 
pokladní E. Krahulcová a členkami výboru paní F. Junková, M. Vašátková, M. 
Burianová, M. Čižinská, F. Junková, R. Fibikarová.   
Do této pamětní knihy byl vložen tužkou psaný list se seznamem přihlášených 
žen do NJŽ, který obsahuje padesát tři jmen. 
 Na základě nařízení státního presidenta Dr. Emila Háchy byly v dubnu 
roku 1939 s okamžitou platností rozpuštěny všechny politické strany a jejich 
složky. I ženy v Záměli považovaly za svou národní povinnost svou činnost 
ukončit a provedly za souhlasu všech členek likvidaci NJŽ. Současně měly být  
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  18. prosince 2014 od 18 hodin  -  Vánoční koncert Sbor z hor.  
         Místa omezená. Doporučujeme rezervovat na tel 737 10 18 21 

24. prosince 2014 na Štědrý den od 10.00 do 11.00 hod. 
Živý betlém s rozdáváním Betlémského světla. 
 Přijďte s námi oslavit sváteční hodinku za zvuků 
koled a vánoční atmosféry do Hostince u Karla IV. 

 
 
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. 
 

10.ledna Tříkrálová sbírka 

březen Velikonoční výstava stejný termín jako zahrádkáři a  
včelaři ve mlýně Záměl 

1.  květen Putování ke studánkám 

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

30.května  Dětský den s Floriánkem  divadlo Orlice  asi 15 hodin 

30.května Svátek sousedů aneb Zámělské přástky + sousedské klání 
zahraje Řetůvanka/po pohádce 

červen Hudební odpoledne kapely BKP, G-Spot, atd. 

prázdniny Dílničky pro šikovné ručičky 

22.srpna Staročeské dožínky s programem a živou hudbou 

28. září Svátek Sv. Václava 

listopad Orientační běh 

prosinec Čertovské rojení 

prosinec Vánoční koncert  + pečení a vánoční dílny 

24. prosinec Betlémské světlo a živý betlém, Výstava betlémů a 
pohlednic   

celý rok Záchrana památky - brigády 
Srdečně zveme na uvedené akce.  

 
Aktuální a podrobnější informace na   www.mavlast.eu 

  

Co nás čeká v dalších letech: 
Důležitá bude velká rekonstrukce veřejného osvětlení. Budeme muset vyměnit 
lampy i sloupy a v některých místech vyměnit i vedení. Chtěl bych postoupit 
v projektové přípravě a výstavbě chodníku od obchodu k Doudlebům. Nějaké 
investice nás budou čekat také do školy, kde jsou ještě třeba udělat vnitřní 
rozvody vody a kanalizace. Velkou investicí pro obec bude také rekonstrukce 
čistíren odpadních vod. A uvidíme, co s budovou mlýna. Tato stavba - jak její 
využití a investice do ní - jsou na větší veřejnou diskuzi. Určitě se budeme 
snažit na tyto projekty hledat vhodné dotační tituly. 
Věřím, že i v příštím roce budeme spolupracovat s úřadem práce a že 
zaměstnáme zase dlouhodobě nezaměstnané, jako se nám to dařilo i letos. 
V letošním roce odváděli dobrou práci pro obec paní Vladimíra Jedlinská a pan 
Jan Marek.  
Moc děkuji všem spolupracovníkům, zastupitelům i Vám občanům za pomoc a 
podporu ve snažení o zkrášlování naší obce. Přeji všem krásné vánoční svátky 
a v novém roce hlavně zdraví. 

Josef Novotný, starosta 
 

 

Zpráva o činnosti školy 
 ZŠ a MŠ Záměl 

Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 1. září. Přivítali jsme nové 
prvňáčky: Lucii Toužimskou, Erika Bavloviče, Ondřeje Grulicha, Jana Raucha 
a Josefa Trejtnara. Po úvodních slovech pana starosty Josefa Novotného a paní 
Jaroslavy Pišlové ze sociální komise Obce Záměl rodiče zapsali svého 
prvňáčka do školní kroniky na památku na tento významný den. Celou školu 
jsme si prohlédli a seznámili jsme se se školním řádem. 

