ZÁLEŠSKÝ RACEK
Informace pro občany
obcí Zálší a Nořín
leden 2016

před rokem jsme bilancovali rok 2014 a přáli si, aby rok 2015 byl lepší. Nyní, stojíme na prahu roku
2016 a chystáme se o totéž. To jestli byl rok předchozí dobrý nebo špatný, bude vždy ovlivněno úhlem
pohledu každého z Vás, mírou odvedené cílevědomé práce, štěstím být ve správnou chvíli na správném
místě, ekonomickými podmínkami a příležitostmi, zdravím a mnoha dalšími vlivy. Rád bych Vám popřál
splnění co nejvíce podmínek, které v závěru vytvoří Váš pocit štěstí a spokojenosti při hodnocení
uplynulého období.
Všichni můžete také zhodnotit, zda vy co jste dali důvěru při volbách zastupitelům obce, jste spokojeni
s jejich prací.
V závěru funkčního období předchozího zastupitelstva jsme zpracovali plán rozvoje obce Zálší. Tento
dokument zpracovaný v širším okruhu s členy výborů, se snažíme průběžně aktualizovat, a především
konkretizovat pro nejbližší období. Stanovení cílů není jen věcí zastupitelů. Cíle by měly především
odrážet potřeby, představy a priority občanů respektující legislativu, účelovost a možnosti obce a
udržitelnost užívání.
Rád bych Vás touto formou přizval k tvorbě a formulování cílů. V tomto čísle najdete několik otázek
směřujících ke všem, kteří se chtějí spolupodílet na tvorbě a úpravě budoucí podoby obce. To zda
budete vyjadřovat svůj názor anonymně nebo se k svému názoru přihlásíte, je na Vašem osobním
uvážení.
Nechci se zabývat tím, že budu vypočítávat odvedenou práci za uplynulé období a chválit se, jak je
v této zemi zvykem.
Chci především poděkovat všem, kteří sponzorskými dary, pomocí, přístupem i jinak pomáhají ke
zlepšení podmínek života v obci.
To co se udělalo a co se chystá, si rádi přečtete v následujících článcích jednotlivých výborů.
Jsem především velmi rád, že se začínají v obci zapojovat do přetváření její podoby jednotlivé spolky,
především hasiči. Vážím si jejich přístupu k práci i kamarádskému vztahu mezi sebou.
Všichni jsme vázání svým zaměstnáním, které je zdrojem našich příjmů. Vážím si všech, kteří podle
svých možností, věnují čas pro rozvoj obce a vztahů mezi lidmi. Jsou vzorem pro ostatní, a tím
pomáhají k vytváření vztahu k místu, kde žijeme, ne jen bydlíme.
Naším cílem není jen udržení, ale především zlepšení podmínek pro každodenní život, a udržet obec ve
stavu, kdy sami budeme moci ovlivňovat její rozvoj. To nepůjde bez Vás.
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Všichni se budeme muset vypořádat s problémem stárnutí populace i v měřítku naší obce. Měli
bychom vytvořit podmínky pro bydlení mladých rodin.
Velký úkol, který nás čeká je vyřešení kanalizace. Všichni jste celkem pozitivně v minulosti přistoupili,
k řešení vodovodu, někteří vodu potřebovali více, jiní méně. Se splaškovou vodou je to jiné, všichni
máte pocit, že nám to stačí, jak to je. Nikde se zatím nic negativně neprojevuje. Nechceme platit další
poplatky.
Legislativa nám určuje, co musíme zajistit ve vztahu k nakládání s odpadními vodami. Problém se
netýká pouze čištění splaškových vod, ale souvisí mimo jiné, i se zachováním vody v krajině, které se
zatím výrazně neřeší. Přebytek vody i nedostatek není žádoucí.
Sami vidíte jak vážný je tento stav, jak v obci, kde voda pramenila na povrchu je najednou pryč. Je asi
málo pamětníků, podobné situace. Vážnost zodpovědného přístupu k vodám je na místě. Uvědomme
si prosím tyto souvislosti, pokud se podaří získat prostředky na vyřešení kanalizace a její řešení se
dotkne, Vašeho pozemku – Vašeho majetku.
Snažíme se také o zachování biomasy na území obce. V závěru roku zájemci o kompostéry obdrželi
smlouvy, za jakých podmínek se stanou po uplynutí pětileté doby jejich majetkem. Prosím berte obsah
smluv vážně. Jedná se o veřejné prostředky a nedodržení způsobu jejich použití podléhá sankcím, které
by mohly být pro obecní rozpočet vážným problémem. Kromě kompostérů jsme zakoupili také
štěpkovač, který by měl pomoci s využitím biomasy v obci a šetřit obsah naplnění kontejnerů a tím i
prostředky obce.
Na závěr Vás chci poprosit o Váš zodpovědný přístup k třídění odpadů do kontejnerů. Jak jste možná
z předchozího povídání pochopili, zastupitelé jste si doufám nezvolili proto, aby uklízeli po
nezodpovědných spoluobčanech nebo cizích občanech věci, které do tříděného odpadu nepatří. Vzhled
obce je naší společnou vizitkou.
Ing. Josef Lásko
starosta obce

Vážení spoluobčané, ráda bych Vás krátce informovala o nejdůležitějších jednáních ze zastupitelstev v
r. 2015. Veřejných schůzí zastupitelstva proběhlo sedm, bohužel účast občanů byla téměř nulová.
Na začátku roku byl schválen rozpočet obce na rok 2015
ve výši příjmů
3.288.900 Kč
výdajů
3.655.500 Kč
financování
366.600 Kč
Během roku bylo odsouhlaseno 19 rozpočtových změn.
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku obce za rok 2014, včetně výsledku hospodaření
ve výši 1.145.296,55 Kč – bez výhrad
Obec Zálší je zřizovatelem ZŠ a MŠ Zálší, tudíž jsme schvalovali její účetní závěrku za rok 2014, včetně
rozdělení HV do fondů, dále finanční prostředky na provoz školy na r. 2015.
V únoru jsme začali ve spolupráci s Mikroregionem Vysokomýtsko a okolními obcemi projednávat
možnosti získání dotací na zpracování bioodpadů. Ještě ke konci roku jsme stále nevěděli, zda nám
dotace na kompostéry a štěpkovač bude přidělena. Nakonec se zadařilo.
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Velkým přínosem bylo zajištění každodenního rozvozu obědů pro důchodce zaměstnancem obce. Obec
s touto službou pro občany nadále počítá.
V průběhu roku byl řešen havarijní stav obkladu schodiště v ZŠ a zároveň poškození podlahy v MŠ, dále
výměna ohřevu TUV pro kuchyň a školku. U vchodů do MŠ byl instalován komunikační systém pro
zajištění bezpečnosti před vniknutím cizí osoby do objektu.

