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Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2012 Vám přeji hodně úspěchů, pohody v rodinách a především
pevné zdraví, dovolte mi, abych se trošku ohlédl zpět do roku 2011 a připomněl činnost
zastupitelstva v uplynulém roce. Zastupitelé se schází na pracovních schůzkách každý čtvrtek
od 19: 00, kdy jsou i úřední hodiny pro veřejnost. Zasedání zastupitelstva obce probíhala cca
po třech měsících.
1. zasedáni zastupitelstva v roce 2011 se konalo 10.2. Na tomto zasedání byli zastupitelé
seznámeni s průběhem konkursního řízení na funkci ředitele školy, kde byla jako nejvhodnější
kandidátka vybrána Mgr. Lásková. Bývalý ředitel školy Mgr. Zdeněk Neuhöfer ukončil
pracovní poměr k 31. 1. 2011, důvodem byla zpronevěra finančních prostředků. Dále byl
schválen rozpočtový výhled na rok 2011 a jednalo se o sestavení rozpočtu na rok 2011 a to
především o plánovaných akcích, jako výměna oken v budově MŠ a podobně.
2. zasedání zastupitelstva se konalo 17. 3. 2011, na tomto zasedání byl předložen a
schválen rozpočet obce na rok 2011 s příjmy 2 672 500,- Kč, výdaji 2 979 500,- Kč,
financování z úspor 307 000,- Kč. Dále byl na tomto zasedání vybrán dodavatel na výměnu
oken v budově MŠ. Vybíralo se ze tří firem Zalstav, Starmont a Profistav. Jako nejvhodnější
dodavatel byl vybrán Zalstav, spol. s r.o. Dále byly vzneseny požadavky na renovaci kříže
v Noříně a vymalování kapličky. Byl také podán návrh na změnu odborného lesního
hospodáře a to z důvodu vylepšení kontroly hospodaření v obecním lese.
3. Zasedání zastupitelstva proběhlo 16. 6. 2011. Na tomto zastupitelstvu byla přednesena
zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Zálší za minulý rok (audit Pa kraje) a to s výsledkem
bez závad. Z pracovních záležitostí bylo uloženo dořešit způsob rekonstrukce vchodu do ZŠ a
zajistit řádný průběh prací při výměně oken v budově MŠ a to v prázdninovém volnu v měsíci
červenci.
Poslední zasedání ZO v r. 2011 se konalo 8. 12. 2011 kde byly jmenovány dílčí
inventurní komise pro inventarizaci obecního majetku, schváleny rozpočtové změny které
nastaly během roku 2011. Dále bylo zastupitelstvo informováno o změně odborného lesního
hospodáře, kterým byl schválen Ing. Marek. Na tomto zastupitelstvu byly projednávány
zvýšené náklady na svoz a likvidaci domovního odpadu, které svozová firma EKOLA České
Libchavy s.r.o. navýší v příštím roce cca o 6% (včetně navýšení DPH). V současné době Obec
doplácí na svoz a likvidaci odpadu 61 867 Kč, zastupitelstvo rozhodlo nezvyšovat poplatek
občanů, ale zvýšené náklady hradit z rozpočtu obce. Sazba poplatku za poplatníka pro rok

