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Vážení sousedé, přátelé,
nové vycházející číslo Zálešského racka Vám přináší opět rekapitulaci předchozího roku a pohled na
nadcházející období. Uplynulé období nepřineslo velké změny ve složení zastupitelstva, přestože
proběhly volby.
Minulý rok začal optimisticky obnovením hladin ve vodních nádržích a studnách. Všichni jsme věřili,
že spodní voda se vrací do normálu. Opak byl pravdou. To, že jsme vybudovali v minulých letech
vodovod, nyní umožnilo napojení Vás všech, kterým voda ve studnách klesla pod udržitelnou hladinu.
Co nás čeká letos, když již nyní začínáme s deficitem hladiny?
Při budování vodovodu jste se všichni snažili o vstřícný přístup k vyřešení tras a realizaci.
To, že jsme stavbu úspěšně dokončili, se nyní vyplatilo. Buďte také vstřícní při řešení kanalizace, která
nás v nejbližším období čeká. Možná se dostanete do podobné situace v budoucnu, kdy oceníte její
existenci.
Všichni jsme s napětím očekávali návrat čápů na komín, který neodmyslitelně patří k naší obci a
který vyžadoval opravu a váhovou redukci hnízda. Vážím si rozhodnutí majitele nemovitosti, zachovat
hnízdo na původním místě. Je to pěkný pohled na komín.
Jsem rád, že se podařila realizovat řada věcí významných i drobných, které zlepšily stav obecního
majetku. Naši hasiči nejen, že se věnovali úspěšně hasičským soutěžím, ale také našli čas na opravu
společenské místnosti v „hasičárně“. Zbývá dokončení vrchního patra, které je v plánu letos..
Byla zahájena oprava obecního úřadu včetně přestavby bývalé prodejny. Do dokončení chybí ještě
úprava vnější části.
Zatím probíhá již několikaletá snaha o vytvoření prostoru pro novou výstavbu v obci v souladu se
schválenou strategií. Znovu jsme se vrátili k myšlence přeložky vysokého napětí mimo plánovaný
prostor pro výstavbu. Požádali jsme o pomoc při řešení hejtmana našeho kraje JUDr. Martina
Netolického. Naše legislativa má v případě přeložek jasná pravidla. Přesto jsem ocenil zájem pana
hejtmana o řešení problémů obce naší velikosti.
Při řešení přeložky vedení vysokého napětí jsme se spojili s firmou SAHM . Tu tíží existence vedení
vysokého napětí v navazující části za silnicí na Baštu. Jednáme nyní ve shodě a budeme řešit problém
společně.
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Po proběhlé směně a nákupu pozemků mezi obcí a firmou SAHM a soukromými vlastníky jsme jednak
vyřešili nesoulad se skutečnými hranicemi navazujících pozemků a současně jsme vytvořili prostor pro
budoucí výstavbu v lokalitě pod obecním úřadem. Na tuto lokalitu je nyní zpracována územní studie,
na kterou naváže další projektová činnost.
Vzkaz pro vytrvalé chodce: letos se chystáme na doplnění laviček pro příjemné posezení při
procházkách naší obcí.
Co se týká podrobností chystaných, probíhajících i ukončených akcí, hledejte v dalších příspěvcích.
Všem přeji jen vše dobré.
Ing. Josef Lásko
Starosta

Ohlédnutí za kulturou….
Rok opět uplynul jako voda a je tu čas shrnutí kulturního života v Zálší a Noříně
za rok 2018. Bude se možná zdát, že tu každoročně zmiňuji stejné akce.
Ano, je pravda, akce se stále opakují, ale každý rok se snažíme je dělat zase o něco
lepší, zajímavější a myslím, že se nám to daří. Nejenže stoupá zájem a návštěvnost na těchto akcích, ale
i zájem pomoci při jejich organizaci, což je opravdu skvělé.
17. března uspořádali místní hasiči na sále Kocandy již pátý
Zálešský ples. K poslechu hrála letohradská kapela LETRANDO.
Jako zpestření vystoupila se svým předtančením taneční skupina
PAPETO ze Zámrsku. Veliký úspěch mělo jejich zpracování
Mrazíka. Soutěž o ceny byla díky sponzorům opět bohatá a ples se
vydařil.