Byly vyčištěny příkopy odvádějící splaškovou vodu v Zálší, vedoucí k rybníku za domem p. Lásko a
p.Fikejze, v Noříně příkop pod domem p. Hušáka.

Během roku jsme žádali o dotace, ve všech případech jsme požadovanou částku obdrželi.
1.
2.
3.
4.

neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od PK v částce 100.000,- Kč
na opravu hasičské zbrojnice a přilehlých zdrojů požární vody
neinvestiční účelová dotace v rámci Programu obnovy venkova od PK v částce 21.000,- Kč
na úhradu energií prodejny
dotace dle „ Zásad o poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu PK a
způsobu kontrol jejich využití“ – dotační titul Obnova a výchova porostů v částce 7.020,- Kč.
investiční dotace na dopravní automobil včetně nezbytných úprav z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v částce 100.000,- Kč pro jednotku SDH Zálší.

Během roku probíhala dle projektové dokumentace firmy AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno změna
obecní hranice v rámci „Komplexní pozemkové úpravy Tisová u Vysokého Mýta“, v níž byl měněn
průběh katastrální hranice mezi k.ú. Tisová a k.ú. Nořín, k.ú. Zálší a k.ú. Vračovice.
Největší akcí byla oprava hasičské zbrojnice a přilehlé požární nádrže v Zálší. Rekonstrukce střechy,
výměna oken a oprava elektroinstalace byla realizován dodavatelsky. Zbytek prací pak v rámci
dobrovolné činnosti členů SDH. V r. 2016 nás čeká oprava fasády a opravy interiéru hasičské zbrojnice.
Obec v r. 2015 poskytla na základě podaných žádostí dotace z rozpočtu obce Sboru dobrovolných
hasičů Zálší a TJ Zálší, oddílu stolního tenisu. Tyto dotace byly řádně do konce roku vyúčtovány.
Ke konci roku byla na základě změny legislativy schválena nová „Obecně závazná vyhláška obce Zálší č.
1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů“. Její znění najdete na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na
úseku přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů s městem
Choceň. Obec Zálší se zavazuje uhradit městu Choceň náklady spojené s výkonem přenesené
působnosti v dohodnuté paušální výši 2.000,- Kč za každý přestupek, k jehož projednání bude místně
příslušná obec Zálší, a který bude oznámen městu Choceň.

Lenka Bresto
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Dne 10.října 2015 jsme na obecním úřadě slavnostně uvítali nejmladší občánky naší obce.
Byli to: Nela Dočkalová nar.23.5.2014 Zálší
Adam Sajdl
nar.5.9.2014 Zálší
Šimon Macák nar.1.6.2015 Zálší

přejeme jim hlavně hodně zdraví a spokojené dětství.
Členky kulturně-sociální komise navštívili s dárkem, květinou a gratulací občanky, které v roce 2015
oslavily svá kulatá jubilea:
p. Jana Jůvová
85 let Nořín
p. Libuše Vachalíková 70 let Zálší
p. Olga Hurytová
80 let Zálší
p. Hana Pokorná
75 let Zálší
p. Radmila Kurková
80 let Zálší
p. Cecilie Kaisrlíková 85 let Nořín

ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
Bohužel v životě nastanou i smutné chvíle a v loňském roce jsme se museli rozloučit
s panem Josefem Müllerem a paní Věrou Zuzíkovou.

Čest jejich památce.

Farnost České Heřmanice děkuje občanům Obce Zálší za podporu, pomoc a především finanční dary
na zrealizování elektrifikace zvonění v kostele sv. Jan Křtitele ve Vračovicích.
Veřejná sbírka vynesla celkem 51.892,- Kč, z toho v Zálší bylo výběrčími listinami vybráno 11.000,-Kč.
Za Farnost České Heřmanice
Zdislava Tichá-osoba pověřená sbírkou
Od 1. dubna 2015 jsme zahájili rozvoz obědů pro seniory z jídelny ZOD Zálší. Tuto službu vzorně
zajišťuje pan Štefan Hoždora a zastupuje ho pan Jaromír Lusk. Patří jim velké poděkování nejen za
rozvoz obědů, ale i případné menší nákupy pro starší spoluobčany. Kdyby měl někdo další zájem o tuto
službu, stačí nahlásit na OÚ.
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Dne 26 .9.2015 se v hasičské zbrojnici uskutečnila sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov.
Nashromáždilo se vcelku velké množství ošacení, knih, hraček, apod. a Vám všem, kteří jste se na této
sbírce podíleli, patří velký dík.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní
se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným. Tříkrálová sbírka se tak stala
součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. Prostředky z letošní Tříkrálové
sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové
péče nebo pečovatelské služby. Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na
www.uo.charita.cz .
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková

Pro Vaši informaci v našich obcích Zálší a
Nořín bylo v Tříkrálové sbírce 2016 vybráno
krásných 10.551,-Kč. V Noříně sbírka proběhla
poprvé a byla stejně jako v Zálší kladně
přijata. Ještě jednou všem dárcům moc
děkujeme….
Lenka Fikejzová

V loňském roce se v našich obcích Zálší a Nořín podařilo uspořádat několik kulturních akcí. První
z nich byly 21. února 2015 Zvěřinové hody na Kocandě. Již tradiční vystoupení Varmužovy cimbálové
muziky ze Svatobořic doplňovalo gurmánské zážitky přítomných návštěvníků. Kdo si nechal tuto akci
ujít, může to napravit 20. února 2016, kdy se Zvěřinové hody na Kocandě uskuteční i s Varmužovou
cimbálovkou.
7. března se konal II. Zálešský ples pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Zálší ve spolupráci s obcí
Zálší a pohostinstvím Kocanda. K tanci a poslechu hrála vysokomýtská skupina Proxima, o předtančení
se postarala skupina BAD STEP, která vystoupila s latinskoamerickými tanci. Díky sponzorům byla
připravena i bohatá tombola. Sál Kocandy byl zcela zaplněn a ples se vydařil. III. ročník Zálešského
plesu je plánován na 19. března 2016 a hrát bude opět PROXIMA.
30. dubna u místní hasičské zbrojnice proběhlo „Pálení čarodějnic“, kde k poslechu hrála skupina
LITTLE COUNTRY, jak už název napovídá, ve stylu country. Večer byl sice chladnější, ale i tak se této
akce zúčastnilo hodně občanů ze Zálší a okolí. 6. června byl v Noříně uspořádán „ Dětský den po
kovbojsku“. V odpoledních hodinách byl připraven pestrý program pro děti, různé soutěže, jízda na
koni, ukázka práskání bičem. Paní Strnadová hrála na kytaru a s dětmi si zazpívala. Děti si kromě
cukrovinkových odměn a diplomů odnesly i spoustu zážitků a nových poznatků o kovbojích a jejich
životě. Večer k tanci a poslechu zahrála skupina MAKADAM.
12. června firma SAHM slavila 20. leté výročí. Odpoledne bylo vyhrazeno pouze pro zaměstnance
této firmy a jejich děti, a večer již byli na vystoupení skupiny AC/DC Revival pozváni i občané Zálší a
okolí. Po skončení hudební produkce následoval krásný ohňostroj.
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V pátek 26. 6. se na sále Kocandy uskutečnilo „Setkání nad kronikou“. Sešlo se 31 občanů Zálší,
zastoupený byl i Nořín. Mgr. Pavlíčková hovořila na téma „ Léta 1939-1945 v naší obci“. Beseda se
povedla, občané s paní Pavlíčkovou diskutovali o válečných letech. Bylo zajištěno i malé pohoštění.