2012 činí 400,- Kč je splatná do 31.3. r.2012, za psa 80,- Kč, za každého dalšího 120,- Kč.
Na obecní vývěsce jsou vyvěšeny informace o vydávání „e-PASŮ“ a občanských průkazů.
Protože jsem se již zmínil o komunálním odpadu přikládám v příloze svozový plán odpadu
na rok 2012 a připomínám, že poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a
dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba , majitelé této nemovitosti platí poplatek za jednu
osobu.
Dále žádám všechny občany, aby plasty v pytlích snášely ke kontejnerům den před jejich
odvozem, aby nedocházelo k poškozování pytlů a znečišťování okolí. Do plastů patří
nápojové petlahve a jim podobné nádoby, nikoliv však polystyren, rozbité hračky apod. Do
nádob pro sklo nepatří např. porcelán. Největším nešvarem je když se v pytlích objevují staré
boty, textilie a podobně. Svozová firma leckdy takový podezřelý pytel rozřízne a jako
nevhodný odpad neodveze. Takovýto odpad je lépe zlikvidovat jako směsný v popelnici. Do
popelnic však nepatří stavební suť, beton a jiný materiál, který by mohl nádobu při jejím
vyskladňování poškozovat. Neodkládejte vedle kontejnerů rozbité tabule skla, Ekola nesmí
z důvodu rizika pracovního úrazu nakládat nic mimo kontejnery. Okolo kontejnerů se
pohybují děti a nikdo by si asi nepřál, aby zde došlo k jejich zranění.
Zatím asi dost o odpadech a poohlédnu se za činností minulého roku, co se nám podařilo
minulý rok udělat. V Nořině bylo dokončeno odstranění nádrže. Povrch byl vydlážděn
zámkovou dlažbou, jako odpočinková plocha pro dětské hry. I mezi zastupiteli byla vedena
diskuse o vhodnosti a nevhodnosti tohoto povrchu. Ale po zvážení všech pro i proti se dlažba
jevila jako povrch nevhodnější pro svoji víceúčelovost. Nakonec posuďte sami. Na této
zpevněné ploše si mohou děti jezdit na tříkolkách, učit se na kole, nechá se po ploše kreslit
křídou, větší děti milují hru florbal, která také vyžaduje zpevněnou plochu, pro trénování u
basketbalového koše je také zapotřebí pevný povrch a i na banbington je povrch vhodný a
jakási plácaná podobná volejbalu se dá zde také zahrát lépe než na rozbahněném trávníku. A
když se podíváme na nové pískoviště musíme uznat, že na návsi vzniká hezký odpočinkový
koutek. Za to všechno patří poděkování především panu Hraničkovi a všem z Nořína kdo
přiložili ruku k dílu.
V Zálší na zahradě MŠ bylo opraveno pískoviště, zprovozněno koupaliště a vydlážděno
hřiště, obdobně jako v Noříně. Velkou akcí byla výměna oken v MŠ a u obecního úřadu, tato
akce by nám měla přinést úspory na energiích. U budovy ZŠ byl nejen zrenovován vchod, ale
provedeno mnoho údržbových prací, např. připojení sociálního zařízení na školní studnu, což
přináší velké úspory ve spotřebě pitné vody.
Pochvalu si zaslouží mladí brigádníci Majzner, Chmelík, Bednář a Grim, kteří se podíleli
na výše jmenovaných akcích v Zálší včetně vymalování prostor budovy obecního úřadu,
sečení a úklidu trávy v obci.
V příštím roce nás neminou opravy místních komunikací, rekonstrukce střechy u budovy
obecního úřadu, kde původní eternit už dosluhuje, oprava chodníku před ZŠ a MŠ neboť
nerovnosti na chodníku stěžují zimní údržbu. Kolik se nám podaří uskutečnit je odvislé od
příjmů z rozpočtového určení daní, kde prognózy nejsou zrovna moc příznivé a náklady se
budou zvyšovat už navýšením DPH. Věřím, že při pomoci našich občanů si budeme tu naši
vesničku stále zkrášlovat.
Děkuji všem, komu není vzhled naší obce lhostejný a jsou ochotni přispět k jejímu vylepšení.
Na závěr Vám ještě jednou přeji pohodu, úspěchy a hodně zdraví v roce 2012.
starosta Stanislav Kuthan