Jelikož v loňském roce probíhala rekonstrukce spodní části hasičské zbrojnice, nestihli jsme
uskutečnit tradiční pálení čarodějnic v Zálší. Kdo měl zájem, mohl zajít na čarodějnice do Nořína, kde
bylo připravené bohaté občerstvení, k tanci a poslechu zahráli manželé Richterovi.
V zrekonstruované části hasičské zbrojnice jsme se sešli o 14 dní později a to 12. 5. na „Májovém
posezení“. Nové prostory přilákaly mnohé z Vás, účast byla velká a akce zdařilá.
21. 7. se konal již 5. ročník Kocandafestu, pořádaný Pohostinstvím Kocanda ve spolupráci s hasiči.
Dětem zahrála kapela Timbre Music s Václavem Upírem Krejčím. Protože v ročníku předešlém vyhnala
kapelu Balage Band feat Tereza z podia průtrž mračen byli pozváni znovu. Tentokrát jsme jejich
vystoupení slyšeli celé.
Hlavními hvězdami byli legendy české hudby, Marie Rottrová a
skupina Olympic. Festival uzavíral Kabát revival. I když 5. ročník
festivalu nepřekonal naši vysněnou
hranici 2000 návštěvníků, byl s počtem
cca 1500 velice zdařilý a úspěšný. Protože
jsme letos rozšířili program pro děti o
několik zábavných atrakcí a bezpečnost
dětí je pro nás na prvním místě, bylo velkým přínosem, že se nám podařilo
na několik hodin uzavřít místní komunikaci.
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Děti si mohly opět zasoutěžit, projet se na čtyřkolkách,
zaskákat na skákacím hradu, prolézat na nafukovací
atrakci se skluzavkou, vyzkoušet si práci s bagrem, zastřílet
ze vzduchovky. A díky spolupráci s dobrovolnými hasiči
z Vysokého Mýta si prohlédly hasičskou cisternu zblízka.
Úroveň festivalu k naší spokojenosti rok od roku stoupá.
K tomu je zapotřebí i větší organizační team. Proto velkým
přínosem byla v loňském roce pomoc některých členů TJ
Zálší, Mysliveckého spolku Dubina Zálší a některých našich
kamarádů a přátel. Je velice milé, že i Ti, kteří nemají s naší
obcí nic společného, jdou zcela zdarma pomoci dobré věci.
Příprava, samotný festivalový den a následující nedělní úklid jsou velké fyzické i psychické vypětí, ale
zažijeme při nich spoustu legrace, a na tyto situace rádi zpětně vzpomínáme.
S přibývajícími ročníky pozoruji, že nás „Zálešáků“, kteří tuto práci děláme
srdíčkem je víc a víc a jsme pyšní na to, že zde v Zálší jsme schopni uspořádat
takovouto akci. A i když Martin Zbroj, který s tímto nápadem před lety přišel a
přípravám festivalu a sháněním sponzorů se věnuje celý rok, je stále ještě
„Choceňák“, i on tuto práci dělá srdíčkem pro nás všechny. Není možné zde vyjmenovat všechny
sponzory, protože jich v letošním roce bylo více jak 70, ale všem patří veliký dík. A nejsou to pouze
firmy, jsou to i jednotlivci, kteří věnují své peníze ve prospěch festivalu. Ti z Vás, kteří na festivale byli,
si mohli seznam sponzorů přečíst mezi vystoupeními jednotlivých interpretů na velkoplošné LED
obrazovce, která loňský ročník posunula zase o kousek výš. Důležitou věcí je i spolupráce firem
nacházejících se v okolí Kocandy, včetně obce Zálší, protože bez bezplatného zapůjčení jejich pozemků
a vnitřních prostor bychom festival v takovémto rozsahu dělat nemohli. Je báječné, že to v Zálší takto
funguje a přejme si, aby to tak zůstalo.
A bylo tu 1. září, kdy měly děti už pomalu nachystané tašky do školy a tak
bylo třeba rozloučit se s létem. Byť kalendářové mělo léto ještě pár dnů
vládnout, počasí nám moc nakloněné nebylo a proto ani účast nebyla moc
velká. I přesto Ti, kdo přišli a našli odvahu se na Zálší podívat trošku zvršku
, měli možnost nastoupit do klece jeřábu a nechat se vyvést do výšin.
Tuto podívanou nám už podruhé umožnila společnost JEŘÁBY KUBOVÝ s.r.o.