Největší kulturní akcí v naší obci byl druhý ročník Kocandafestu , který uspořádalo Pohostinství
Kocanda ve spolupráci s SDH Zálší za přispění velkého množství sponzorů, kteří
věnovali na tuto akci nemalé částky. Je nutno podotknout, že bez jejich
pomoci by se festival nemohl uskutečnit, a patří jim za to velký dík. Přes velmi
parný den, kdy hranice teploměru dosahovala 35°C,se zde během celého
odpoledne a večera včetně dětí vystřídalo cca 1000 lidí. Ve 14 hodin zahájil
Kocandafest známý český písničkář
Jaroslav Uhlíř. Nejen děti, ale i my
dospělí jsme si s ním zazpívali
známé písničky a zavzpomínali na
své dětství. Po vystoupení pana
Uhlíře se rozběhly dětské soutěže,
k dispozici dětem byl velký skákací
hrad /skluzavka/ v podobě
hasičského auta, šlapací traktůrky, střelba ze vzduchovky,
jízda na koních. Děti si za odměnu za účast v soutěžích
odnesly drobné ceny a diplomy. V 16.30 pokračovala v hudebním programu skořenická skupina TAIPAN a po ní rocková legenda Roman Dragoun se skupinou FUTURUM. Kolem 22. hodiny pódium
rozzářila hlavní hvězda festivalu Kamil Střihavka se skupinou Leaders. Obzvláště příjemné bylo, když po
zazpívání písně „Když se snáší déšť“ začalo opravdu jemně
pršet a Kamilem přivolaný déšť osvěžil přítomné fanoušky
v tomto velmi teplém dni. Festivalový program uzavírala
skupina OZZY OSBOURNE Revival Praha. Tato akce byla
velmi povedená, a už se můžete 16.7.2016 těšit na III.
ročník, na kterém se usilovně pracuje. Dárkem pro děti
bude skupina MAXIM TURBULENC, opětovně vystoupí
skořenický TAI-PAN, dále skupina JOHN DOVANNI.
Pozvání přijalo i vokální seskupení 4TET JIŘÍHO KORNA a
hudební legenda MICHAL PROKOP se skupinou FRAMUS
FIVE. Uzavírat bude hardrocková kapela WHITESNAKE
Revival.
Tradiční „Loučení s létem“ se z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice nemohlo uskutečnit.
Na 14. listopadu byl na sál Kocandy pozván divadelní spolek DOVEDA Sloupnice. 7 ochotníků, za
pomocí kytary a houslí, odehrálo představení „Filuta Pepíno“, které bylo nejen plné humoru, ale i
ponaučení. Všem přítomným se divadlo moc líbilo a na letošní rok se pokusíme opět nějaké připravit.
A jelikož se přiblížil adventní čas, přivítali jsme ho v sobotu 28. listopadu slavnostním rozsvícením
vánočního stromu před obecním úřadem. Děti z Mateřské a Základní školy vystoupily s pásmem
vánočních písniček a básniček, s reproduktorů zněly koledy a navodily tak vánoční atmosféru, kterou
ještě umocnil teplý punč a pro děti čaj. Našlo se i něco k zakousnutí.
Co napsat závěrem? Chtěla bych poprosit, Vás co navštěvujete zmíněné akce, pokud se Vám líbí,
zůstaňte jim věrni. Vy, kteří jste ještě nenašli čas, zastavte se a přijďte se pobavit a pozdravit se svými
sousedy a známými a hodit na chvíli za hlavu každodenní starosti.
Za kulturní komisi Lenka Fikejzová
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Vánoční svátky byly zvláštní – teplotně ojedinělé. Mnozí jsme si libovali, že nejsou mrazy, závěje a
plískanice, někteří opozdilci sázeli na vánoce ještě česnek. Na Štědrý den svítilo tak nádherně sluníčko,
že by se dalo opalovat – vánoční atmosféře tudíž nic nepřidávalo.
Možná zrovna tohle „ fajnové „ počasí
přilákalo ke kapličce téměř 70 lidí. Malý
smrček nasazený na dětský den přežil parné
léto a tak kdo měl chuť, přinesl si svoji
ozdobičku a pověsil ji na stromek. Napočítala
jsem jich 38 ks.
Hospodyňky se opět předvedly s cukrovím a
jednohubkami, bylo toho tolik, že jsme
nabízeli stále dokola. Musím ale vyzdvihnout
jednu mňamku z Podrážku – sušené plátky
jablek namočené v čokoládě mizely z tácku až
podezřele rychle.
Koledy na kytaru hrála a zpívala Hanka Strnadová se synem Jakubem za doprovodu Zdeňka Richtra.
Kdo koledy neznal, mohl zpívat podle rozdaných papírů s koledami. Mnohdy je ale těžké jíst a pít a
přitom zpívat.
Nořínské zpívání není jen o zpívání, jídle a pití. Má spíše symbolizovat, že se lidé rádi sejdou,
popovídají si, popřejí si krásné svátky a šťastný nový rok.
Tak ať i Váš rok 2016 je šťastný a pohodový.
Lenka Bresto