Činnost finančního výboru
Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce – provádí kontrolu čerpání
finančních prostředků z rozpočtu obce a zjišťuje, zda je majetek obce využíván účelně a
hospodárně. O čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce nerozhoduje, neboť
hospodaření podle rozpočtu přísluší zastupitelstvu obce. Finanční výbor je pouze oprávněn
kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření.
V letošním roce 2011 hospodaří obec Zálší se schváleným rozpočtem:
- rozpočtové příjmy ve výši 2.672.500 Kč
- rozpočtové výdaje ve výši 2.979.500 Kč
- financování ve výši
307.000 Kč
Z výše uvedených rozpočtových výdajů činí příspěvek na krytí provozních nákladů pro
Základní a mateřskou školu v Zálší 650.000 Kč.
Z hlediska kapitálových (investičních výdajů) splácí obec Zálší budovu mateřské školy a to
částkou 170.000 Kč. Poslední splátka bude splatná v roce 2014.
Návratná finanční výpomoc na vodovod byla doplacena celá v roce 2010.
Hospodaření obce podléhá každoročnímu přezkoumání ze strany Pardubického kraje.
V letošním roce proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2010 v květnu. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Finanční výbor v letošním roce neshledal při průběžné finanční kontrole žádné závady. Obec
Zálší hospodaří dle schváleného rozpočtu, drobné přesuny v rámci jednotlivých položek
rozpočtu schvaluje zastupitelstvo obce.
Začátkem ledna budeme sestavovat rozpočet na rok příští. Je i na Vás, vážení spoluobčané,
abyste vznesli svoje požadavky, co byste si přáli v obci mít. Rozpočet budeme sice muset
sestavovat velice uvážlivě, ale když vznesete své náměty, určitě se je do rozpočtu budeme
snažit zapracovat.
Sestavování rozpočtu je práce nevděčná, neboť nevíme, jaké v příštím roce budeme mít
rozpočtové příjmy. Jistě sledujete, jak se menší obce bouří proti přerozdělování daní ze
státního rozpočtu. Největší část spolknou velká města a na malé vesnice se toho tolik
nedostává. Zákon o rozpočtovém určení daní by se proto měl změnit. Jen zde uvádím pro Vaši
informaci, že jediná daň z nemovitostí je finančními úřady přeposílána v plné výši konkrétní
obci. Dále ještě část výnosu daně ze závislé činnosti (ze zaměstnání) je určena procentním
podílem dle počtu zaměstnanců v té které obci. Toto číslo je dané vyhláškou ve sbírce zákonů.
Počet zaměstnanců v obci nám však trvale klesá – z 351 lidí zaměstnaných v roce 2006 na
222 lidí v roce 2010 – z toho plyne, že i procentický podíl naší obce na výnosu této daně bude
menší. Procentický podíl na výnosu ostatních daní závisí na velikosti obce a je daný
vyhláškou.
V příštím roce nám přibude v obecním rozpočtu další výdaj – město Choceň bude po naší
obci uplatňovat náhradu neinvestičních nákladů na žáky, navštěvující ZŠ Choceň, a to ve výši
4.000 Kč na jednoho žáka. Městu Vysoké Mýto jsme příspěvek již museli platit letos.
Za finanční výbor: Hana Lásková

Vážení a milí spoluobčané,
Chtěl bych Vás informovat o akcích, které jsme uskutečnili v roce 2011.
V měsíci lednu jsme přivítali nové občánky naší obce.

Jana Doležala
Martinu Doležalovou
Elišku Macákovou
Josefa Peterku

narozeného
narozenou
narozenou
narozeného

29.4.2010
29.4.2010
8.11.2010
23.6.2010

Zálší
Zálší
Nořín
Zálší

Vítání občánků se uskutečnilo na obecním úřadu, kde již tradičně připravili učitelé a
žáci základní školy hezký program. Noví občánci od obce dostali Domovské listy a malé
dárky.
22.října 2011 se opětovně uskutečnila sbírka použitého textilu a věcí z domácnosti
pořádaná Diakonií Broumov. Děkujeme všem spoluobčanům za jejich dary.
Jako v minulých letech navštívily členky kulturní a sociální komise občany, kteří
oslavili kulatá životní jubilea:
Huryta Josef
85 let
Zálší
Lásková Zdenka
80 let
Zálší
Blažková Marie
70 let
Zálší
Zuzíková Věra
80 let
Zálší
Sedláčková Blažena
80 let
Zálší
Chtěl bych Vám všem za naši kulturní a sociální komisi popřát hodně štěstí a velmi
pevné zdraví v roce 2012.
Ladislav Pokorný

