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ZÁLEŠSKÝ RACEK 
 

                       Informace  pro občany 
 

    obcí Zálší a Nořín  

     prosinec 2013 
  

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 
     na prahu nového roku 2014 Vám přeji pohodu ve svých rodinách, hodně úspěchů 

v nadcházejícím roce a především pevné zdraví. Konec každého roku je časem bilancování, a tak 

mi dovolte, ohlédnout se trošku zpět do uplynulého roku. Zasedání zastupitelstva obce se konala 

cca po 1/4 roce. Myslím, že ani nemusím připomínat, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné.  

Zastupitelé se schází také každý čtvrtek od 19: 00 na pracovních schůzkách, kdy jsou i úřední 

hodiny pro veřejnost. 

 

     Na prvním zasedání v roce 2013 se zastupitelé obce sešli 28.3.,kde byl předložen a schválen 

rozpočet na rok 2013 ve výši příjmů 2 947 000 Kč a  výdajů 3 735 500 Kč, rozdíl by měl být 

dofinancován z úspor minulých let. 

 

     Na druhém zasedání konaném 20. 6. bylo rozhodnuto o přístavbě sportovních volnočasových 

aktivit ve dvoře Základní školy, které spočívá ve vybourání stávajících objektů dvora, úpravě 

opěrné zdi, která bude použita jako nosná pro konstrukci zastřešení. Projekční práce na tuto akci 

byly svěřeny projekční kanceláři „Matura,“ a to především pro jeho zajímavé nabídky, jak 

z hlediska architektonického řešení, tak i ceny projektu. Dále se zastupitelé zabývali přípravou 

rekonstrukce chodníku u ZŠ a MŠ, které již v zimním období nešly strojně udržovat. Byl vybrán 

dodavatel s nejvhodnější nabídkou Zalstav spol. s  r.o.  Tato rekonstrukce byla zrealizována 

v období prázdnin a školáci i menší žáci MŠ šli po prázdninách do svých škol po novém 

chodníku. 

 

     Na třetím zasedání ZO konaném 19. 9. 2013 zastupitelé obce vybírali další varianty možné 

dotace z programu obnovy vesnice, o kterou bylo nutné zažádat na Ku Pa kraje do konce září 

2013.  Bylo rozhodnuto zažádat o dotaci na výměnu oken na Základní škole.  Dále bylo schváleno 

několik rozpočtových změn, které se týkaly především navýšení příjmu na rekonstrukci 

chodníku, navýšení příjmů na podporu provozu prodejny, navýšení nákladů na výstavbu 

sportovních volnočasových aktivit, se kterými se v rozpočtu na rok 2013 nepočítalo.  

 

    Na čtvrtém zasedání konaném 21. 11. 2013 byl předložen 1. návrh změny územního plánu, 

kde se především jedná o možnost zastavění všech volných obecních pozemků bytovou 

zástavbou. Dále byly projednány nutné kroky pro dokončení legislativy pro stavební povolení na 

přístavbu sportovních volnočasových aktivit za budovou ZŠ. Dále byla předložena žádost o 

umístění zrcadla v zatáčce proti výjezdu od RD Filipových, Sotonových a Němečkových, 

Zastupitelstvem bylo doporučeno nejprve zrcadlo vypůjčit, odzkoušet a podle účinnosti 

nainstalovat. 
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     Pokud chci, bilancovat akce roku 2013 nemohu zapomenout na úpravy odtoku vody u 

komunikací v Nořině, opravu kapličky v Nořině, výměnu vchodových dveří u budovy mateřské 

školy a obecního úřadu a především na započetí přístavby sportovních volnočasových aktivit u 

školy. Veškerá údržba prostranství a budov byla zajišťována pracemi p.Hoždory Štefana, který 

byl vzat od srpna do konce roku 2013 u Obce do částečného pracovního poměru.                           

     Po dlouhých jednáních se nám podařilo i zlepšit autobusové spojení mezi Ústím nad Orlicí a 

Vysokým Mýtem, za to patří poděkování Ing. Láskové a místostarostovi Ing. Láskovi. Pro 

veřejný společenský život v obci se nejvíce angažoval SDH, za což mu patří upřímný dík. 

Poděkovat chci také všem občanům, kteří se těchto akcí účastnili. Poděkování patří také všem, 

kterým není lhostejný vzhled naší obce a jakkoliv přispěli o jeho vylepšení. 

 

               starosta Kuthan 

 

 

 

 

Upozornění pro občany: 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Zálší a Obecní úřad Zálší pořádají I. Zálešský ples, který se bude 

konat v sobotu 8. února 2014 na sále místního pohostinství. Hostem večera bude známý imitátor 

pan Václav Faltus, k tanci a poslechu zahraje Josef Brokeš. Vstupenky budou k dostání u členů 

SDH Zálší. 