Tímto děkujeme generálnímu řediteli Ing. Milanu Kubovému a těšíme se na
letošní loučení s létem.
1. prosince jsme všichni společně u obecního úřadu přivítali Advent.
Opět vystoupily děti z MŠ a ZŠ se svými programy. Pohostinství
Kocanda sponzorsky připravilo teplé občerstvení ve formě čaje,
svařáku a punče. Nechyběly i nějaké dobroty do bříška, které
napekly možná i některé z Vás. V předvánočním čase a to 9.
prosince členové divadelního spolku ze Zámrsku zahráli představení
„Ducháčkové“. 24. prosince jste si mohli již tradičně zazpívat
v Noříně u kapličky.
Loňský rok je nenávratně pryč. A co chystáme v roce letošním? 16. března ve 20 hodin SDH Zálší
pořádá již VI. Zálešský ples. Hrát bude opět kapela LETRANDO, o předtančení se postará PAPETO
Zámrsk se svými nově nastudovanými tanci, soutěž o ceny by měla být zase bohatá, takže jste všichni
srdečně zváni. V dubnu bychom rádi navázali na tradici pálení čarodějnic. A protože se všichni členové
organizačního teamu KOCANDAFESTU na své schůzi konané 28. 7. shodli na tom, že jsou ochotni opět
zapojit všechny své síly do dalšího ročníku, můžete se 20. 7. 2019 těšit na ročník šestý. Pro děti, po
velkém úspěchu v ročníku druhém opět vystoupí legenda, pan Jaroslav Uhlíř, jehož písničky si občas
broukáme všichni. Pokračovat bude skupina The Beatles Revival. Protože někteří z nás máme velice
blízko k lidem, kteří neměli to štěstí, aby mohli žít plnohodnotný život jako zdraví lidé, vsadili jsme letos
na velice úspěšnou kapelu studentů a absolventů Jedličkova ústavu THE TAP TAP.
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Ti, totiž dokazují to, že pokud má člověk chuť a sílu, jde
všechno, i když to není někdy jednoduché. Přijďte se
proto podívat na tu energii, která z nich vyzařuje a
dokáže nabíjet okolí. A i přesto, že vystoupení těchto
handicapovaných lidí pro nás organizačně přináší více
práce, jelikož je nutné pro ně objednat speciální podium
s plošinou, speciální toalety, šatnu atd., chceme je tady
. Dalším hostem našeho festivalu bude populární
slovenská skupina NO NAME, a o závěr se postará
skořenický TAI-PAN. Takže program bude opět zajímavý.
V letošním roce bychom také chtěli pokračovat v Loučení s létem, divadelním představení, znovu se
setkat u kroniky, což se nám poslední dva roky bohužel nepovedlo. Budeme rádi za každý nápad, který
vzejde od Vás a sice, jak ještě více zpestřit kulturní život v našich obcích.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala Vám, kteří ve svém volném čase pomáháte s organizací
těchto akcí, byť jen tím, že třeba upečete něco na zub . Vím, že se každoročně opakuji, ale člověk
sám v tomto směru moc nezmůže. Takže díky za to, že nás nenecháváte samotné . Mějte se všichni
moc krásně.
Lenka Fikejzová

Základní škola a mateřská škola….
Věřím, že tento článek není jediným připomenutím, že v naší obci je
základní i mateřská škola. Doufám, že Vás potěšíme při Zpívání u vánočního
stromku, při tvoření a předávání přání pěkných Vánoc a nového roku našim
důchodcům a podnikatelům, při vítání malých občánků, nebo jen tím,
že zdobíme okna školy i školky nebo že je nás slyšet a vidět na hřišti, kopci či
u rybníka. Samozřejmě, že jste vždy všichni zváni na naše jarní či vánoční vystoupení.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předškolní zařízení ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 20 dětí. Z tohoto počtu bylo 7
předškoláků, 2 odešli do ZŠ ve Vysokém Mýtě, 2 do ZŠ v Chocni a 3 navštěvují naši ZŠ. V současném
školním roce 2018/2019 MŠ navštěvuje 19 dětí. O vzdělávání a výchovu dětí se starají dvě paní
učitelky.
Společné plní úkoly Školního vzdělávacího programu pro MŠ Zálší -„Skládáme mozaiku světa a přírody“.