Historie Nořína
Bohužel nikdo dnes nevede kroniku obce Nořín, tak Vás alespoň seznámím s historií
Nořína v období feudálního panství dle zachovalých pověstí a ústních podání, dle různých
archivních výpisů a historických děl sepsaných v regionu Choceňském z materiálů p. Josefa
Kaisrlíka.
Kdo vesnici Nořín založil není známo, ale její stavba do podkovitého tvaru s návsí
uprostřed naznačuje, že jde o starý způsob stavby pastevní dědiny.
Ve vlastivědném sborníku vysokomýtsko str. 225 historik A. Tomíček píše: Čelední vísky za
doby knížecí u pastevních dvorů mají tvar podkovy. Středem vísky byl pastevní dvůr, na
křídlech bylo obydlí čeledi. Vesničky byly hrazeny náspem zarostlým trním, aby dobytek i
lidi byli chráněni před dravou zvěří. Nořín byl stavěn do této podkovy s otevřenou prostorou
na severozápad, kde se odpradávna říká „Na sedlisku“. Od sedliska jde cesta, kde se říká „V
průhonu“, která končí v prostorách dnešního lesa, kde je starý název „V lučinách“, což mohly
být pastiny. Podle těchto pomístních jmen mohla by být doměnka, že mohl stát na sedlisku
pastevní dvůr, odkud se průhonem vyháněl dobytek na pastviny.
V knize „Místní názvy osad“ od Antonína Profouse se uvádí, že Nořín vznikl od jména
Nora. Stával zde dvůr jehož majitelem byl jakýsi Nora a dvoru se říkalo Norov. Místo ov
vznikla připomínka ín – Nořín. V pozemkových knihách roku 1673 se uvádí Norsin.
Vznik názvu obce se také dle jedné pověsti uvádí, že zde stálo v lesích nějaké sídlo, které
patřilo k pomeznímu hradu Litomyšlskému a že to bylo od hradu nejsevernější sídlo, jemuž se
říkalo Nordsajd ( Nordischsitz ) severské sídlo. Z Nordsajdu vzniklo Nořín. Pomístní název
sedlisko se udrželo až dodnes. V prostoru onoho sedliska prochází již málo znatelný úvoz, o
němž se vypráví, že je to stará cesta vyšlapaná od soumarů, která vedla od tvrziště Hrádníky
na Trstenickou stezku u starého Mýta. Směr tohoto úvozu naznačuje dodnes těmto
domněnkám.
Jiná pověst uvádí, že kde se postavila vesnice, byla vyvýšenina mezi močály, později
přeměněné na rybníky – Zálešský, Chobot, Kalník, Konopáč a Mršník a že tato vyvýšenina
byla sídlem vyder a lišek, které zde měly nory. Tím se tomuto místu říkalo v nořích,
vystavěné vesnici pak Nořín.
První písemná zmínka o Nořínu pochází z roku 1292 ze zakládací listiny kláštera
Zbraslavského, kdy je latinsky Norsin uveden u Chocně v seznamu obcí darovaných od krále
Václava II. klášteru Zbraslavskému.
Veškeré děje Nořína jsou těsně spjaty s městečkem Choceň a ostatními vesnicemi okolo
Chocně. Nořín je pak mnohokrát prodáván a připojován k různým panstvím. Roku 1848 byla
zrušena robota a vliv feudálního pána na obec. Od té doby měla obec již svou zvolenou
samosprávu.
Povinosti Nořína vůči feudální vrchnosti
Za doby prvních feudálních panů nemáme žádné záznamy o povinosti vůči vrchnosti.
První zmíňka je z roku 1502 za Kostky z Postupic, kdy se platí z celé obce sedm kop, 24
grošů českých platu ročního. Za Viléma z Perštýna za darovanou odúmrť musí obec odvádět o
sv. Martině 4 husy. Vilém z Perštýna začátkem 16. stol. zaváděl velké rybniční hospodářství.
V okolí Nořína stavěl velké rybníky – Zálešský, Lačnov, Netušil, Ráčkovec, Kalník,
Kosořský a jiné. Při stavbě tohoto rybničního hospodářství museli pracovat zajisté i poddaní z
Nořína. V písemných záznamech není nikde uvedena ruční robota, ač jiné vesnice na panství
Choceňském již nepatrnou robotu uvedenou mají.