 

Obec Zálší – Nořín nabízí prodej palivového dřeva z obecního lesa v Noříně. Jedná se například 

o popadané stromy, úklid po těžbě dřeva, probírky atd..  – vše samovýrobou. Je tedy potřeba také 

po sobě uklidit. Cena dohodou dle kvality dřeva a obtížnosti provedení. Případní zájemci se 

mohou zaregistrovat do pořadníku na obecním úřadě. Prosím, zanechte zde i své telefonní číslo, 

aby Vás bylo možné zpětně kontaktovat.  

 

Od 1.1.2014 budou na plasty používány nové pytle – barva žlutá, nově jsou i pytle na komunální 

odpad  - barva bílá. Ekola časem přestane jiné barvy pytlů brát. Pytle jsou k dispozici zdarma na 

Obecním úřadě. 

 

Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2013, tj. 420,- Kč na osobu za rok. Občan 

musí mít zaplaceno do 31.3.2014. 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. 2014 si nezapomeňte nalepit na popelnice. Loni, kdo neměl po 

31.3.2013 nalepenou známku, tak mu popelnice nebyla vyvezena. Letos budou pracovníci Ekoly 

postupovat stejně. 

Při nezaplacení poplatků do 31.3.2014 nebudou již posílány upozornění na nezaplacení, ale 

přímo platební výměr zvýšený až na trojnásobek částky poplatku (dle Obecně závazné vyhlášky 

č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů). 
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Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Zálší v roce 2013 
 

    Naše tělovýchovná jednota TJ Zálší má nyní  22 členů, v uplynulém roce tři členové ubyli 

(jeden člen  se odstěhoval, jeden přestoupil do TJ Orel Vysoké Mýto a jeden z důvodu 

zdravotního stavu již nechce být  členem).  Naopak tři jiní přibyli, z toho jeden přestoupil z TJ 

US Steinerová Choceň, další dva dospělí jsou noví členové, kteří dosud nebyli nikde ve 

výkonnostním sportu registrovaní. 

    Soutěží se účastní tři družstva mužů v okresní soutěži – hrají okresní přebor II., III. a IV.třídy. 

    Členové TJ se účastní soutěží po celém okrese Ústí nad Orlicí, jezdí např. do Králík, 

Žamberku, Líšnice, Orlice, Nekoře. Nově vznikl oddíl ping-pongu i v Bartošovicích v Orlických 

horách. Cesty po okrese nejsou zrovna lacinou záležitostí, cestovné si hradí členové TJ sami. 

Přesto i do budoucna chceme dělat sport výkonnostní, nechceme zůstat jenom u sportu 

rekreačního. 

     V jednotlivých okresních soutěžích se umísťujeme v popředí tabulky a reprezentujeme tak 

naši obec. 

     V minulém roce jsme dělali nábor žáků na škole v Zálší. Přihlásily se dvě mladší žákyně 

(jedna se však odstěhovala) a jedna žákyně starší. Aby to žáky bavilo, muselo by se z nich sestavit 

mužstvo, buď starších či mladších žáků, aby mohli soutěžit se svými vrstevníky z okolních 

oddílů. Každý pátek se konal trénink žákyň, ale družstvo žáků se nepodařilo sestavit. Protože na 

družstvo musí být minimálně tři žáci, nebylo možné do soutěže žáky přihlásit.   

     V létě se uskutečnila brigáda při stěhování nábytku na obci Zálší při výměně linolea, pomáhali 

jsme stěhovat skříně atd. Na herně jsme svépomocí opravili část venkovní stěny a obnovili jsme 

kanály na odtok dešťové vody po letní přívalové bouřce. Pořezalo se dřevo na topení na zimu a 

zbytek jsme přikryli plachtou, neboť plechy na přikrytí se nám nepodařilo získat. Uvnitř herny 

jsme opravili podezdívku a vymalovali jsme. Také jsme opravili a zpevnili mezistěnu mezi stoly 

a dali sem novou záclonu. Nové záclony máme také ve všech oknech. V šatně byla opravena 

elektroinstalace a namontována nová zářivka. Na zadní stůl v herně jsme získali darem novou 

síťku. 

     Grant Pardubického kraje na opravu zbylé části střechy nad šatnou se nepodařilo získat.  

      

     Naše činnost by nebyla možná bez příspěvku obce Zálší na energie a opravu herny.  

Dík patří všem členům TJ Zálší za práce na úklidu vlastní herny a jejího okolí.  

  

           Rok 2013 jsme zakončili tradičním vánočním pingpongovým turnajem. 

  

  

                                                                                       Za TJ Zálší  - Jiří Lásko 
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Vážení a milí spoluobčané, 
 

letošní rok, hlavně v prosinci proběhlo několik akcí, o kterých Vás chci informovat.  