Hned ve čtvrtek 4. září jsme zahájili plavecký výcvik v Rychnově nad 
Kněžnou. 10 lekcí uteklo jako voda. A na začátku listopadu už to v bazénu 
vypadalo jako u vodníků. Nikdo se vody nebál a na závěr si každý odnesl 
mokré vysvědčení se záznamy svých výkonů. 

Ještě v září jsme stihli navštívit výstavu akvarijních rybiček a 
terarijních zvířat v Rychnově nad Kněžnou. Výstava pak byla motivací 
k napsání slohu a ke zpracování různých výtvarných prací. Brzy po výstavě 
rybiček nás navštívili herci z Divadla Šternberk. Maňáskové představení 
pohádek Budka, Máša a Budulínek bylo přijato hlavně malými diváky 
s nadšením. Děti si mohly samy vyzkoušet ovládat maňásky a pohrát si 
s látkovými kamarády. 
Na začátku října naši školu navštívili Radek a Petra Pokorní. Přivezli nám 
ukázat různé druhy papoušků z několika kontinentů. Krásné vyprávění a 
ukázka letů 
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byly nezapomenutelným zážitkem. V závěru děti kladly zajímavé 
otázky, na které dostaly vyčerpávající odpovědi. 

 

V říjnu proběhlo fotografování dětí s podzimní tematikou. Zahájili 
jsme také plnění disciplín Olympijského víceboje, který je součástí akce 
„Česko sportuje“, projektu Olympijského výboru na podporu zdravého 
životního stylu. Nejprve jsme zhlédli návodná videa, kde sportovci předvádějí 
správné provádění jednotlivých cvičení. Jedná se o hod basketbalovým míčem 
ze sedu, skok z místa do dálky, zkrácené lehy – sedy, hluboký předklon, běh do 
„T“ (člunkový běh), sprint na 60 metrů, postoj čápa a běh na 500 metrů. Právě 
tuto poslední disciplínu jsme ještě nesplnili, protože už nebylo pěkné počasí. 
Necháme si ji tedy na jaro. 

 

 

Na začátku listopadu nás 
navštívilo Divadlo Kozlík 
s pohádkou Luciášek. Tentokrát pro 
nás hrály krásné dřevěné loutky. Děti 
mohly vyzkoušet, jak je loutka těžká 
a jaké dovednosti je třeba, aby loutka 
poslouchala a hýbala se, jak 
loutkovodič chce. 

Během listopadu jsme plnili 
další úkol do Recyklohraní. 
Navštívily nás také zaměstnankyně 
AQUA servisu a vysvětlovaly dětem 
pomocí omalovánek, křížovek a 
jiných úkolů, jak postupovat při 
likvidaci odpadu. Vzhledem k tomu, 
že v Záměli máme sběrný dvůr, se 
spoustou věcí si už víme rady. 

                 Ve čtvrtek 13. listopadu jsme se vydali na exkurzi do Agroservisu 
v Záměli. Očekávali jsme tradičně velké kombajny, traktory a příslušenství, 
které je potřeba při práci na poli. Ale překvapil nás veliký nafukovací kombajn, 
který mohly děti prozkoumat celým svým tělem. Fungoval jako prolézačka a 
klouzačka, takže o zábavu bylo postaráno. 
 
Už od poloviny října začalo nacvičování vystoupení na rozsvěcení vánočního 
stromku u Penzionu Orlice. To se uskutečnilo v sobotu 29. listopadu. Dík patří 
paním učitelkám, které se nácviku zodpovědně věnovaly, dětem za jejich snahu 
a výkon a v neposlední řadě všem návštěvníkům, kteří přišli své malé ratolesti 
povzbudit a finančně přispěli zakoupením jmelí na vybavení mateřské školy a 
školní družiny hračkami. Tato akce je již tradičním milým setkáváním lidí na 
začátku adventu. 