Po třicetileté válce v roce 1651 byl proveden soupis obyvatel dle víry na panství
Choceňském, kde mají všechny vesnice samostatný soupis, kde je uveden vždy rychtář a
konšel. Jen Nořín a Kosořín mají soupis společný, kde je uveden rychtář v Noříně a konšel z
Kosořína. Dle těchto zápisů a později i zápisů v pozemkových knihách je pravděpodobné, že
Nořín a Kosořín až do konce 18. století tvořili jednu obec vždy s rychtářem buď z Nořína
nebo z Kosořína.
Nořín byl před třicetiletou válkou takřka celý nekatolický a až během třicetileté války
přecházel na víru katolickou a to vždy jen většinou hospodář gruntu, z důvodu toho, aby
nemusel opustit grunt a vystěhovat se. Manželka, děti a čeládka zůstávaly ve víře podobojí.
Přesto je možné, že i lidé z Nořína odešli do vyhnanství pro víru, jelikož v roce 1654 dle berní
rule se na čtyřech gruntech nekatolických již mění úplně cizí majitelé.
Od roku 1750 se postupně stavějí na obecní půdě chalupy, jež sobě stavějí na svůj náklad
většinou bratři a sestry usedlých hospodářů. Ze stavebního místa těchto chalup a zahrádek se
platila obci ročně dědičná daň, jež byla podle velikosti chalupy a zahrádky. Byla od 1 zl. až
do 5 zl., před rokem 1848 se platilo již jen od 6 kr. do 48 kr. ročně z chalupy. Tím nám v
Noříně od roku 1750 až do roku 1787 do josefinského katastru v rozmezí 37 let přibylo 12
chalup vystavěných na obecní půdě. Jednalo se o čp. 1,10,12,15,16,17,18,19, 20,21,25,27 a
jedna chalupa na půdě gruntovní, výměnek od čp. 3 ( Šumpíkův ), nynější čp. 14. Roku 1777
rozdělením gruntu čp. 5 mezi sourozenci nám vznikla další samostatná usedlost čp. 28, Takže
se Nořín od roku 1750 do roku 1787 zvětšil na 28 usedlých hospodářů. Dnes některá stavení
již zmizela v zapomnění.

Lenka Bresto

Vážení spoluobčané,
i letos se v rámci preventivně výchovné činnosti budeme věnovat tématům na úseku
požární ochrany. Jako jedno z mnoha témat požární prevence, vhodného k zastavení, je
bezpochyby téma, týkající se ochrany a prevence vzniku požárů. Možná, a jen tak pro
pořádek, by bylo dobré si říci, co je to vlastně požár. Požár je nekontrolovatelný oheň, při
kterém dochází k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních
hodnotách nebo životním prostředí nebo k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat,
materiálních hodnot nebo životního prostředí. Nejčastěji k požáru dochází v domácnostech a
v přírodě (především v letním období). Vznikají zejména lidskou nedbalostí, porušováním
požárně bezpečnostních předpisů, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také i
v důsledku technické chyby, nebo úmyslným založením.
Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů. Do tříd se požáry dělí především s
ohledem na skupenství hořících látek:
Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla
provázeno žhnutím – papír, dřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta,
barvy, dehet, tuky, parafín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.
Třída C
Požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
Třída D
Požár lehkých alkalických kovů (hořčík, slitiny hliníku). Vzhledem k vysoké teplotě
požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Fáze požáru
Fáze požáru jsou důležitou charakteristikou popisující vlastnosti požáru při jeho volném
rozvoji, tzn. v případě, že není hašen.
Průběh požáru můžeme rozdělit na 4 fáze:
1. Fáze je určena časem od vzniku požáru rozhoření prvních hořlavých předmětů. V
praxi se uvažuje čas 10 minut. Tato fáze je charakterizována nízkými teplotami a
malou výměnou plynů. Tuto fázi rovněž označujeme jako fázi rozhořívání.
2. Fáze je charakterizována prudkým nárůstem teploty a plochy požáru, zejména v
souvislosti s celkovým vzplanutím.
3. Fáze je období, kdy požár je stabilizován, probíhá intenzivní hoření a požárem jsou
zachváceny všechny hořlavé předměty v prostoru.
4. Fáze je charakterizována nedostatkem hořlavého materiálu a postupným snižováním
intenzity hoření.
Optimální je provedení hasebního zásahu v první fázi, případně na začátku druhé fáze, kdy
ještě nedošlo k plnému rozvinutí požáru.

Co dělat při požáru?
Pokud vypukl požár v objektu, kde se nacházíte, zachovejte klid.