 

Občany, kteří letos oslavili kulatá životní výročí, navštívily členky kulturní a sociální komise. 

 

Jaroslava Stachová 85 let Zálší 

Jan Blažek 80 let Zálší 

Mgr. Vlasta Pavlíčková 80 let Zálší 

 

7.12.2013 jsme přivítali nové občánky obce Zálší a obce Nořín. 

 

Vladimír Janouch  30.11.2012 Nořín 

Barbora Macáková 24.05.2013 Zálší 

Sofie Šturmová 13.06.2013  Zálší – nedostavila se 

Jiří Vaněk 22.07.2013 Zálší 

Antonín Macák 21.10.2013 Nořín 

 

Pro malinké občánky, rodiče a příbuzné si dívky ze základní školy pod vedením paní učitelky 

Sodomové připravily básničky a hrály na flétny. Noví občánci dostali dřevěné hračky a 

Domovské listy. 

 

 

 
 

Druhou adventní neděli 8. 12. 2013 zorganizovali zastupitelé Obce Zálší s SDH v pořadí již druhé 

rozsvícení vánočního stromu. V podvečer se vesničané sešli u vánočního stromu před obecním 

úřadem. Žáci základní a mateřské školy předvedli krásné vánoční vystoupení, jejich zpívání 

koled a scénka o narození Ježíška vnesla mezi přítomné nezapomenutelnou vánoční atmosféru. 

Když vystoupení dětí skončilo, přehrávali se nejznámější koledy a podávalo se také něco na 

zakousnutí a pro zahřátí. Akce se všem zúčastněným líbila a dost lidí ještě besedovalo pod 

rozsvíceným stromem do noci. 
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Po roce se opět 24.12.2013 od 15,00 v Noříně sešli nořínští sousedé u kapličky na návsi na akci 

„ Malé nořínské zpívání“. Na kytaru hrála paní Strnadová se synem, malé děti doprovázeli koledy 

hraním na drobné hudební nástroje.  Sousedé přinesli cukroví a jednohubky, podával se svařák a 

místní „Hraničkův vinný likér“.  

 

Ke konci roku jsme navštěvovali naše starší spoluobčany, popřáli jsme jim do nového roku a 

podarovali je drobnými dárky od Obecního úřadu a dárky, které pro ně vyrobily děti ze základní 

školy. 

 

Za celou kulturní a sociální komisi Vám přeji do nového roku, ať prožijete se svými rodinami a 

přáteli mnoho každodenních radostí.  

 

     Bc. Lenka Bresto 
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Vážení spoluobčané, 
 

letošní příspěvek hasičů se nebude ani tak týkat požární bezpečnosti jako sboru celkově. 

Dovolte mi proto, abych Vám, jménem Sboru dobrovolných hasičů v Zálší, sdělil několik 

informací a údajů, které se týkají našeho SDH. Zejména pak jeho aktivit a jednotlivých 

organizačních záležitostí. 

 

Nejprve několik údajů o nás: 

SDH Zálší byl založen roku 1908 poté, co došlo k odchodu zálešských členů ze sousedního 

spolku ve Vračovicích. Během prvního roku měl 38 členů. 

V současné době naše základna čítá 25 členů. Během loňského a letošního roku naše řady 

dokonce poprvé v historii posílily i 3 ženy.  

Disponujeme automobilem Tatra 805 (r.v.1954), stříkačkou PS 12 a také historickou motorovou 

stříkačkou značky Stratílek.                                   společná fotografie na okrskové soutěži 2013 

 

Starosta: Ondřej Slezák 

 

 

Velitel: Lukáš Majzner 

 

 

Finanční hospodářka: Lenka Fikejzová  

 

 

Jednatel: Martin Chmelík 

 

 

Aktivity: 

Jelikož původní a hlavní význam hasičského sboru, tj. úspěšně likvidovat požáry, převzaly spíše 

profesionální a poloprofesionální jednotky (např. Choceň nebo Vys. Mýto), s patřičnou výbavou 

a výcvikem, nezbývá nám menším a hůře vybaveným sborům, než směřovat hlavní body svých 

aktivit i jinými směry. V poslední době bývá už skoro pravidlem, že úlohu pořadatele 

společenských akcí na vesnici většinou zastávají právě hasiči. Budete se mnou asi souhlasit, že 

nejinak tomu je i u nás v Zálší. V posledních letech se už stalo zvykem, že se scházíme na ,,pálení 

čarodějnic,, a na konci prázdnin na ,,ukončení léta,, . Do budoucna bychom nechtěli zůstat pouze 

u dvou akcí za rok, ale minimálně jednu přidat. A aby bylo vidět, že to myslíme vážně, připravili 

jsme pro Vás, ve spolupráci s Obecním úřadem v Zálší, znovuobnovený Hasičský ples. Ten se 

bude konat 8. 2. 2014 na sále místního pohostinství. Zda-li je to základ nové tradice bude záležet 

především na Vás a Vašich ohlasech. 