  

V kostele Sv. Marka se poté konal koncetr skupiny Gemma a na závěr celé 
akce byla sloužena mše svatá. Pietní akce se konala pod záštitou pana senátora 
JUDr. Miroslava Antla a za finanční podpory obce Záměl. Nejen jim, ale i 
všem, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování. Naše o.s. vydalo 
pamětní pohlednici k tomuto tématu v omezeném nákladu. Z pietní akce je na 
internetu k vidění reportáž. Odkaz naleznete na naší www stránce.  
Škoda, že účastníků oslav nebylo mnoho, domnívali jsme se, že hrůzné válečné 
události nutno připomínat. Vždyť Velká válka se dotkla našich předcházejících 
generací. Obec písemně pozvala rodáky, kteří chtěli být informováni o dění v 
obci, ale jen minimum pozvaných na vzpomínkovou akci přijelo. Překvapil nás 
i nezájem místních. 
Srpen 2014 
Staročeské dožínky.  
Letošní program byl věnován také Velké válce, i když v trošku odlehčeném 
pojetí. Amatérské divadlo, v čele s panem Radoslavem Měchem, zde sehrálo 
několik známých pasáží z Haškovy knihy Dobrý voják Švejk. Nechyběl sám 
voják Švejk, který hrál na flašinet. K poslechu i tanci nám večer zahrála 
skupina Brillant band.  
Prosinec 2014 
Čertovské rojení. 
Připravili jsme pro děti 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. Děti se mohly seznámit i s historií a dovědět se něco 
o tom, kdo byla Barborka a Lucie.  
 I letos jsme pokračovali v obnově kulturní památky Hostince u Karla 
IV. Střecha je ze strany ze dvora již kompletně pokryta doškami. Uvnitř se 
mazala na podlahu mazanina. Pokládala se půdová dlažba. Natíral štít objektu. 
Na obnovu finančně přispělo Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. 
Kulturní akce finančně podpořil Královéhradecký kraj a Sdružení pro 
regionální česko-polskou spolupráci. 
 V letošním roce jsme spolupracovali s Okrašlovacím spolkem z 
Potštejna a bývalou farou na Sudslavě. Spolupráce nám přináší nejen potěšení a 
radost ze společné práce, ale i další nápady a plány do budoucna. Nově 
navazujeme spolupráci se Spolkem přátel historie z Vamberka.  
 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 v letošním roce a pochopitelně 
všem dalším sponzorům a brigádníkům.  
  
Z kulturních akcí se letos ještě v Hostinci u Karla IV. uskuteční: 
  14. prosince 2014 od 14 hodin  -  Vánoční koncert sbor z Gminy.  
Po koncertě  tvořivé vánoční odpoledne - zdobení perníčků a výroba dárků. Pro 
děti i dospělé. 
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Alžběty, klobouky z vodní a lesní říše, ale třeba i klobouk kuchtičky z 
Hostince. Originalitou se to tu jen hemžilo. Akce se konala s polskou účastí. 
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. 
Cesta do neznáma  
Cestopisná beseda o Bolívii i Paragvay Velice zajímavé, poutavé i veselé 
povídání s promítáním Vladimíra Hulmana. 
Cestopisná beseda o Normandii.  
Místní cestovatel Pepa Hlaváček nám ochotně povyprávěl o své cestě za 
poznáním známých míst bojů 2. sv. války. Své zážitky zpestřil projekcí 
krásných fotografií. Oběma cestovatelům děkujeme. 
 26. 7.2014  - Vzpomínková akce k výročí 100 let od vypuknutí Velké války 
pod záštitou JUDr. Miroslava Antla a obce Záměl. 
Připravovala se velmi svědomitě s ohledem na historické skutečnosti týkající se 
obce Záměl, které jsme získali studiem v archivu RK. Z tohoto důvodu jsme 
oslovili pana starostu, který se na programu rozhodl podílet.  
Na den přesně, kdy před sto lety byla do naší vsi dovezena mobilizační 
vyhláška, vybubnováním a čtením  tohoto c.k. dokumentu byla v Hostinci u 
Karla IV. slavnostně zahájena výstava Československé legie z projektu Legie 
100 doplněná o zbraně a výstroj vojáků v letech 1914 -1918. Odbornou ukázku 
výstroje s popisem zajistili členové Československé obce legionářské v čele s 
panem Radkem Vorlem. K vidění byly uniformy válčících stran. 
Poté k přítomným promluvila paní Trejtnarová z našeho sdružení a ve svých 
slovech zavzpomínala na nelehké období nejen vojáků, ale všech, kteří tu 
zůstali, hlavně na ženy a děti, které se musely i bez mužské síly postarat o 
živobytí. Milým hostem byl pan JUDr. Miroslav Antl, který přítomné pozdravil 
a popřál mnoho spokojených chvil.  
Součástí byla i výstava v obecním mlýně úzce změřená na obyvatele Záměle, 
kterou zajistil badatel a sběratel pan Sedláček. Někteří návštěvníci se zde 
dozvěděli i skutečnosti, o kterých často neměli ani tušení. Velice pěkně a 
přehledně byly zpracovány seznamy nejen padlých obyvatelů naší obce, ale i 
všech, na které se branná povinnost vztahovala. Výstava byla doplněna 
dobovými fotografiemi, pohlednicemi i dokumenty. V odpoledních hodinách 
za zvuků dechové hudby Řetůvanka, odcházel průvod z Hostince u Karla IV. V 
čele průvodu šli členové Obce sokolské v uniformách, vojáci se svou výzbrojí, 
hasiči s vlajkami, zástupci a návštěvníci obce k pomníku padlých. Zde hasiči 
položili věnec a pan starosta v projevu uctil památku padlých. Tady slavnostní 
vzpomínkový akt zakončila hymna a zazněly salvy. Dále průvod pokračoval ke 
hřbitovu, kde byl u hlavního kříže položen věnec a zapáleno 26 svíček se 
jmény padlých zámělských vojáků.  