Co nejrychleji volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár.
Varujte ostatní třeba voláním „hoří“.
Prověřte zda se v ohroženém prostředí nenacházejí další osoby, pokud ano, snažte se
je zachránit. V případě, že se vám to nepodaří, zapamatujte si jejich polohu (popřípadě
ji označte) a neprodleně po příjezdu hasičů jim tuto nahlaste, jde o velmi cennou
informaci.
Pokuste se požár uhasit dostupnými prostředky a proveďte opatření k zamezení šíření
požáru (vypněte plyn, elektřinu, zavřete dveře, odneste hořlavé látky, neodvětrávejte
prostory v nichž hoří - přístup vzduchu by mohl ještě zvýšit intenzitu hoření).
Opusťte budovu v souladu s její evakuačním řádem. (Chraňte si tělo, nejlépe
namočením oděvu, dýchací cesty namočeným ručníkem, vezměte si nejnutnější osobní
věci (doklady, peníze, léky apod.)
Poslouchejte pokyny hasičů nebo členů IZS a poskytněte jim případně pomoc, kterou
si vyžádají.

Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru
Domácnost:







Nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, ponechání hořlavých materiálů
v blízkosti zapnutého sporáku apod.).
Kouření a nevhodně odložené nedopalky cigaret.
Zanedbání údržby topidel a kouřovodů.
Hra dětí se zápalkami.
Nesprávná manipulace s otevřeným ohněm (při používání zábavní pyrotechniky, při
svařování, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky apod.).
Skladování hořlavých a jiných nebezpečných látek (např. benzin) na nevhodných
místech a nesprávná manipulace s nimi.

Příroda:





Úder blesku.
Vypalování trávy a suchého klestí.
Rozdělávání otevřeného ohně na nesprávných místech (pod větvemi stromů, mimo
vyhrazené ohniště apod.).
Odhození nedopalku v přírodě (suchá tráva, lesní porost).

Další místa:


Kouření na místech, kde je to výslovně zakázáno (např. čerpací stanice).

Víme jak se správně zachovat?
Na první pohled zdánlivě lehká otázka. Ale každý z nás si již určitě vyzkoušel jaké je to
jednat ve stresových situacích. Nic lehkého! A pokud se třeba v noci probudíte s pocitem, že
cítíte zápach kouře, nebo o mnoho horší, otevřete oči a již vidíte to rozpálené peklo. To
člověk hned neví co najednou. Proto je důležité si stále připomínat zásady správného chování
při opouštění zasaženého prostoru. Zde je pár rad, jak se chovat při těchto situacích.












Chraňte si dýchací cesty pokud možno navlhčeným kusem látky (kapesník, tričko).
Pohybujte se při zemi (čistější vzduch).
Nerozsvěcujte světla (zvláště, je-li cítit plyn).
Dveře neotevírejte (nejprve vyzkoušejte hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké).
Pokud jsou horké, dveře neotevírejte (ve druhé místnosti může hořet), ucpěte
průduchy pod dveřmi kusem látky (látku v ideálním případě navlhčete), volejte
tísňovou linku 150, vyčkejte příjezdu záchranářů.
Jestliže dveře nejsou horké (pravděpodobnost, že ve druhé místnosti nehoří), jděte pro
ostatní členy rodiny a společně opusťte domácnost (pomozte i osobám se sníženou
pohyblivostí).
Znemožní-li Vám cestu ven oheň, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte
průduchy látkou, pootevřete okno, vyvěste z něj kus látky, aby záchranáři věděli, kde
Vás mají hledat, volejte tísňovou linku 150.
Jste-li v přízemí a brání-li Vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete vyskočit
oknem (dbejte však na svoji bezpečnost a před skokem se podívejte, zda se pod oknem
nenachází např. odložené nářadí a další překážky, které by Vám mohly způsobit újmu
na zdraví).

Obecné zásady





Jestliže spatříte začínající požár, je Vaší povinností jej uhasit, je-li to ve Vašich silách,
nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
Pokud nemůžete zamezit šíření ohně, snažte se dostat co nejdál od něj, příp. pomozte i
dalším osobám a volejte linku 150.
Začínající požár uhasíte nejlépe pomocí vhodného hasicího přístroje.
Jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár, který
vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit (linka 150).