 

Nedílnou součástí téměř každého sboru je také každoroční poměření sil na Okrskové soutěži. 

Letos jsme organizaci a zajištění dostali na starost my. Soutěž proběhla 25. května na tradičním 

místě vedle bytovky. Celá akce probíhala bez nějakých větších organizačních problémů, jen to 

počasí nám mohlo více přát. I když i to sluníčko se na nás na chvíli usmálo. Mnoho z Vás jsem 

tam viděl a chtěl bych Vám za celý sbor 

poděkovat za projevenou podporu, ať už 

morální či materiální. Ve velmi nabité 

konkurenci jsme se již tradičně umístili na 

chvostu výsledkové listiny což nám ani 

moc nevadilo, neboť bylo primární, aby 

vše proběhlo bez problémů.  
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Letos poprvé jsme se zúčastnili ještě jedné soutěže. Tou byl tzv. Sanitární den, který se konal 

v Zářecké Lhotě. Byla to akce spíše recesní, ale i tak se urputně soupeřilo ve všech možných i 

nemožných disciplínách. Moc se nám tam líbilo a již se těšíme na další rok, kde nás, jak doufám, 

přijedete podpořit ve větší počtu než letos.          

                                                                                                       

Tento rok proběhla i akce čistě hasičského  

charakteru. To když naproti bytovce, po 

 silném větru, spadl přes silnici značně  

vzrostlý strom. Přes doslova okamžitou 

 reakci a zastavování dopravy došlo, v  

důsledku hustého deště, ke střetu osobního 

 automobilu se spadlým stromem. Nehoda se 

 naštěstí obešla bez zranění. Po zprůjezdnění  

části komunikace, spolupracoval náš sbor s 

 PČR na řízení dopravy. Po zklidnění  

povětrnostních podmínek se ještě téhož 

 večera podařilo zprůjezdnit silnici v plném 

 rozsahu. 

                                                                                               Sanitární den v Zářecké Lhotě 

V letošním roce se podařilo zajistit izolaci hasičské zbrojnice, neboť části některých zdí byly 

značně vlhké. Tady je třeba se zmínit o kompletním finančním pokrytí ze strany obecního úřadu. 

Problémy s budovou však nejsou rozhodně vyřešeny pouze izolací. V nejbližších letech nás čeká 

mnoho práce. 

 

Teď několik nejdůležitějších akcí v uplynulém roce v bodech: 

31.01. –  vyprošťování uvízlého automobilu 

04.02. –  úklid znečistěné plochy u hospody 

březen –  izolace hasičské zbrojnice 

30.04. –  akce Čarodějnice 2013 

25.05. –  Okrsková soutěž v požárním sportu 2013 

16.06. -  Sanitární den v Zářecké Lhotě 

04.08. –  odstraňování spadlého stromu přes silnici 

13.08. –  čištění požární nádrže 

07.09. –  akce Ukončení léta 

02.11. –  čištění kontejnerů – Zálší 

01.12. –  stavění vánočního stromu 

 

Co říci na závěr? Určitě se sluší Vám poděkovat, že navštěvujete námi pořádané akce a umožníte 

nám, v našich skromných podmínkách, fungovat. Také doufám, že nám zachováte přízeň i 

v letech dalších. 

Pokud by měl někdo z Vás zájem nám jakkoliv pomáhat, ať už při různých pracovních akcích, 

akcích pro veřejnost nebo třeba materiálně, budeme jedině rádi. Když by někdo dokonce projevil 

zájem stát se členem našeho sboru, tak se stačí obrátit na někoho z nás. Velmi rádi přivítáme 

v našich řadách někoho nového. Ještě bych chtěl podotknout, že i obyvatele Nořína bychom, 

minimálně na akcích pro veřejnost, viděli rádi ve větším počtu.  

 

Jménem celého Sboru dobrovolných hasičů v Zálší, 

                                                         Vám přeji klidné prožití Vánoc a šťastný nový rok. 

  

                                                                                            Martin Chmelík – jednatel  

www.hasicizalsi.estranky.cz 

  

http://www.hasicizalsi.estranky.cz/
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Nořín po zrušení poddanství 

 

Po zrušení poddanství, než se skoncovalo s výkupem z roboty a poddanských dávek, udržoval se 

správní aparát obce až do roku 1850 ještě starým vrchnostenským řízením prostřednictvím 

rychtáře. 