Rok utekl jako voda a já mám opět možnost prostřednictvím Zálešského Racka Vás informovat,
co se v naší obci za poslední rok v rámci životního prostředí odehrálo. Možná ani nevíte, že obec vlastní
několik hektarů lesních pozemků za Nořínem. A jak to bývá, v lese není o práci nouze. Stále nějaké
kalamity, probírky i úsekové mýtní těžby. Ne jinak tomu bylo i v minulém roce. Po jedné takové menší
těžbě bylo nutné postavit oplocenku a vysázet dubový porost. Výsadba proběhla v měsíci dubnu za
pomocí členů Mysliveckého spolku Dubina Zálší. Také se podařilo za pomoci našeho obecního
pracovníka pana Štefana Hoždory postavit oplocenku a provést výsadbu smrčků pod elektrovodem na
Zálešském kopci v lokalitě “Draha“. Zde proběhla předtím těžba borovic, rostoucích v ochranném
pásmu elektrického vedení. Rád bych poprosil Vás občany, kteří by měli zájem o úklid dřevní hmoty jak
po těžbě, tak i formou probírek nebo i různých jiných kácení a ořezů v obci, aby se zapsali do pořadníku
o palivové dříví. Zapsání je možné v úřední hodiny na obecním úřadě.
Během roku jak v Noříně, tak i v Zálší docházelo k průběžnému ošetřování různých keřů a
stromků. Za zmínku snad stojí snaha o prosvětlení a zlepšení vzhledu prostoru před mateřskou školou.
Zde došlo k pokácení vzrostlého jasanu a prořezu stávajících keřů. V letošním roce je zde v plánu
komplexně doupravit plochu a to oživením záhonů trvalek a různých keříků. Dále bylo nutné pokácet
břízy před bytovkou. Hlavním důvodem bylo zajištění jak bezpečnosti provozu, tak i procházejících
osob. I na tomto místě je v letošním roce plánována výsadba kvetoucích stromů nebo keřů. Posledním
místem, o kterém bych se zmínil, je okolí požární nádrže. Jak jste si jistě mnozí všimli, byly zde
odstraněny tuje, které už neplnily svou estetickou funkci. Jejich místo by měly nahradit taktéž kvetoucí
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stromy, spolu s plánovanou terénní úpravou.
Jako dalším podstatným bodem, který určitě přispěl ke zlepšení vzhledu obce, je přistavení
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Už není nutné vytvářet různé nevzhledné kupky v rohu
zahrady, ani tento odpad ukrývat pod keři na veřejných prostranstvích. Podle četnosti vývozů usuzuji, že
o tuto službu je velký zájem. Chtěl bych také poděkovat za to, že za celý rok jsem nezaznamenal
nevhodný odpad v těchto kontejnerech. Jsou umístěny u drůbežárny v Noříně a v Zálší nad bytovkou,
jejich přístup je volný od dubna do října. Jenom pro připomenutí si dovolím vyjmenovat vhodné druhy
biologicky rozložitelného odpadu. Jsou to například: květiny, odpady ze zeleniny a ovoce, posekaná
tráva, seno, listí, spadané ovoce, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, piliny a hobliny.
Nevhazujte prosím do kontejneru plasty, pneumatiky, komunální odpad a stavební suť!!!
V loňském roce také proběhla anketa o možnosti pronájmu kompostérů. Mnozí z Vás této nabídky
využili a kompostér si objednali. Tak jen ve zkratce pro připomenutí, jak s touto věcí zacházet.
Kompostér umístěte do rohu zahrady, kde bude mít polostín. Aby totiž kompost správně zrál, nesmí na
něj svítit slunce, jinak vysychá příliš rychle a materiál se velmi pomalu rozkládá. Naprosto žádoucí je
přímý kontakt kompostovaného materiálu se zemí. Kompost založte smícháním něco hlíny a třeba trávy
z posekané zahrady. Při udržování můžete všechny žádoucí materiály smíchat dohromady nebo je
vrstvit po pěti centimetrech na sebe. Pro rychlokompost je nejvhodnější kombinací tráva–listí–hlína.
Aby kompost řádně vyzrál, prolévejte jej vodou nebo zkvašeným drůbežím trusem. Při prolévání
druhou ze zmíněných složek vyzraje do vysokých kvalit, bude totiž plný živin. Lze použít prakticky
jakýkoliv organický odpad, například trávu, listí, drny trav, slámu, piliny, větvičky, cokoliv, co zplesniví a
podobně. I odpad z kuchyně, různé odřezky, slupky zeleniny a ovoce, čajové sáčky, znečištěný papír se
do kompostu také hodí. Pokud do kompostéru sypete větší množství stejného materiálu (například
trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku. Předejdete tím tvorbě zápachu. Správnému kompostování
napomůžete, když obsah kompostéru jednou za čas proryjete vidlemi, jednak se tam lépe dostane
vzduch a jednak se jednotlivé složky promíchají. Rozklad kompostovaných odpadů se dá také podpořit
umělým nasazením žížal.
Za komisi životního prostředí Vás zdraví Vladislav Peterka.

Poslední dobou přibývá případů, kdy si občané doma uklidí a vzniklý odpad zanesou ke kontejnerům.
Samozřejmě tento odpad svozová firma neodváží. Pracovník obce pak přebírá pytle se shnilými
bramborami, sklenicemi od zavařenin, potahy z gaučů, igelitky s dětskými plenami, umyvadla, ojeté
pneumatiky atd.
Po vánocích p. Hoždora sbíral odpad okolo
příkopů v úseku Vračovice – Kosořín, Zálší
– Nořín - Podrážek, Nořín – Choceň lesem.
Nasbíral tři plné pytle plastů a plechovek.
Doma máte popelnici, za kterou platíte, tak
ji prosím používejte. Každý chceme mít
hezké prostředí doma, ale i to naše
společné veřejné. Myslím, že nikdo nestojí
o pokutu a hlavně o ostudu, až ho někdo
čapne, když se bude v noci plížit
s odpadem ke kontejneru.
Zavazujte prosím pytle s plasty, jednak stačí silnější vítr a plasty jsou po celé návsi, a jednak někteří
nezodpovědní majitelé psů nechávají volně psy pobíhat po vsi. Ti pak pytle rozhrabou.
Lenka Bresto
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Rád bych Vás informoval o provedených pracích a dosažených předsevzetích v roce 2015.
Dokončila a zkolaudovala se tělocvična, která zároveň slouží občanům volno časové aktivity.
Do prostor tělocvičny byla zároveň namontována horolezecká stěna s konstrukcí na šplhací provaz a
tyč.
Následně došlo k opravě protipožární nádrže (odbahnění plochy, vyčištění a vyspárování stěn.) Akce
proběhla za pomoci dobrovolných hasičů a obyvatel Zálší a Nořína.
Na zasedání zastupitelstva se odsouhlasilo opravit hasičskou zbrojnici v Zálší:
oprava střechy, výměna oken a dveří, namontována rolovací boční vrata a částečně nová
elektroinstalace. Dokončení prací proběhne v letošním roce.
V rámci udržení obyvatel v obci Zálší a plánu rozvoje venkova, jsme se rozhodli vybudovat stavební
parcely pro 4 nové rodinné domky. Zájemci si je budou moci odkoupit po zasíťování, což se budeme
snažit v nejbližší době realizovat.
V letošním roce bychom rádi dokončili opravu hasičské zbrojnice i skladu pro obecní techniku u školy
v Zálší. Dále bychom rádi zmodernizovali obecní úřad a vybudovali přístřešky pro kontejnery pro
komunální odpad v Zálší a Noříně.
Za podpory obce a výtěžků dětských dnů v Noříně, bychom rádi realizovali altánek u hřiště.
V další fázi zvelebení vesnice proběhne zavedení elektroinstalace, která poslouží k nasvícení kapličky a
o svátcích vánočního stromku.
Za stavební komisi děkuji všem občanům a dobrovolným hasičům za spolupráci v loňském roce a
zároveň Vás vyzývám k další spolupráci s náměty na zvelebení obce Nořína a Zálší.
Přeji Vám, aby rok 2016 byl pro Vás rokem podnětným ve všech směrech a abyste dosáhli všeho, co si
naplánujete. Aby cesta k Vaším vytýčeným cílům nebyla trnitá a šli jste po ní ve zdraví a pohodě.
Krásný a klidný rok 2016 Vám za stavební komisi přeje
Miloš Hranička