Vzdělávací program je doplněný o zájmové kroužky „Veselé pískání na flétnu,“ jež se podílí na
správném dýchání a sluchovém vnímání a „Hravá angličtina“ seznámí děti formou her s prvními slůvky
cizího jazyka. Předškoláci se spolu se žáky ZŠ každoročně zúčastní plaveckého kurzu ve Vysokém Mýtě.
V průběhu roku děti z MŠ navštěvují s žáky ZŠ divadelní představení ve Vysokém Mýtě nebo se
divadelní vystoupení odehrává přímo v prostorách mateřské školy. Dále se děti seznamují s tradicemi a
nejrůznějšími aktivitami: Na podzim se uskutečňuje výlet společně s žáky ZŠ, Mikulášská nadílka,
vánoční a velikonoční vystoupení pro rodiče, Čarodějnické dopoledne, Den dětí a školní rok bývá
zpravidla ukončen společným výletem „Poznáváme náš kraj“ s MŠ Tisová, se kterou naše MŠ
spolupracuje.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlednutí za školním rokem 2017/2018
V tomto roce školu navštěvovalo 30 žáků, kterým se věnovaly 2 učitelky na celý úvazek, jedna externí
paní učitelka učící anglický jazyk a dvě asistentky pedagoga, které se věnují žákům s problémy v učení.
Naši žáci měli možnost zažívat úspěchy v učení, ale i v různých mimoškolních aktivitách, sportu, Logické
olympiádě, přírodopisných soutěžích.
V zimě jsme jezdili lyžovat na Zdobnici v Orlických horách, zúčastnili jsme se kurzu plavání. Na jaře jsme
se začali připravovat na cvičném hřišti hasičů na Sportovní den, který tradičně pořádá ZŠ České
Heřmanice. Trénink se nám vyplatil a naši žáci dosáhli výborných výsledků. Dovezli jsme si několik
diplomů a medailí.
Pro rodiče si naši žáci pod vedením lektorky připravili vystoupení s bubny a netradičními, přírodními
nástroji. Závěr školního roku 2017/2018 se nesl v duchu výletů do historického centra Pardubic, na
pardubický zámek a do muzea, společně s MŠ jsme jeli do Dvora Králové do ZOO a na výstavu vláčků
do Chocně.
Ve školním roce 2018/2019 do lavic usedlo 27 žáků, z toho jsme přivítali 3 prvňáčky. Ve škole mohou
žáci navštěvovat mnoho zájmových kroužků a nepovinných předmětů – Kroužek výpočetní techniky a
Kroužek AJ pro 1. a 2. ročník, Literárně dramatickou výchovu, Sportovní a pohybové aktivity, Hudební
aktivity a Badatelský kroužek. I nadále jsou pro naše žáky připraveny hodiny logopedických cvičení,
které vede zkušená logopedická asistentka.
Na začátku školního roku se naši žáci zúčastnili sportovního klání v Zámrsku. Dovezli si první místo ve
vybíjené a hodu granátem. Žáci se opět zúčastnili Logické olympiády, umístili se velmi dobře a někteří
postoupili i do krajského kola.
Velkým zážitkem bylo pro nás setkání s
členy Mysliveckého sdružení Dubina Zálší,
kteří si pro nás připravili pěkný program.
Děti MŠ a žáci ZŠ se seznámili s lesní zvěří a
ptactvem, naučili se poznávat stromy a
viděli výcvik loveckého psa.
Pro rodiče jsme si připravili tradiční
„dýňování“.
Nesmíme zapomenout na naše provozní
pracovníky, bez kterých bychom neměli
čistou školu a školku a nemohli bychom si
každý den pochutnat na dobrých a
zdravých obědech.
Nákup nových pomůcek
Naše škola se zapojila do programu MŠMT Šablony I., II. a získala tak finanční prostředky
na zakoupení nových pomůcek a výukových modelů, které podporují technické dovednosti a znalosti,
doplnili jsme školní knihovnu o nové knihy. Do MŠ se zakoupila televize, do družiny dva počítače. Dále
jsme finanční prostředky využili na vzdělávání učitelů, realizování nových kroužků, doučování. Ze
Šablon I (2016- 2018) škola čerpala 500 000Kč. Ze Šablon II budeme moci vyčerpat 850 000 Kč.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat místním firmám a rodičům našich žáků za sponzorské dary.
I ty nám umožňují zakoupit do školy nové, moderní výukové pomůcky, které rozvíjejí znalosti a
zkušenosti žáků.