 

V roce 1850 se ustanovuje samospráva obce Nořín – Podrážek – Dvořisko, která si volí již 

svobodně prvního představeného obce, jimž byl zvolen Jan Kaisrlík z č.p. 2. Obce Podrážek a 

Dvořisko mají svoje členy samosprávy, kteří si záležitosti svých obcí řídí samy. Přesto že byl 

těmto obcím představený vždy soused z Nořína, každá obec zvlášť vedla svoje finanční 

záležitosti, jen otázka bezpečnosti a vojenská byla pro všechny tři obce společná. Tento stav trval 

až do roku 1869, kdy si Dvořisko a Podrážek utvořili samostatnou obec se svým starostou. 

 

Zajímavé je, že v Noříně se v této první samosprávě uplatňují nejmladší hospodáři ve vsi. To 

potvrzuje, že nové revoluční myšlení v první řadě chápala mladá generace.  Nová samospráva 

vedla obec ve starých vyjetých kolejích z dob vrchnostenských, jedině s tím rozdílem, že byla 

podřízena nově se utvořeným okresním hejtmanům a krajským úřadům. 

 

Po zrušení roboty a v duchu revolučního roku 1848 se dožadovali domkaři a bezzemci v celých 

Čechách rozdělení a rozparcelování obecní půdy. Na tento požadavek se v Noříně po roce 1850 

rozděluje mezi domkaře 20 jiter obecních polí, luk a pastvin. Obec si ponechá jen 2 jitra polí a 16 

jiter lesa. Společná obecní pastviska s Kosořínem 22 jiter na Stráni se rozprodává mezi sousedy 

kosořínské a nořínské. Stržené peníze za tyto pozemky půjčuje obec na C.K. státní hutní půjčku a 

z těchto peněz dostává obec ročně tzv. obligaci (úrok), kterou pobírá od státu až do konce první 

světové války. 

 
Obec Nořín si vydržuje soukromou privátní školu pro děti z Nořína, Podrážku a Dvořiska až do 

roku 1860, kdy se zavádělo již řádné školské vyučování. Od roku 1865 přešly děti z Nořína a 

Podrážku do Zálší. 

 

V roce 1858 byl Nořín postižen požárem. Oheň vyšel dne 28. února z čísla 18, kde se na 

otevřeném ohništi vzňalo sádlo při škvaření. Oheň se za silného větru přenesl na č.p 20 – 17 a 

14. Oheň se tehdy udolával vodou ve džberech, která se dovážela k ohni v lejtách sousedy 

z okolních vesnic. 

 

Zajímavá je dochovaná historka o tehdejším vystupování c.k. policie, která se k ohni okamžitě 

dostavila k dodržování pořádku. Tehdy přijel s lejtou vody k ohni sedlák Kroulík ze Zálší, seděl 

na kobyle a kouřil fajfku (tehdy byly vydány přísné protipožární opatření, mezi jinými zákaz 

kouření při hašení ohně). Četník Kroulíkovi fajfku vyrazil z úst a ještě vyžadoval pokutu za 

nedodržení požárních předpisů. To Kroulíka i ostatní sousedy velmi pobouřilo a proti strážci 

zákona zvedli revoltu, až musel představený obce zasahovat.  

 

V letech 1850 až 1860 za Bachova tuhého absolutismu bylo zavedeno přísné dodržování 

veřejného pořádku. Četníci takřka denně slídili po vesnici, dosti hrubě nabádali občany a za 

každý sebemenší přestupek je pokutovali. Zachovala se zápisná kniha (společná pro obce Nořín, 

Podrážek a Dvořisko) o přestupcích proti zákonům, které si četníci dávali podepisovat 

představenému obce. Např. vysypávání popela na hnůj, nepřipravené hasící nářadí – hák, džbery, 

žebřík, toulání mládeže po nocích, neuvazování psů, pytlačení jak v lesích, tak v rybnících, lesní 

krádeže, nepřibitá čísla na stavení, nevymetený komín apod.  
Tehdy při vyhoření neexistovalo žádné pojištění, ale sousedé místní i z okolních vesnic těmto 

postiženým vzájemně vypomáhali jak potravinami, tak stavebním dřevem a kamením, slámou, 

tak i penězi.  
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V roce 1860 staví obec svým nákladem kříž na návsi za představenstva Jana Kaisrlíka č. p. 2 a 

Františka Bezdíčka č. p. 7. 

Roku 1866 při vypuknutí Prusko – Rakouské války je v obecní matrice poznámka od Jana Víši: 

3 července bitva u Hradce Králové od 6 hod. ranní až do 21 hod. večer slyšeti kanóny hřměti bez 

ustání. Prusové zvítězili nad Rakouskýma. Nato 4. července byli Rakouští v Mýtě, silně utíkali a 

7. července už tady byli Prusové - převeliké množství. I přes Nořín převezli mnoho děl a jiných 

věcí. 