V mateřské škole je zapsáno 21 dětí. Školní vzdělávací program „Skládáme mozaiku světa a
přírody“ vychází z podmínek mateřské školy, to znamená z vesnického prostředí. Proto je zaměřen
především na přírodu. Program rozvíjí samostatnost, sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a vede
k rozvoji charakteru dítěte a získání nových návyků. Vzdělávací nabídka je na přání rodičů rozšířena o
„Veselé pískání na flétnu,“ jež se podílí na správném dýchání a sluchovém vnímání. Předškolní děti se
účastní společně se žáky základní školy plaveckého výcviku vedený hravou formou k seznámení dětí
s vodou. „Hravá angličtinka“ přináší předškolákům první cizí slůvka, písničky a hry.
Ohlédnutí za šk. rokem 2014/2015: V tomto roce se nám podařilo uspořádat celou řadu pěkných akcí,
společně se základní školou jsme zhlédli několik divadelních představení, či hudebních pořadů a bylo
využito nabídek divadelních společností navštěvujících školy a školky. Oblíbené slavnosti proběhly ke
Dni dětí či Čarodějnického dne ve školce i ve škole. Vesele jsme se rozloučili s budoucími školáky a to
vše během zábavných dní plných soutěží a her. Školní rok bývá tradičně zakončen celodenním výletem,
opět ve spolupráci s MŠ Tisová. Tentokrát zvítězil zámek v Litomyšli, Klášterní zahrady a vyhlídka
z kopce Kozlov nad Českou Třebovou, kde skupinka odvážných dětí vystoupala na rozhlednu.
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Prázdniny plné sluníčka utekly jako voda a šk. rok 2015/2016 byl zahájen společným výletem základní
školy i mateřské školy. Letos jsme se vydali na zámek v Častolovicích a do Muzea hraček v Rychnově
nad Kněžnou. Dále proběhlo společné vystoupení při
příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, kdy děti z MŠ i
ze ZŠ svým programem přispěly ke kulturně
společenskému dění v obci. Fotografie ze všech
společenských, kulturních i sportovních aktivit jsou
k nahlédnutí v šatně MŠ nebo na internetových
stránkách www.zsmszalsi.cz.
Prostředí školy i školky se neustále vylepšuje. Byly
nainstalovány žaluzie do oken v herně, která zároveň
slouží po obědě k odpočinku dětí a byly vyrobeny nové
skříňky na hračky a od října je po celé budově MŠ
nainstalováno bezpečnostní zařízení, díky tomu je zajištěna bezpečnost ve školní družině i v mateřské
škole a byla provedena výměna bojleru na teplou vodu. V tomto roce došlo i personálním změnám
v MŠ. V lednu 2015 nastoupila nová školnice a v říjnu se změna týkala kuchyně, kam nastoupila nová
paní kuchařka.
Přejeme Vašim dětem, aby doba prožitá v mateřské škole a základní škole byla příjemně stráveným
časem jejich dětství.
Do základní školy v letošním školním roce dochází 24 žáků, které vyučují dvě učitelky, s dětmi
s poruchami učení pomáhá asistentka pedagoga. Žáci v základní škole plnily úkoly stanovené v ŠVP,
zároveň se zapojili do projektů připravených školou: Jsem čtenář (2.- 5. ročník).
Ve spolupráci s Červeným křížem z Ústí nad Orlicí, Lektorem z projektu Zdravá pětka se žáci zapojili do
projektu Moje zdraví.
Autoklub Karosa z Vysokého Mýta rozšiřuje a doplňuje školní výuku dopravní výchovy o teoretickou i
praktickou část (na dopravním hřišti). Této výuky se účastnili žáci 3.,4.,5. ročníku a vybraní žáci 2.
ročníku
Žáci se zapojili do nepovinných předmětů: Literárně
dramatické výchovy, Sportovních a pohybových aktivit
pro chlapce a dívky (aerobik), Hudebních aktivit. I do
zájmových útvarů: do Kroužku výpočetní techniky a
Kroužku AJ pro 1. a 2. ročník.
Pro žáky prvního ročníku a žáka s LMP jsou určena
logopedická cvičení vedená zkušenou logopedickou
asistentkou.
Při výuce žáci využívali počítačů, pracovali s novými
programy na anglický jazyk, geometrií, matematikou,
internetovým programem Proškoly. Využívali DUMy,
které pro žáky připravili učitelé školy.
Žáci navštívili několikrát za školní rok divadelní představení v budově mateřské školy i v divadle ve
Vysokém Mýtě, nebývá jen zaměřené na dramatické vystoupení, ale i hudební.
Žáci za vedení učitelů se prezentovali na akcích obecního úřadu – Zpívání u vánočního stromu, při
vítání občánků, atd.
Rodiče mohli shlédnout vystoupení svých dětí při Vánočním a Jarním vystoupení.
Zapojili do podzimního Dýňování, předvánoční Adventní dílny. S některými rodiči žáků je velmi dobrá
spolupráce v organizování různých akcí, nebo se podílejí na finančním zajištění akcí, např. sponzorování
odměn pro žáky na školu v přírodě.
Zástupci žáků reprezentovali školu na sportovních akcích: Školympiáda ve Vysokém Mýtě, na
Sportovním dnu pořádaném Základní školou České Heřmanice, kde se žáci umisťovali na prvních třech
místech v běhu, hodu a na orientačním závodě pořádaném ZŠ Zámrsk.
Škola zajistila další různé sportovní vyžití – bruslení, plavecký kurz, výlet na kole v okolí Zálší a
Vysokého Mýta, v zimě žáci pobývali týden v Orlických horách v Sedloňově.
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Žáci mohli od září 2014 využívat místnost na volnočasové aktivity, kde hráli stolní tenis a rozvíjeli se
v základních prvcích volejbalu. V současné době zde mohou využít lezeckou stěnu, mohu šplhat na tyči
i lanu.
Ráda bych na závěr poděkovala všem, kteří podpořili základní i mateřskou školu v rozvoji aktivit i
vybavení sponzorskými dary nebo jiným způsobem. Jedná se především o Honební společenstvo Zálší a
firmy Zalstav a Kovozal .
Za finanční sponzorský dar Honebního společenstva Zálší žáci hradí dopravu na výlety, školy v přírodě,
dopravu za kulturou. Ze sponzorského finančního daru ze Zalstavu byl zaplacen fotoaparát, nakoupili
jsme nové knihy do školní knihovny a na rozvoj technického a senzomotorického myšlení se koupily
nové solární stavebnice.
Mgr. Ivana Lásková
Ředitelka ZŠ a MŠ