V průběhu letních prázdnin proběhla přestavba toalet a koupelny v ZŠ, kterou zajistila a financovala
Obec Zálší. Rovněž došlo k vybavení školní kuchyně o nové skříňky a digestoř.
Na závěr vyznání ředitelky školy: Je nám ve škole pěkně, učíme šikovné děti, máme prima kolektiv
učitelů, asistentů, kuchařek a školnice a navíc jsme pyšné na žáky, kteří přešli do dalších škol a daří se
jim dobře.
Na článku se podílely: Mgr. Radka Zapletalová , Zuzana Petráňová, Dis., Mgr. Ivana Lásková
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Ze života hasičů….
Opět po roce je mojí milou povinností Vás seznámit s děním v místním
sboru dobrovolných hasičů.
Už od začátku loňského roku, nastal v budově hasičské zbrojnice velmi čilý
stavební ruch.
Důvodem byla kompletní rekonstrukce a rozšíření spodní části objektu.
Původně se mělo jednat jen o spojení výčepu a nevyužívaného prostoru
bývalé dílny. Vzápětí však bylo rozhodnuto o kompletní rekonstrukci, včetně nových rozvodů elektřiny
a vody. Většina prací se dělala svépomocí a ruku k dílu přiložila spousta členů našeho sboru i několik
dalších občanů. Obrovský dík si však jednoznačně zaslouží Jiří Fikejz st., který celou akci organizoval a
také se na ní nejaktivněji podílel. I přes velké množství prací se bohužel nepodařilo dokončit přestavbu
do konce dubna, takže jsme oblíbené Pálení čarodějnic přejmenovali na Májové posezení a uskutečnili
ho o pár týdnů později. Při této akci jste poprvé mohli zhlédnout nový společenský prostor, včetně
nádherného baru, který nám snad bude sloužit dlouhá léta.
V rámci zlepšení akceschopnosti výjezdové jednotky, jejímž zřizovatelem je obecní úřad, proběhlo
školení strojníků a nových velitelů. Celkem má jednotka 9 členů, z nichž 8 je z řad našeho sboru. Na
konci roku pak bylo z dotace na technické aktivity jednotky pořízeno nové tlakové čerpadlo Honda,
které při některých typech akcí nahradí motorovou stříkačku.
Samostatnou kapitolou se od loňského roku
stala sportovní činnost.
Tentokrát jsme přípravu opravdu nepodcenili
a bylo to znát. Před sezonou bylo domluveno,
že se letos pokusíme zúčastnit více soutěží,
než bylo zvykem. Již od dubna jsme se každou
neděli scházeli na obvyklém tréninkovém
místě, které nám již pár let propůjčuje Josef
Müller, kterému tímto děkujeme. Vše začalo v
sobotu 19. května na okrskové soutěži, která
se konala na Netřeby. V tradičně veliké konkurenci se obě družstva rozhodně neztratila. Děvčata
zlepšila své osobní maximum, když skončila na senzačním druhém místě za nedostižnými Voděrady.
Družstvo mužů nezahájilo zrovna ideálně a to až 6. místem na 100m překážek. Na řadu pak přišla druhá
disciplína, kterou je požární útok. Zde si věřili na slušný čas … a podařilo se. Časem 25,05 nejen, že
zcela ovládli disciplínu, ale dokonce stanovili historicky nejlepší okrskový čas. V součtu to pak stačilo na
celkové 3. místo. Ještě před několika lety nemyslitelná umístění. Opět po roce jsme se vydali do
Jeseníku nad Odrou na Noční soutěž o pohár starosty SDH Hůrka. V letošním roce již bylo družstvo
mužů v plnohodnotné sestavě a mohlo tak pomýšlet na vylepšení času z předešlého roku. To se také
podařilo a časomíra se zastavila na hodnotě 22,799, s čímž už panovala spokojenost. Premiéru si
odbylo družstvo žen, které po menší chybě dokončilo za 34,808, nicméně je to pro ně jistě velká
zkušenost. Další soutěž se konala 10. 8. v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou. Tato soutěž byla první z
řady netradičních. Zde se sála voda z potoka a zároveň probíhalo nastřikování do nástřikových terčů.