  

V pátek 5. prosince navštívil naši školu Mikuláš spolu s čertem a 
hodným andělem. Přečetl z „Knihy hříchů“ vzkazy dětem a rozdal dárečky. 

Ve středu 10. prosince jsme prožili příjemné odpoledne při vánočních 
dílnách. Vytvořili jsme si drobné vánoční dekorace, poslechli si koledy a 
popovídali si.  

V posledním prosincovém týdnu se vydáme do Vamberka na divadlo 
s názvem Tři pohádky na Vánoce. Poslední pátek letošního roku prožijeme u 
stromečku a vyzkoušíme si tradiční vánoční zvyky a zahrajeme si společenské 
hry. 

Děkuji za výbornou spolupráci s Obecním úřadem i s rodiči. 
Přeji všem krásné a klidné sváteční dny a v celém příštím roce pevné 

zdraví.  
Jindra Müllerová ředitelka ZŠ a MŠ Záměl 

 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Záměl se bude konat ve středu 

21. ledna 2015 od 14:00 do 17:00 hodin. S sebou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti zákonného zástupce. 

    
 

 

 

Zprávičky z naší 
školičky 

 
Je advent, tedy také chvíle zavzpomínat, jak to vlastně letos všechno 

začalo. 
     Do naší MŠ v letošním školním roce nastoupilo 23 dětí. Ve školce 

na ně čekalo veliké překvapení – úplně nové dětské hřiště přímo na naší 
zahradě. Jakmile to bylo možné, hřiště jsme vyzkoušeli. A děti byly opravdu 
nadšené. Překonávaly přechodovou lávku, klouzaly se na skluzavce, 
prozkoumávaly tunel pod ní, houpaly se na pružinové houpačce. 

Za horšího počasí děti vyráběly, malovaly a tvořily nejrůznější 
obrázky, aby si školka mohla obléknout nový podzimní kabátek.  

     Také letos všichni předškoláci jezdili od září společně se staršími 
dětmi na plavecký výcvik do Rychnova nad Kněžnou. Ve školce nám pak 
vyprávěli o všem, co v bazénu zažili a co všechno se tam naučili. 

     Nezapomněli jsme ani na tradiční výstavu akvarijních rybek. 16. 
září nás odvezl autobus do Rychnova n. K., kde děti pozorovaly ryby všech 
barev a velikostí. Mnohé také zaujala expozice terarijních zvířat. Hadi, 
ještěrky, želvy, štíři, strašilky – to bylo něco, co někteří viděli poprvé v životě. 

     Mysleli jsme také na kulturu. 19. září školku navštívilo maňáskové 
divadélko. Veselé pohádky doplněné známými písničkami se dětem velice 
líbily. 
 

18 – OBEC ZÁMĚL  OBEC ZÁMĚL - 11 



 

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. Také se všichni 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. 