I v letošním roce jsem dostal prostor, ve stručnosti shrnout dění
v našem
hasičském sboru za uplynulý rok.
Novou sezonu začínáme již tradičně, Zálešským plesem. Podle ohlasů se ples líbil, a to je pro nás
motivace do dalších ročníků. Na rozdíl od většiny okolních obcí se nepotýkáme s malou návštěvností a
věřme, že tomu tak bude i nadále.
Jaro bývá v našem spolkovém životě nejčinnějším obdobím z roku. V rámci Okresní hasičské
konference v Českých Heřmanicích, byla vystavena i naše historická stříkačka DS16 od firmy R. A.
Smekal z roku 1938. Po několika letech byl také proveden sběr
železného šrotu. Za poskytnuté věci moc děkujeme.
V dubnu započala příprava na okrskovou soutěž v požárním
sportu. Rozhodli jsme se nepodcenit přípravu, která předešlé
roky nebyla zrovna stoprocentní. Bylo nutné sehnat tréninkový
prostor v obci, což se nakonec podařilo. Děkujeme tímto J.
Müllerovi ml., našemu
novému členovi, za
poskytnuté útočiště.
Scházeli jsme se téměř každou neděli po dobu skoro dvou
měsíců. Bylo nutno pilovat vlastní techniku, ale zejména
připravit družstvo našich žen, které čekala premiéra. Kromě
žen byla opět přihlášena dvě družstva mužů. Prostoru na
trénink dokonce opakovaně využili i naši sousedé z Vračovic
– Orlova a Zaháje. Při soutěži jako první nastoupila děvčata,
která po statečném boji obsadila 7. místo, a nechala za
sebou velice zkušené České Heřmanice. Po nich na řadu
přišlo družstvo mužů – mladší. I přes drobné problémy se vše podařilo tak, jak mělo a časem 29:41,
v kombinaci s konkurenceschopnými časy ze 100m překážek, si nahlas řekli o jedno z předních
umístění. S delším odstupem šlo na řadu družstvo starších. Útok opět slušný - 33:27. V konečných
výsledcích se ukázalo, jak důležité je obě disciplíny zaběhnout vyrovnaně. Starší byli desátí a mladším
jejich až nezvykle kvalitní časy vynesly senzační 3. místo. Podařilo se tak prolomit mnohaletou smůlu,
která jakoby se nás nechtěla pustit. Výsledek je o to cennější, že ho bylo dosaženo ve zřejmě největší
konkurenci, co se kdy sešla. Posuďte sami. Celkem 21 (!) družstev. Z toho 11 mužů, 8 žen a dvě
družstva dětí.
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Po soutěži jsme si ani pořádně neodpočinuli a už nás čekal další náročný úkol. Opravit požární nádrž a
začít s rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Největší akcí byla bezesporu rekonstrukce střechy. Dřevěná
vazba byla ošetřena a poškozené latě byly vyměněny za nové. Krytinu jsme se rozhodli nechat původní,
ale bylo třeba ji očistit a následně chemicky ošetřit. To se nakonec ukázalo jako nejnáročnější úkol.
Výsledek však jistě stojí za to. Byla také vyměněna část elektroinstalace v garáži a dílně. Výraznější
změnu prodělal i vzhled budovy, kdy byla vyměněna okna za nová. Podle mého názoru je to, minimálně
po estetické stránce, rozhodně změna k lepšímu. Další výrazné změny se připravují již v tomto roce. Je
možné, že se na konci dubna sejdeme ve starém prostředí, které již bude v novém kabátě. U požární
nádrže bylo třeba vyspravit spáry mezi kameny. Ty už nebyly ve zrovna dobré kondici. Vyčistily se také
šachty v odtokovém kanálu.
Snažíme se o zvelebení okolí budovy. Tady nám ovšem přidělávají práci lidé, kteří si neváží práce
ostatních a pravidelně znečišťují okolí kontejnerů natolik, že někdy je problém otevřít vrata od garáže
(!). Osobně jen doufám, že to není nikdo ze Zálší, protože někdo takový by se snad mezi námi ani
neměl ukazovat. Dotyčná osoba by si měla šáhnout do svědomí, jestli nám bude, kvůli své pohodlnosti,
přidělávat mnoho zbytečné práce navíc.
Už od samého počátku nového roku, se také připravuje největší akce, kterou naše víska hostí. Tou je
čím dál populárnější Kocandafest. Jako při prvním ročníku i letos se naši členové a členky podíleli na
přípravě, průběhu a úklidu akce. Dále pak zajišťovali veškeré soutěže pro děti. Kvalita pořadatelské
služby byla opět kvitována, a tak i jméno našeho sboru začíná být vnímáno širším okolím velmi
pozitivně.
Vedra a následné sucho, které nás trápilo už od června, způsobilo v okolí mnoho požárů. Zejména
pak při polních pracích. Bohužel i u nás byl, dne 12. srpna, vyhlášen požární poplach. Na Baště hořela
rekreační chatka. Díky včasnému ohlášení došlo k rychlé likvidaci a zabránilo se tak daleko větším
škodám. Hašení se účastnily jednotky z Chocně a Vysokého Mýta.
Podzim bývá, na rozdíl od jara, na akce už poněkud chudší. To se potvrdilo i letos. Tradiční ukončení
léta s dětským odpolednem jsme letos byli nuceni nepořádat. Prostory zbrojnice a okolí připomínaly
jedno veliké staveniště a tak jakákoliv akce pro veřejnost nebyla myslitelná. O to více si jistě společně
užijeme akce v příštím roce.
Na samý závěr roku nás čekala ještě jedna velice
příjemná a svým způsobem i zlomová událost. Automobil
Tatra 805, který bude v našem sboru příští rok již 30 let, je
přeci jen už v poněkud důchodovém věku a je třeba ho
nechat odpočinout. Z obecního rozpočtu s přispěním
dotace z Pardubického kraje byla zakoupena dodávka
Ford Transit. Ta odpovídá našim současným potřebám a
požadavkům. Dostala i majáky a válečné zbarvení. Věřme,
že nám bude sloužit stejně věrně, jako Tatra. Starosta
obce předal, dne 13. prosince, slavnostně auto našemu
sboru. Obci tak patří velké poděkování a je vidět, že se vše
hýbe správným směrem.
I letos se náš sbor opět rozrostl a tak je aktuální stav následující.
45 členů – 14 žen a 31 mužů
35 ze Zálší, 4 z Chocně, 2 z Nořína a Vysokého Mýta, 1 z Kosořína a Podrážku
Na závěr mi dovolte Vám poděkovat za projevenou podporu v uplynulém roce a popřát do nového
roku hlavně pevné zdraví a hodně životní pohody.
Budeme rádi, když nám zůstanete věrni i v dalším roce, kdy se bude psát již 108. pokračování příběhu
s názvem Sbor dobrovolných hasičů Zálší.
Martin Chmelík - jednatel