Dle vyprávění, když byla bitva u HK a dělostřelbu bylo slyšet až v Noříně, byl mezi občany velký 

poplach, cennější věci se poschovávali, hospodáři rokovali jak se zachovat v případě že by 

válečné pole přecházelo i přes obec. Výměnkáři, ženy a děti byli shromážděni na návsi u nového 

kříže, kde se modlili, aby Bůh ochránil obec od války. Když Prusové 7. července přitáhli i do 

Nořína nic nerabovali, chovali se slušně, jenom zrekvírovali jednu jalovici pro vojenskou 

kuchyni u starosty Fr. Zahradníka č.p. 4, kterou řádně zaplatili.  

 

V roce 1876 vyhořel Svatoš Matěj č.p.11 (dnes již toto stavení nestojí). Mezi občany byla 

jednoznačná domněnka, že si chalupu zapálil sám, jelikož tehdy se začalo pojišťovat proti ohni. 

Na oheň se náležitě připravil, jelikož když začali sousedé vynášet domácí zařízení, velmi se 

divili, že stavení je takřka prázdné. Jen něco starého haraburdí, všechno měl již několik dní 

předem odneseno u svého švagra Josefa Dlouhého č.p.14. Dobytek měl již vyvedený než se 

sousedé sběhli. Přesto mu obec poskytla vydatnou pomoc při stavbě nového stavení. Obec Zálší 

mu darovala 20 sáhů kamene i s dovozem. Okolní vesnice darovali 48 zl. 

 

V roce 1878 zavedl v č.p. 18 Čeněk Velínský putyku a prodejnu kořalky. Po jeho smrti čepovala 

kořalku dále vdova Velínská, která začala lákat do putyky mládež a hlavně muže. Kupovala od 

nich kradené obilí a jiné věci, které jim měnila za kořalku. Z toho důvodu obecní výbor žádal 

okresní hejtmanství, aby tuto putyku zakázal a zrušil koncesi. Za trvání této putyky se značně 

rozmohlo v obci opilství a nemravnosti. Vdova Velínská však proti této žádosti obecního výboru 

protestovala a získala v obci listinu s nadpoloviční většinou podpisů občanů, kteří si nepřáli tuto 

putyku zavřít (že to byla ta část občanů, která holdovala pití je samozřejmé). V tomto boji o 

uzavření putyky zůstal obecní výbor osamocen a poštval si proti sobě takřka celou ves. Občané 

totiž poukazovali, že by obec zůstala bez výčepního místa, jelikož stará hospoda v č.p. 24 po 

prodeji Josefu Jůvovi se zrušila. Proto obecní výbor projednal s Janem Kaisrlíkem č.p.2, který 

roku 1880 přestavěl celé stavení v dosti prostorné místnosti, aby si zažádal o výčepní koncesi, 

což učinil a zřídil i taneční sál (tato hospoda byla v provozu až do roku 1914). 

 

Roku 1880-1885 byl zvolen za starostu Jan Kaisrlík č.p.2  a do výboru byla již zvolena nová 

mladší generace. Tento nový výbor znovu žádal okresní hejtmanství o zrušení této putyky, ovšem 

bezvýsledně, jelikož tuto putyku už vlastně řídil Žid Sigmund Pik z Vysokého Mýta, který 

Velínské kořalku dodával a Velínská měla u něho již chalupu prodluženou. Tento s Velínskou 

znovu podal odvolání proti zavření putyky s odůvodněním, že hlavně starosta obce, jako nový 

hostinský, má hlavně sám zájem o zrušení této putyky pro svůj prospěch. Pročež se hostinský 

Jan Kaisrlík starostování roku 1886 vzdal a za starostu byl zvolen Václav Kaisrlík č.p.3. Ten se 

s obecním výborem obrátil se žádostí na vysoké místodržitelství české v Praze, které roku 1887 

s konečnou platností této žádosti vyhovělo a dalo příkaz okresnímu hejtmanství putyku uzavřít a 

koncesi odebrat. Přesto však i nadále Velínská pokoutně a tajně kořalku prodávala. 
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Velínská měla chalupu u Žida Pika tak prodluženou, že ji dal v roce 1890 do veřejné dražby a 

sám měl velký zájem tuto chalupu koupit. Obecní výbor se obával, aby Pika tu znova neobnovil 

kořalnu, proto chalupu za velmi vysokou cenu 600 zl. vydražil a koupil pro obec a zřídil v ní 

obecní pastoušku (obydlí pro chudáky). Mnoho občanů se proti této koupi velmi ostře stavělo, 

což vyvolalo mezi představenými obce a některými občany dosti velké a prudké mrzutosti, které 

pokračovali i nadále. Tento obecní výbor se totiž energicky dal do oprav obecních cest, začal 

zavážet louže na návsi, ty byly takřka před každým stavením, upravil a vyzdil 3 rybníčky pro 

požární účely, náves vysázel lípami a obecní cesty alejemi švestek. Samozřejmě zvelebení obce 

znamenalo zvýšení vydání a to nebylo některým poplatníkům po chuti, jelikož se tím zvyšovali 

obecní přirážky. 