 

  
3. října jsme měli opravdu zajímavou návštěvu. Přijeli za námi 

papoušci. Skuteční živí papoušci ze všech koutů světa. Přivezl nám je ukázat 
manželský pár a oba manželé nám o nich poutavě vyprávěli. Když ti největší 
papoušci začali létat po tělocvičně, děti z nich nemohly spustit oči. Asi každý 
si v tu chvíli přál mít takového papouška doma. 

V říjnu zašla do školky paní logopedka. Kontrolovala především starší 
děti, které se letos chystají k zápisu. Však už se budoucí školáčci do první třídy 
těší. Každý den po obědě se předškoláci scházejí ve třídě na předškolní 
přípravu a formou hravých aktivit se pomalu připravují na život školáka. 

 

  
Koncem října probíhalo také focení dětí. Letošní focení bylo trošku 

jiné a netradiční a jednotlivé fotky byly opravdu moc hezké. 
 

  

Mysleli , že se rodí dvojčata,  
narodili se trojčata 

 

Pořádné překvapení zažili minulý 
víkend pracovnicí na Farmě Tichý 
v Záměli. Jedna z březích krav, u 
které předpokládali dvojčata, porodila 
trojčata. Hlavní zootechnička Hana 
Myšáková neskrývala nad tímto 
unikátním porodem slzy dojetí.  

 

„Praxi zootechničky vykonávám již od rohu 1975. S trojčaty jsem se setkala 
v našem chovu podruhé. Poprvé, to bylo zhruba před třinácti lety. Tehdy to 
byly holky, přežila z nich však pouze jedna“, upřesnila zootechnička. Velkou 
pochvalu udělil předseda družstva Pavel Tichý Miroslavu Příhodovi, který 
minulý týden v sobotu trojčata pomohl přivézt na svět. „K porodu jsem přišel, 
když bylo první tele venku. Jednalo se o komplikovaný porod, kdy telata byla 
uvnitř krávy do sebe zamotaná. První tele šlo napřed ocáskem, takže musel 
Míra telata uvnitř rozmotat,“ potvrdil Tichý. Hana Myšáková doplnila, že 
Mirek tím, že je chlap a má delší ruce, mohl lépe s telaty uvnitř krávy 
manipulovat. Nepředpokládalo se ale, že telata budou ve finále tři. Hana 
Myšáková dále sdělila, že nejdůležitější pro trojčata bude prvních deset dní. Po 
pěti dnech k radosti zaměstnanců farmy, se tři „malí kluci“ výrazně hlásili o 
svůj dudlík a podle jejich předpokladů se mají čile k světu. Miroslav Příhoda, 
který porod trojčat zvládl na výbornou a bez asistence veterináře, je podle slov 
Tichého zkušeným „živočichářem“, přestože poslední roky pracuje v družstvu 
jako traktorista. „Bez jeho pomoci a tím, jak si dokázal s telaty uvnitř březí 
krávy poradit, by byl život trojčat bezpochyby ohrožený,“ pochválil na závěr 
Tichý.     
 

 

Má vlast – můj domov o.s. 
 

Milí čtenáři obecního Zpravodaje. 
 

Od posledního vydání naší zprávy jsme pořádali: 
Červenec 2014 
Promenáda v kloboucích.  

Nevšední akci pořádali majitelé zámků Potštejn a Doudleby nad 
Orlicí. Průvod, který procházel Zámělí, se zastavil v naší kulturní památce, kde 
byl nachystán program a malé pohoštění. Na flašinet zahrál pan Zaplatílek ze 
Sudslavy, nainstalována byla výstava klobouků a soutěžit se mohlo i v hodu 
klobouku na věšák. V průvodu byl k vidění třeba honosný klobouk královny  
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~ ~  TVORBY  V  KNIHOVNĚ  KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.00 do 16.30 hod.~ ~ 

 
OBECNÍ   KNIHOVNA 

 
Otevřeno v pondělí 

ve středu 
8.00 – 11.00 

8.00 – 11.00 
13.00 – 17.00 hod. 
13.00 – 17.00 hod. 

 
V září proběhl nákup nových knih. Veškeré peníze, určené knihovně 

se investovaly do dětské literatury. Knihy byly vybrány dle potřeb čtenářů  na 
doporučenou četbu a z projektu čtení pomáhá. Přesto jsou tituly některých 
žádaných knih, které v naší knihovně ještě chybí.  