Projevila se zde závada na sacích hadicích a minimální zkušenost s tímto typem terčů. Výsledky tak
nebyly podle našich představ. Ženy se umístily na 4. místě a muži dokonce až na 7. místě. Na začátku
září nás čekala výzva v podobě dvou soutěží v jednom dni. Začali jsme v Kosteleckých Horkách na
soutěži O Horecký pohár. Zde se ženy umístily na 4. místě o nicotné 0,04s za třetím družstvem. Pro
muže to bylo na Horkách zejména o zkoušce trpělivosti, protože od rána čekali až do 14:00 než přišel
jejich pokus. Nicméně dokázali, že se dokážou plně zkoncentrovat a obsadili parádní 3. místo. Navíc v
kategorii, kde byly ostatní stroje mnohem silnější. Z Horek se družstva přesunula do horské vísky
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Prorubky, kde je čekala noční soutěž v netradičním požárním útoku. Ženy si spravily chuť a získaly
historicky první pohár za první místo. Mužům se moc nedařilo, a i když byl pokus rozběhnut na pódiové
umístění, tak byla proti nám technika, která si postavila hlavu a odmítla spolupracovat. Nakonec se po
velkém přemlouvání umoudřila, ale na lepší než 7. místo už to nedalo. Velké finále pak na obě družstva
čekalo týden poté v Třebešově. Velmi atypická soutěž,
která tak trochu připomínala překážkovou dráhu, byla
pro nás něco zcela nového. Nový byl pro nás i systém
soutěže, kdy se nejdříve z každé kategorie kvalifikovalo
prvních pět družstev do finále, kde se znovu bojovalo o
prvních pět míst. Ženám i mužům se to podařilo a ženy
přes problémy obsadily 5. místo a muži po velmi
povedeném pokusu pak dokonce 3. místo, kterého si z
celého roku váží asi nejvíc. Nedlouho po poslední soutěži se všichni soutěžící sešli v hasičské zbrojnici,
kde byly promítány fotky a videa z uplynulých akcí. Veliké poděkování patří všem členům, kteří se
podíleli na těchto úspěších, dále pak Daniele Jůvové (SDH Vračovice-Orlov) a Martinu Mikuleckému
(SDH Chotěšiny), kteří s námi po většinu roku také cvičili, a jejich podíl je značný. Všechny závody s
námi objezdil také Ladislav Pokorný, díky němuž máme velké množství fotografií a patří mu za to také
poděkování. Velký podíl pak na všem má velitel a trenér v jedné osobě a to Jaroslav Slezák st. Díky jeho
zápalu a obětavosti se pomalu daří vše zlepšovat.
Příští rok zahájíme pravděpodobně až na okrskové soutěži, která by se měla konat 18. 5. a to v Tisové.
Pokud vše dopadne dobře, mělo by za náš sbor soutěžit nejvíce družstev v historii.
Takový byl rok v našem sboru a nám nezbývá než poděkovat Vám všem, kteří nás podporujete.
Třeba jen tím, že se zúčastňujete našich akcí, které snad již mají v naší vsi tradici. Veliké díky patří Obci
Zálší za finanční a materiální spoluúčast, bez které bychom nemohli fungovat na takové úrovni, jakou
jsme si před pár lety stanovili. V neposlední řadě pak panu Martinu Zbrojovi, s nímž při některých
akcích sbor úzce spolupracuje.
Martin Chmelík - jednatel

Zpráva o činnosti TJ Zálší, z.s. v roce 2018….
Ke konci roku 2018 měla naše tělovýchovná jednota 31 členů. Z toho 13
dospělých hráčů, 9 žáků a žákyň, 3 dorostence a 6 ostatních členů.
V sezóně 2017/2018 náš oddíl reprezentovala 3 družstva mužů, jedno družstvo žáků a jedno družstvo
dorostenců. Družstvu mužů „A“ po roce vybojovalo postup zpět do 1. třídy. Družstvo mužů „B“ ve
velmi vyrovnané třetí třídě obsadilo 8. místo. Družstvo mužů „C“ po vyrovnaných výkonech skončilo
v regionálním přeboru 4. třídy – jih na 6. místě. Družstvo žáků ve své druhé sezóně získalo dvě vítězství
a jednu remízu, což stačilo na 9. místo a družstvo dorostenců skončilo ve své první sezóně na
posledním 5. místě
V probíhající sezóně 2018/2019 je naše „A“ družstvo bohužel po polovině sezóny v 1. třídě na
posledním místě a vyhlíží návrat svého nejlepšího hráče, který první polovinu neabsolvoval, protože byl
na půlročním studijním pobytu ve Švédsku. Po jeho návratu se „A“ družstvo pokusí o udržení v první
třídě. Naopak velmi dobrý vstup do soutěže mělo družstvo mužů „B“, které je prozatím ve 3. třídě na 5.
místě. V „C“ mužstvu dostávají v letošní sezóně příležitost i žáci a toto družstvo se pohybuje v polovině
tabulky ve 4. třídě.