Věřím, že aspoň pro některé z Vás byl tento článek motivující k zamyšlení a položení si
otázky: “Jak je to vůbec u nás, mám vše v pořádku z hlediska požární ochrany?“ Snad. Ono je
dobré si občas připomenout, že každému z nás hrozí nebezpečí požáru. A ne všichni mají vše
v pořádku. Stačilo by se projít v rámci preventivní hlídky po domech občanů a to by se člověk
určitě nestačil divit, kde a jakými způsoby se porušují předpisy. Ale upřímně na druhou
stranu, již šest let mně není známo o žádném závažném požáru v naší obci. Tak to třeba není s
tou požární bezpečností tak hrozné. Přeji Vám všem v novém roce pohodu, dobrou náladu a
co nejméně problémů. Zdraví Vás váš zastupitel obce Vladislav Peterka ml.
[

zdroj: Wikipedie, HZS Jihomoravského kraje]

Dění v Základní škole a mateřské škole Zálší
V současné době do ZŠ dochází 27 žáků , do MŠ je přihlášeno 25 dětí. Výchovu a
výuku zajišťuje 5 učitelů,o provoz a jídelnu se starají 4 zaměstnanci.
V září 2011 děti MŠ přišly do upravených a čistě vymalovaných prostor budovy.
Zřizovatel Obec Zálší nechal ve všech třídách školky vyměnit okna. Na přilehlé zahradě se
opravilo pískoviště, za pomoci rodičů vzniklo nové hřiště. Děti se mohou těšit ze dvou
dřevěných hříbků,které vyrostly před lesíkem. Instalace prolézaček se plánuje na jarní měsíce.
I v budově školy došlo ke změnám. Před budovou se opravilo schodiště,upravil se
vodovodní rozvod a topení,což přináší úsporu provozních nákladů. V současné době se škola
zapojila do projektu EU peníze školám. Za prostředky,které jsme získali, nakoupíme nové
počítače, interaktivní tabuli a výukové programy, které zpestří výuku žáků. Část financí bude
využita na další vzdělávání učitelů v anglickém jazyce.
Dětem v MŠ i žákům v ZŠ učitelé připravují mnoho různorodých aktivit v rámci
vyučování i v několika zavedených kroužcích (Kroužek AJ, Kroužek výpočetní techniky,
Hudební aktivity, Literárně dramatická výchova,Pohybové a sportovní aktivity , v MŠ:
Kroužek AJ, Flétničky). Děti v MŠ jsou učitelkami dobře připraveni pro vstup do základní
školy. Žáci základní školy jsou dobře připraveni do 6. ročníků i na přechod na gymnázium.
Navštěvujeme divadelní představení ve Vysokém Mýtě, herci se svým vystoupením
jsou zváni do školy (divadlo Drak,Divadlo z Pytlíčku,…). 3., 4. a 5. ročník navštěvuje
anglická divadelní představení hraná rodilými mluvčími.
MŠ i ZŠ jezdí na společné výlety (např. ZOO na Svatém Kopečku). Děti z MŠ
opakovaně navštěvují Ekocentrum v Oucmanicích, Záchrannou stanici zvířat v Pasíčkách.
Připravují vlastní vystoupení na Velikonoce, Vánoce, Den dětí,Loučení s předškoláky,..
Žáci ZŠ se účastní sportovních, přírodopisných,výtvarných soutěží , zapojují se do
počítačových soutěží (např. Logická olympiáda). Škola umožňuje žákům všestranné
vyžití,zajišťuje plavecký výcvik, bruslení, školy v přírodě. Na jaře jsme pobývali
v Petrovičkách u Mladkova. Plnili jsme projekt Světošlapek a Řemeslo má zlaté dno. Žáci se
hravou formou stručně seznámili se životem,faunou i florou jednotlivých kontinentů,zároveň
si vyzkoušeli výrobu papíru, šperků,…
Žáci připravují velikonoční,vánoční vystoupení, Den matek. Velmi si pochvalujeme
spolupráci s rodiči i se zástupci Obce Zálší, kteří nám pomáhají se zajištěním některých
aktivit (např. Přírodopisná soutěž v okolí Kosořína, výcvik psů či výcvik dravých ptáků a
sov).
Se všemi našimi akcemi se můžete seznámit na www.zsmszalsi.cz
Mgr. Ivana Lásková