Od 15. září vyrábíme v knihovně od 15:00 hod do 16:30 hod.. 
Přihlásilo se 8 žáků a dochází k nám jedna dívenka ze školky. Začali jsme 
jednoduchými přírodninami lepením zvířátek z listí, zmenšenou zahrádkou, 
oblíbená kaštanová zvířátka, postavičky z kukuřice.  

V říjnu mi děti předvedly, co je možné vyrobit z gumiček, 
vystřihovánky z papíru ukázaly, jak je možné si vytvořit vlastní panenku a k ní 
oblečení. 

V listopadu jsme ušili malá strašidla, 24. 11. děti napsaly Ježíškovi, 
vyrobily Mikuláše, vánoční ozdoby (zvoneček, andělíček ze skořápek) a 
namalovaly obrázky na sklo. 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve dne 15. 10. 2014 
hostila nejlepší zaměstnance knihoven v kraji. Dobrovolníci z 
neprofesionálních knihoven i knihovníci z těch profesionálních převzali 
ocenění Knihovník / Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. O 
přidělení čestného titulu rozhoduje každý rok komise složená ze zástupců 
krajské knihovny a regionálního výboru SKIP. V kategorii neprofesionální 
knihovny jsme byli nominováni za okres okr. Rychnov nad Kněžnou. Jedná se 
o druhé ocenění naší knihovny relativně v krátkém období mého působení. 
První ocenění jsme dostali v roce 2006 za vzorné vedení obecní knihovny.  
 Přeji pěkné vánoční prázdniny a dětem hodně dárků pod stromečkem. 

 

Za knihovnu Pavlína Pleslová 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. listopadu za námi opět přijelo loutkové divadélko – tentokrát 
s pohádkou o Luciáškovi. Veselá pohádka s roztomilým čertíkem nám 
připomněla blížící se příchod Mikuláše s čertem a také vánoční svátky. 

     Ve školce se proto začalo s přípravou vánočního vystoupení. 
Všechny děti se s chutí zapojily a výsledek se opravdu povedl. První veřejné 
vystoupení proběhlo 29. listopadu. Děti zazpívaly vánoční koledy nejen svým 
rodičům, ale všem, kteří se přišli podívat na slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu do místního penzionu. Podruhé jsme se předvedli na vánoční besídce, 
která se spolu s vánočními dílnami konala ve středu 10. prosince. 

      Koncem listopadu se program ve školce trochu změnil. Změnila se 
totiž paní učitelka. Měli jsme zde na praxi mladou slečnu praktikantku z vyšší 
odborné školy v Litomyšli. Dětem se líbila a rády s ní spolupracovaly. Slečna 
Katka nás také podpořila právě při našem vánočním vystoupení u stromečku. 
Ve školce se jí líbilo a práce s hodnými dětmi ji těšila. 

5. prosince na děti nezapomněl ani Mikuláš s čerty 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 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. 
 

Juštová Jitka, učitelka MŠ Záměl 
 

 
Místní organizace Tělesně 

postižených Vamberk  

 Vážení, jsme Místní organizace, která sdružuje zdravotně postižené 
tělesně, sluchově, zrakově a vnitřně nemocné občany. Díky Městu Vamberk 
máme vlastní Klubovnu, ve které jsou umístěny různé rehabilitační přístroje, 
počítač, hry a v kuchyňce Vám naše členky ochotně uvaří kávu nebo čaj.  
Rádi bychom v našich řadách přivítali zdravotně postižené občany střední a 
mladší generace. Naše členská základna stárne a ubývá nám členů schopných a 
ochotných pracovat ve výboru. Přijďte a sami se přesvědčíte, jak se zdravotně 
postižení občané dokáží pobavit a prožít hezké odpoledne v příjemně zařízené 
Klubovně. Těšíme se na Vás. 
 
Sepsal Svaz tělesně postižených místní organizace Vamberk tel. 737 371 344 
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Činnost sociálního a kulturního výboru 

 

Čas neúprosně letí a já se opět chci s Vámi podělit o výsledky práce 
sociálního a kulturního výboru. Nejdříve mi dovolte, abych poděkovala Vám 
všem, kdo jste mi ve volbách dali svůj hlas. Moc si toho vážím a budu se 
snažit, abych Vaše očekávání splnila. Toto volební období bude kulturní a 
sociální výbor pracovat ve složení Milena Kaplanová – předseda, Renata 
Štefková a Jana Kaplanová – členky. 