 

Myslím, že tehdejšímu obecnímu výboru lze jen poděkovat. Obecní cesty dnes potřebují opět 

opravit, louže na návsi máme zase, všechny 3 rybníčky jsme zavezli, aleje švestek kolem cest už 

neuvidíte, vlastně nám zůstali jen lípy na návsi.     

 

K historii Nořína patří také staré fotografie, tímto chci poděkovat všem, že mi některé fotografie 

zapůjčili a umožnili je publikovat. 

 

        Bc. Lenka Bresto 

stavení č. 17  

 

 

 

 
 

 

    stavení č.11, dnes již nestojí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maruška Nežádalová, vzadu stavení č.11 
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Základní škola a mateřská škola 

 
Před Vánocemi jste mohli shlédnout vystoupení dětí mateřské školy i žáků základní školy u 

vánočního stromku v Zálší, které nám navodilo příjemný adventní čas. Není to jediná aktivita 

MŠ a ZŠ. 

 

V mateřské škole s 25 dětmi pracují dvě učitelky podle Rámcového programu předškolního 

vzdělávání "Skládáme mozaiku světa a přírody", kde nabízejí kvalitní péči všem dětem. Probíhají 

zde zájmové činnosti Flétnička a Angličtina. Děti i rodiče mají na výběr z mnoha akcí například 

výlety, plavecký výcvik, vánoční a velikonoční vystoupení, vánoční dílny, divadla, návštěvy 

Ekocentra v Oucmanicích apod. 

 

Příprava předškoláků pro vstup do základní školy je na velmi dobré úrovni. 

 

Prostředí školy a školky se neustále vylepšuje, opravil se vstup do budovy, vylepšila se šatna, 

kde se položila nová podlaha. Ve třídě si děti mohou hrát s novou moderní kuchyňkou, svojí 

manuální zručnost zlepšují s novými didaktickými hrami, stavebnicemi.  Díky dobrému 

hospodaření s rozpočtovanými prostředky a sponzorskému daru Honebního společenstva v Zálší 

se nakoupily židle do jídelny a spolufinancovaly se výlety a vylepšila se řada věcí, které se 

v minulosti opomíjely. Díky obci se nyní připravuje rozšíření prostor pro volnočasové aktivity. 

 

Do základní školy do 1. – 5. ročníku ve školním roce 2013/2014 dochází 23 žáků ,  které 

vzdělávají dvě učitelky a v současné době na škole pracuje  i asistent pedagoga, který může 

individuálně pomáhat žákům s problémy v učení. 

 

Všichni žáci mohou prožívat uspokojení a úspěch. Pokud se nedaří v učení, daří se v jiných 

oblastech a to naše škola umožňuje. Žáci se zapojují do sportovních akcí, plavou, jezdí na kole, 

lyžují, sáňkují, chodí na túry, zažívají kulturní prožitky: koncerty, 

divadelní představení, výstavy, navštěvují zámky, muzea. Připravují svá vlastní vystoupení, kde 

zpívají, hrají na flétny i jiné hudební nástroje, vyrábí spoustu krásných výrobků a dárků. Na 

těchto aktivitách se podílejí i rodiče, společně s dětmi  sportují, soutěží např. v Den dětí a vyrábí 

překvapení během vánočních a velikonočních dílen, na podzim jsme úspěšně „Dýňovali „. Žáci 

rádi v těchto aktivitách pokračují i v rámci školních kroužků v Hudebních aktivitách, 

Pohybových a sportovních aktivitách, v Literárním a dramatickém kroužku, v Kroužku výpočetní 

techniky. 

 

V letošním školním roce se žáci zapojili do školních projektů: „Sportovec roku“, „Král 

matematiky“ a starší žáci „Jsem dobrý čtenář“. 

 

Spolupracujeme i s jinými školami. Na Školu S. Čecha jsme pravidelně zváni na divadelní 

představení v anglickém jazyce, na soutěž mezi páťáky: Pecky a fláky pro páťáky. Žáci se 

zúčastnili Školympiády  ve Vysokém Mýtě, Běhu J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. 

 

Na konci školního roku se celá škola připravuje na Školu v přírodě, kde si žáci upevní poznatky 

z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. 
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Vážení spoluobčané, 

 

     rok utekl jako voda a je tu opět možnost napsat pár řádek. Úvodem bych se rád zmínil o novele 

vyhlášky 395/1992 Sb., která nabyla účinnosti dne 15. července roku 2013. Tato vyhláška 

doposud omezovala kácení dřevin na vlastním pozemku. Podle již platné novely si nově na 

vlastní zahradě, může její majitel kácet dřeviny bez předchozího povolení obecního úřadu. Jak je 

vlastně definována zahrada dle vyhlášky? Zahradou se rozumí pozemek u bytového domu nebo 

u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. 