12

Uplynulý rok byl v naší tělovýchovné jednotě ve znamení změn. Předně jsme museli v souladu
s novým občanským zákoníkem změnit název našeho spolku. Z několika možných variant jsme na
mimořádné valné hromadě odsouhlasili název TJ Zálší, z.s. (z.s. je zkratka pro zapsaný spolek). Dále
jsme zvolili členy výkonného výboru a kontrolní komise v tomto složení:
Výkonný výbor:
Jiří Lásko st. – předseda TJ
František Sisr
Radek Stříteský
Kontrolní komise: Ing. Jiří Vaněk – předseda kontrolní komise
Radim Eliáš ml.
Petr Táfl.
Hlavní činnost našeho spolku zůstala nezměněna – je jí již od roku 1969 stolní tenis.
Ze sportovního hlediska byl rok 2015 vydařený. Našemu „A“ družstvu mužů se podařilo po 14 letech
postoupit zpět do regionálního přeboru 1. třídy a „B“ družstvo si zařídilo postup do 2. třídy. Pouze
družstvo „C“ zůstalo v nejnižší 5. třídě.
Za největší úspěch roku 2015 považuji zavedení
kroužku stolního tenisu pro děti z místní základní
školy. Kroužek nejprve probíhal v nové tělocvičně
v základní škole, kde měli všichni žáci možnost
vyzkoušet si základní údery stolního tenisu. Od
dubna začalo 7 žáků, které stolní tenis nejvíce zaujal,
docházet na pravidelné tréninky do naší herny.
Pokrok, kteří žáci učinili, byl nejlépe vidět na
Vánočním turnaji, jehož se zúčastnilo 6 dětí ve věku
5 až 11 let. Za některé výměny by se nemuseli stydět
ani hráči v soutěži mužů.

Konečné pořadí:

1. Aleš Majzner
2. Matěj Macák
3. Petr Peterka
4. Natálie Stříteská
5. Josef Peterka
6. Eliška Macáková

Trenéři: Radek Stříteský, František Sisr
Zleva: Eliška Macáková, Natálie Stříteská,
Petr Peterka, Josef Peterka, Aleš Majzner,
Matěj Macák.
Poslední změny, které se udály v naší tělovýchovné jednotě, souvisí se stavebně technickými
úpravami naší herny. Díky finanční podpoře Obecního úřadu Zálší se nám podařilo svépomocí položit
nové lino v šatnách (původní bylo ještě z doby výstavby herny) a zrenovovat židle a lavice. Dále jsme
otočili kamna, abychom mohli přikládat zvenčí a kamna nekouřila do šaten. Postavili jsme přístřešek
na přikládání a za pomoci pracovníka obce p. Štefana Hožďory zbudovali nový suchý záchod přístupný
z prostoru šaten.
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Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Zálší, bez jehož příspěvku na energie a opravu
herny by naše činnost nebyla možná. Dík patří také všem členům TJ Zálší, z.s. za práce na opravě a
úklidu herny a jejího okolí. Zvláštní poděkování patří p. Františku Sisrovi a p. Radku Stříteskému, kteří
se nejčastěji podílejí na trénincích našich žáků.
Do roku 2016 Vám za náš spolek přeji pevné zdraví a mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Za TJ Zálší, z.s. - Jiří Lásko.

Kolem roku 1840 založil ve Vračovicích soukromou školu ve svém vlastním domě učitel Vavřín. Když
chalupu prodal a přestěhoval se do Zálší čp. 21 / dnes Jiříčkovi na Baště/, opět školu provozoval. Kolem
roku 1860 odešel na Moravu a škola v Zálší zanikla. Zálší bylo přiškoleno k Českým Heřmanicím. Nejvíc
dětí však chodilo do Svatého Jiří, protože to bylo blíž. Škola v Českých Heřmanicích byla velmi sešlá, a
proto se vesnice Zálší, Vračovice, Nořín a Podrážek domluvily, že si postaví vlastní školu/ v územním
středu těchto obcí/. Škola se stavěla v letech 1863-1864. V těchto letech vyhořel zálešský hostinský,
takže svůj šenk přestěhoval do školy, kde bydlel i šenkoval až do podzimu 1865. Ve škole se začalo učit
16. ledna 1866.
3. července 1866, po vítězství Prusů u Hradce Králové, vtrhli pruští vojáci i do Zálší. Místní škola jim
sloužila jako strážnice a komora jako vězení. Škola byla jednotřídní. Dětí přibývalo /r. 1880 jich bylo
140/, a proto byla 1. ledna 1882 rozšířena o druhou třídu. Byla pro ni najata místnost na statku č. 17 za
35 zlatých ročně. Místnost byla malá, a proto v ní bylo umístěno pouze 2. oddělení 2. třídy /46 žáků/,
ostatní /94 žáků/ zůstali ve škole. Nějakou dobu se vyučovalo také v č. 18 /Kocanda/, kde byla větší
místnost. Přístavba školy o první patro byla provedena podle plánu stavitele Konráda Havlíčka
z Chocně/ od 3. června do 1. října 1884 nákladem 5 270 zlatých/. Ve škole byl v přízemí byt pro řídícího
učitele, v 1. poschodí malý pokojík pro učitele. V r. 1904 byla provedena o prázdninách úprava bytů.
V 1. poschodí vznikl z přepažené rezervní třídy a přilehlého pokojíku byt pro řídícího učitele, v přízemí
byt o dvou místnostech pro učitele.
Škola měla od svého počátku vlastní školní výbor, který pečoval o úpravu, vzhled školy a jejího okolí.
Podporoval učitele ve výkonech a zajišťoval, aby škola byla opatřena vším, co by sloužilo k lepšímu
vyučování mládeže. Ve výboru měla zástupce každá vesnice, ze které docházely děti do zálešské školy.

V letošním roce vzpomeneme sto sedmého výročí od narození a třicátého
sedmého od úmrtí významného rodáka Zálší PhDr. Jana Fišera, CSc., docenta
Karlovy univerzity v Praze. Narodil se v malé chaloupce jako první ze dvou dětí
v rodině krejčího a švadleny. Vyrůstal ve skromném, ale láskyplném prostředí.
V zálešské obecné škole se začal učit číst a psát a odtud pak přešel na klasické
gymnázium do Vysokého Mýta. V tehdejší době byla na tomto gymnáziu
humanitní výuka na neobyčejné výši. Zde získal student J. Fišer od vynikajících
učitelů velmi důkladné základy latiny a řečtiny a po maturitě odešel na
Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, kde tyto jazyky studoval. Po absolvování
působil na venkovských i pražských gymnáziích, pak přešel na Karlovu univerzitu
jako metodik a později dlouhá léta vedl katedru psychologie na Pedagogické
fakultě UK. Působil také na AMU, AVU, Umprum. Jeho přednášky o psychologii umění byly neobyčejně
zasvěcené a oblíbené.