V pondělí 1. září začal školní rok a pro Erika Bavloviče, Ondřeje 
Grulicha, Jana Raucha, Josefa Trejtnara a Lucii Toužimskou se změnil z 
bezstarostného pobytu ve školce na zcela nové povinnosti. Za sociální a 
kulturní výbor je přišla přivítat Jaroslava Pišlová. Aby jim tyto nové zážitky 
trochu zpříjemnila, předala jim malé dárečky, a popřála mnoho úspěchů v 
jejich vzdělávání. 

V sobotu 11. října jsme se sešli v mateřském centru, abychom přivítali 
nové občánky Patrika Plíhala, Jana Hlaváčka a Denisu Martincovou. Celé 
odpoledne se neslo v příjemné atmosféře. Letos nám několik básniček 
přednesly Natálka Králová a Soňa Peňázová. Všechny prostory svým krásným 
zpěvem rozezněla Adéla Jansová. Moc děvčatům děkujeme za jejich vstřícnost.  

 

Po uvítací řeči a fotografování 
miminek v kolébce, pronesl starosta 
přípitek. O občerstvení se postaraly 
členky výboru Jaroslava Pišlová, 
Jana Kaplanová a Milena 
Kaplanová. Velkou pomocnicí nám 
byla i paní Lada Novotná. Našim 
nejmenším přejeme šťastné dětství, 
aby byli obklopeni láskou svých 
nejbližších. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 29. listopadu se u Penzionu Orlice opět rozsvěcel vánoční strom. Děti 
ze základní a mateřské školy předvedly krásné vystoupení. My jsme přispěly 
sponzorským darem na dárečky, které si pro děti připravila jako poděkování 
paní Marcela Fröhdeová. Na této akci jsme opět za dobrovolný poplatek 
prodávaly jmelí a výtěžek jsme předaly paní ředitelce ZŠ a MŠ Jindře 
Müllerové. Letos jsme utržily 2 032,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

V pátek 5. prosince jsme v Penzionu Orlice uspořádaly Mikulášské 
posezení pro důchodce. K tanci a poslechu hrál pan Jan Hartman. S potěšením 
jsme přivítaly i ještě "čerstvé" důchodce. Byly bychom rády, kdyby se tohoto 
setkání účastnilo více spoluobčanů. Vždyť nemusí každý tančit. Záměrem této 
akce je na chvilku zpomalit, popovídat si, zavzpomínat, podělit se o své radosti 
i starosti. Po večeři přišel Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Kromě dárečků, 
které si účastníci sami připravili, rozdal Mikuláš i dárečky od dětí z místní 
školy. Tímto děkujeme dětem a paní vychovatelce Ivě Kotyzové za jejich 
ochotu a trpělivost. Dále bych chtěla poděkovat paní Marii Hlaváčkové za 
preclíky, Ladě Novotné za pomoc při přípravě akce a upečené řezy. Můj dík 
samozřejmě patří i členkám výboru Renatě Štefkové a Janě Kaplanové za 
přípravu pohoštění a celé akce a samozřejmě i zaměstnancům penzionu. 

V novém roce Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a sousedského 
porozumění a budu se těšit na setkávání s Vámi na námi pořádaných akcích. 

Červenec  Stanislav Vychytil 80  Listopad Miroslav Zástěra        70 

Září  Zdenka Kosová  85   Marie Motlová           70 

 Jaromíra Krčmářová 
75 

  Stanislav Kos             80 

Navždy nás opustily paní Viktorie Málková a paní Zdenka Zezulková. 
Čest jejich památce 

 
Kalendář akcí na rok 2015 

1.1.2015 Novoroční výstup na Velešov  (ve 13 hodin u ZŠ) 

17.1.2015 Dětský karneval (ve spolupráci s hasiči a sportovním klubem) 

14.2.2015 Divadelní představení v Klicperově divadle v Hradci Králové – 
Figarova svatba 

21.3.2015 Sousedský ples 

17.-18.4. 
15 

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 

 5.12.2015  Mikulášské posezení pro důchodce 
 

 Za kulturní a sociální výbor zapsala Milena Kaplanová   
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