V letošní sezóně nás opět reprezentují dvě mládežnická družstva. Mužstvo žáků je v probíhající
sezóně na 11. místě a mužstvo dorostenců na 4. místě
Mimo sportovní činnosti jsme uspořádali dvě brigády – první na konci dubna na pořez dřeva
spojenou s ukončením sezóny a druhou na začátku září na posečení a úklid trávy a keřů. Kromě těchto
brigád jsme se zúčastnili příprav a úklidu Kocandafestu.
V roce 2018 jsme svépomocí provedli drobné opravy herny: opravu a nátěr podezdívky uvnitř herny
a venkovních stěn.
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Rok 2018 jsme ukončili v sobotu 29. 12. Vánočním
turnajem. Dopoledne bylo určené mládeži a
odpoledne se pokračovalo turnajem dospělých.
Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Zálší,
bez jehož příspěvku na energie a provoz by naše
sportovní činnost nebyla možná. Dík patří také všem
členům TJ Zálší, z.s., kteří se v roce 2018 podíleli na
trénincích mládeže a na výše zmíněných brigádách.
Do roku 2019 Vám za náš oddíl přeji pevné zdraví a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.

Účastníci dětského vánočního turnaje – zleva: Antonín
Macák, Josef Peterka, Denisa Lásková, Antonín Dedek,
Petr Peterka, Martin Lásko, Matěj Macák a Aleš
Majzner.

Za TJ Zálší, z.s. - Jiří Lásko.

Z obecní kroniky….
Když jsem se probírala kronikou, abych vybrala podklady pro článek
do Racka, zaujalo mě, kolik bylo v naší malé obci živnostníků. V dnešní
době, kdy je problém sehnat šikovného řemeslníka, je to k neuvěření.
Byly zde 3 kovárny. Nejstarší byla v č.p.11. Doložena ji již v r. 1654, kdy byl prvním majitelem Matěj
Kovář, v r. 1654 Pavel Kovář a od r. 1713 již zde byl Alexandr Šejnoha a tím začalo nepřetržité
provozování kovářství Šejnohovými. Další kovárna byla č.p.26. Od r. 1876 ji vlastnili a provozovali v ní
řemeslo Jůzovi. Třetí kovárna byla v čp. 42. Byla postavena v r. 1898 jako mlékárna, v r. 1921 byla
zrušena. Několik let byla upravena k bydlení a potom prodána a byla v ní zřízena kovárna. Posledním
kovářem byl pan Jan Káral.
Dalším řemeslníkem byl pan Jaroslav Kubík. Byl sedlářem a svou dílnu měl v č.p. 31. Dnes je z ní pod
č. 63 rekreační objekt jeho vnuka. V roce 1930 koupil chalupu čp. 39 /dnes neexistuje, byla zbourána
při rozšíření křižovatky u Kocandy/ pan Bedřich Křemenák. Na prostranství naproti si postavil dílnu,
kde začal provozovat kolářství. Později si postavil rodinný domek s dílnou /č.p.46/. Po založení JZD a
zrušení soukromých živností pracoval pro družstvo.
Nejstarším obuvníkem byl od roku 1829 Tobiáš Andrle, dále 1858 František Andrle/č.p.34/. Druhým
obuvníkem byl od roku 1897 p. Josef Blažek /č.p.40/. Řemeslo se mu dařilo, v r. 1911 chalupu přestavěl
a v r. 1932 zvýšil a živnost rozšířil. Od roku 1915 do roku 1931 provozoval krejčovství v č.p.34 p. Josef
Fišer. Druhým krejčím byl p. Jan Fišer. Svou dílnu i byt měl původně v hostinci na Kocandě v 1. patře,
později v č.p.41. Jeho žena Anna byla švadlena a oba pracovali nejdříve v jedné místnosti, kde se i
bydlelo, později ve dvou místnostech. Další švadlena byla paní Anna Káralová/ č.p.42/, manželka
kováře J. Kárala.