Tak abychom si to všechno pěkně shrnuli, povolení ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto 

nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí se nevyžaduje 

 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 

nepřesahuje 40 m2, 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití 

jako plantáž dřevin, 

d) pro dřeviny rostoucích v zahradách. 

 

     Však i nadále platí, že kácení by se mělo provádět zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 

1.10. do 31.3. běžného roku, avšak vyhláška kácení v době vegetace přímo nezakazuje, ale i zde 

platí jistá pravidla, která jsme si popsali v loňském zpravodaji. 

 

     I nadále zůstaneme u životního prostředí, ale zabrousíme lehce do problematiky udržování 

pozemků. Letos jsem zaznamenal zvýšený počet ohlasů nebo stížností o zaplevelování pozemků 

mezi sousedy. Nejčastější připomínky jsou: kolem mého pozemku je nesekaná tráva a plevel po 

celý rok. Plevel mi roste do plotu a semení na můj pozemek. Je nějaká vyhláška, která upravuje 

nebo nařizuje, jak se musí vlastník pozemku starat o svůj pozemek? Tak jak je to? Dle vyhlášky, 

pozemek je třeba udržovat v takovém stavu, aby nedocházelo k obtěžování sousedních pozemků. 

Toto vyplývá ze základní úpravy sousedských vztahů, která se nachází zejména v § 127 

občanského zákoníku (Zákona 40/1964b sb. ve znění pozdějších předpisů). V ustanovení § 3 

zákona 326/2004 sb. o rostlinolékařské péči je navíc stanovena povinnost mimo jiné odstraňovat 

plevely. Z toho vyplývá, že Váš soused je povinen odstraňovat ze svých pozemků plevel. 

Pokud tomu tak není, dochází k porušení zákona a sousedovi může příslušný úřad udělit pokutu. 

Pokuta může být fyzické osobě (která zmíněným porušením  páchá přestupek) uložena až do 

výše 30 000 Kč (§ 78 odst. 2 písm. a zákona  o rostlinolékařské péči). Právnické osoby 

(která  páchá tzv. jiný správní delikt) je možno uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu 

ukládají v rámci své přenesené působnosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 73 

zákona  o rostlinolékařské péči). Obraťte se proto s Vaším problémem na něj. Pokud zároveň 

požádáte, aby Vás úřad informoval o tom, jaká opatření ve věci učinil, musí tak učinit. Toto 

vyplývá jak z § 67 odst. 4 zákon o přestupcích, pokud by vlastníkem pozemku byla fyzická osoba, 

tak z § 42 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), pokud je vlastníkem sousedního pozemku 

osoba právnická a nejednalo by se tak o přestupek ale o jiný správní delikt. Věřím, že si každý 

tento odstavec přečetl a udělá takové opatření, které zabrání případnému správnímu řízení. 

     Přeji Vám všem v novém roce pohodu, dobrou náladu a co nejméně problémů. Zdraví Vás 

Vladislav Peterka ml.
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Svozový plán odpadu na rok 2014 

Týden 

Směsný 
komunální 

odpad 

Plasty  
a tetrapak 

Papír 
Sklo 
(Bílé  

a barevné) 

Pondělí Středa Úterý Středa 

1 30.12.2013 1.1.2014     

2         

3 13.1.2014   14.1.2014   

4         

5 27.1.2014 29.1.2014     

6         

7 10.2.2014   11.2.2014   

8         

9 24.2.2014 26.2.2014   26.2.2014 

10         

11 10.3.2014   11.3.2014   

12         

13 24.3.2014 26.3.2014     

14         

15 7.4.2014   8.4.2014   

16         

17 21.4.2014 23.4.2014     

18         

19 5.5.2014   6.5.2014   

20         

21 19.5.2014 21.5.2014     

22       28.5.2014 

23 2.6.2014   3.6.2014   

24         

25 16.6.2014 18.6.2014     

26         

27 30.6.2014   1.7.2014   

28         

29 14.7.2014 16.7.2014     

30         

31 28.7.2014   29.7.2014   

32         

33 11.8.2014 13.8.2014     

34         

35 25.8.2014   26.8.2014 27.8.2014 

36         

37 8.9.2014 10.9.2014     

38         

39 22.9.2014   23.9.2014   

40         

41 6.10.2014 8.10.2014     

42         

43 20.10.2014   21.10.2014   

44         

45 3.11.2014 5.11.2014     

46         

47 17.11.2014   18.11.2014   

48       26.11.2014 

49 1.12.2014 3.12.2014     

50         

51 15.12.2014  16.12.2014  

52         

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00. 

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 6.5. a 30.9.2014.  