14

Měl rád české baroko, české barokní sochy a sousoší, nesmírně rád měl malířské umění starých
českých mistrů. Obdivoval Brandlův monumentální obraz Nanebevzetí Panny Marie ve vysokomýtském
chrámu sv. Vavřince, kam při svých návštěvách rodného kraje rád zašel.
Velmi blízká byla Janu Fišerovi hudba. Vždy vzpomínal s vděčností a láskou na svého strýce Josefa
Pavlíčka, nadaného zálešského muzikanta, který vedl jeho první krůčky při hře na housle a otevřel mu
tak dveře do světa hudby. Zvláště si cenil a obdivoval starou českou hudbu. Uvědomoval si, co
znamená nejen pro náš národ, ale i pro celou Evropu. Jeho zájem o tuto hudbu byl tak hluboký, že
pátral po vesnických farách a kůrech v podhůří Orlických hor po starých notách a podařilo se mu najít i
dílo choceňského varhaníka a kantora Koutníka.
Jan Fišer se úspěšně věnoval překladům z klasické literatury. Přeložil a vydal Ovidiovy Listy heroin, C.
Claudiana O únosu Persefony. Velký význam má i jeho literárně hudební dílo Homerova Ilias a
Odyssea. Těsně na konci svého života vydal Jan Fišer nedoceněnou knihu „ Od okouzlení
k zodpovědnému rodičovství“.
Docent PhDr. Jan Fišer, CSc. byl velkou osobností ovlivňující mnoho generací našich studentů,
kulturní život našeho národa a zejména pedagogiku. Při tom všem zůstal nesmírně skromným
člověkem, bytostně spojeným se svým rodným krajem. Rád se do svého milovaného kraje vracel. Těšil
se na procházky po zálešském kopci a po lesích, na vyhlídky do kraje a na rybníky. Svůj hluboký vztah
k rodnému kraji a rodné obci vyjádřil i ve svém přání být uložen k věčnému odpočinku na hřbitově ve
Vračovicích.
Mgr. Vlasta Pavlíčková
kronikářka

Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2015, tj. 420,- Kč na osobu za rok. Občan musí
mít zaplaceno do 31.3.2016. Poplatky za psy se také nemění 80,- Kč za 1 psa, každý další pes 120,- Kč. I
když máte psa od poplatku osvobozeného, je nutné ho přihlásit. Platby lze zaslat na účet obecního
úřadu u GE Money Bank č.ú. 203832720/0600, jinak v úřední hodiny na OÚ. Samolepky s označením r.
2016 si nezapomeňte nalepit na popelnice.
Při nezaplacení poplatků do 31.3.2016 nebudou již posílány upozornění na nezaplacení, ale přímo
platební výměr zvýšený až na trojnásobek částky poplatku /dle Obecné závazné vyhlášky č.1/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů/.

Od února letošního roku dochází ke změně půjčovní doby v místní knihovně i v personálním
obsazení. Po letech v knihovně končí p. Eva Chmelíková, a nově Vám knížky bude půjčovat p. Petra
Peterková a to v pátek od 17.30 – 18.30 hodin.

Z podkladů obecního zastupitelstva a dodaných materiálů zpracovali :

Lenka Fikejzová
Vladimír Müller
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Svozový plán odpadu na rok 2016
Směsný
komunální
Týden
odpad
Pondělí
1
2
11. 1. 2016
3
4
25. 1. 2016
5
6
8. 2. 2016
7
8
22. 2. 2016
9
10
7. 3. 2016
11
12 21. 3. 2016
13
14
4. 4. 2016
15
16 18. 4. 2016
17
18
2. 5. 2016
19
20 16. 5. 2016
21
22 30. 5. 2016
23
24 13. 6. 2016
25
26 27. 6. 2016
27
28 11. 7. 2016
29
30 25. 7. 2016
31
32
8. 8. 2016
33
34 22. 8. 2016
35
36
5. 9. 2016
37
38 19. 9. 2016
39
40 3. 10. 2016
41
42 17. 10. 2016
43
44 31. 10. 2016
45
46 14. 11. 2016
47
48 28. 11. 2016
49
50 12. 12. 2016
51
52 26. 12. 2016
53

Sklo

Plasty
a tetrapak

Papír

(Bílé
a barevné)

Středa

Úterý

Středa

12. 1. 2016
27. 1. 2016
9. 2. 2016
24. 2. 2016
2. 3. 2016
8. 3. 2016
23. 3. 2016
5. 4. 2016
20. 4. 2016
3. 5. 2016
18. 5. 2016
31. 5. 2016

1. 6. 2016

15. 6. 2016
28. 6. 2016
13. 7. 2016
26. 7. 2016
10. 8. 2016
23. 8. 2016
31. 8. 2016
7. 9. 2016
20. 9. 2016
5. 10. 2016
18. 10. 2016
2. 11. 2016
15. 11. 2016
30. 11. 2016

30. 11. 2016
13. 12. 2016

28. 12. 2016

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 3. 5. a 27. 9. 2016.
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Dotazník pro obyvatele obcí Zálší a Nořín
V rámci programu obnovy a rozvoje obce, považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory
na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Program obnovy a
rozvoje je důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných
rozvojových záměrů. Obracíme se na vás proto se žádostí o vyjádření názoru na otázky
uvedené v tomto dotazníku.
Dotazník prosím doručte do schránky OÚ Zálší a to nejpozději do konce února 2016. Můžete
též vyplnit na webových stránkách www.obeczalsi.cz.
1. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
vzhled obce
jiné:………………………………………………………………………
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí?
špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné: ………………………………………………………………………..
3. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
........................................................................................................................................................
……………………………………...................................................................................……......
............………
4. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? Pokud ano, jak se můžete
zapojit?
rozhodně ano
spíše ne
spíše ano
rozhodně ne
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
spokojen spokojen nespokojen nespokojen

Nedokážu
posoudit
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Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Nedokážu
posoudit

Školství – Mateř.
1
2
3
4
5
1
škola
1
2
3
4
5
Základní škola
2
Veřejná doprava
1
2
3
4
5
Kultura a
3
1
2
3
4
5
společenský život
4
Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
Životní prostředí
5
(zeleň, odpady,
1
2
3
4
5
ovzduší, čistota vod)
Péče obce o vzhled
1
2
3
4
5
6
čistotu obce
1
2
3
4
5
7
Rozvoj obce
1
2
3
4
5
Informovanost
8
1
2
3
4
5
o dění v obci
6. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
podpora bytové výstavby – nabídka stavebních pozemků
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších služeb v obci
rekonstrukce místních komunikací
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
jiné: ……………………………………………………………………..
7. Chybí vám nějaká služba obecního úřadu?
ano
ne
Pokud ano, napište jaká.
.........................................................................................................................................................
..
.........................................................................................................................................................
..
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................................
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