V č.p.45 bylo strojní zámečnictví. Pan Stanislav Říha koupil dvě parcely. Na první postavil dílnu, kde
začal podnikat, potom na druhé postavil rodinný domek. Podnikání se mu dařilo, dodnes je možné
vidět kovové ploty sestavené z kovových plátků/např. kolem č.p.45/. Po zrušení soukromé živnosti
pracoval pan Říha v ČKD v Chocni, dílnu využívalo JZD. Byl uznávaným odborníkem s nešťastným
osudem. V září 1955 ve svých 45 letech zemřel po zasažení elektrickým proudem doma na dvoře.
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Dalším podnikatelem byl pan Jan Kroulík/č.p.14/. Ten pěstoval ve třicátých letech ve velkém zelí,
které se krouhalo a šlapalo v kysárně a kvašené prodával. V Zálší a v Noříně byly hostince, kde byl při
pohostinství obchod.
Většina tehdejších živnostníků zaměstnávala jednoho nebo i více dělníků a učedníků. Ti při své
každodenní nelehké práci získávali od svého mistra praktické znalosti a zkušenosti, které e jim hodily
v dalším profesním životě. Padesátá léta znamenala nejen v Zálší konec soukromých drobných živností,
které se v plném rozsahu ani po roce 1990 v plném rozsahu neobnovily. Vznikly ale nové firmy.
V roce 1990 HAZ METAL J. a M. Hraničkovi Nořín. V roce 1991 společnost SAHM nejprve
v provizorním provozu, od roku 1993 v novém závodě postaveném na zelené louce. V roce 1993
zahájila svou činnost firma Zalstav, s.r.o po oddělení stavebních činností od ZOD Zálší. V roce 1998
vznikla společnost Kovozal, která v součinnosti spolupracuje s jičínskou společností Kobit. Pila….
Zemědělsko-obchodní družstvo vedle hlavní činnosti, kterou je rostlinná a živočišná výroba, v naší
obci provozuje kuchyň, kde se denně vaří obědy nejen pro členy ZOD, ale i pro širokou veřejnost.
Dodává je do firem v okolních městech a obcích, včetně jejich dopravy. ZOD vedle kuchyně provozuje
také kiosek s rozšířenou nabídkou potravinářského i nepotravinářského zboží. V současnosti, kdy v naší
obci není obchod, je to významná pomoc občanům. Musím ale zmínit, že přeci jen u násmáme dva
drobné podnikatele. Jsou to Železníkovi/čalounictví/ a paní Iva Němečková /krejčovské služby/.
Na závěr přeji všem, kteří v naší obci podnikají, ať se jim daří.
Mgr, Vlasta Pavlíčková
kronikářka obce

Tříkrálová sbírka….
5. ledna letošního roku jsme již po čtvrté ve stejném složení vyrazili pomoci dobré věci,
a to, celostátní Tříkrálové sbírce. Tři králové oblečeni do nových kostýmů,
které sponzorsky ušila paní Iva Němečková, vyrazili do deštivého dne, popřát Vám všem
hodně zdraví a štěstí v novém roce a pokusit se pro charitu opět získat nějakou tu korunku.
V Zálší jsem Tři krále doprovázela já, v Noříně v odpoledních hodinách tradičně Lenka Bresto. I
když nám počasí dopoledne vyloženě nepřálo, navštívili jsme téměř každou domácnost. Naši Tři
králové byli i přes to, že jsme museli zápasit s deštníky, protože z nebe padala voda, na zemi byl mokrý
rozbředlý sníh, velice stateční a obětaví. Mnozí z Vás už na nás čekali, připraveni finančně přispět do
kasičky a Třem králům nějakou tou dobrotou do košíčku. Ač se to
nezdá, putovali jsme po Zálší a Noříně s malou přestávkou na
oběd téměř 7 hodin. Ale přineslo to své ovoce. Když jsme s paní
Ing. Hanou Láskovou rozpečetily na obecním úřadě kasičku a začali
počítat vybrané peníze, zjistili jsme, že se nám to opět povedlo.
Ano, díky Vám, kteří jste přispěli, se podařilo vybrat zase více
peněz. Krásných 20.471 Kč, tedy o 3.803 Kč více než v roce
loňském. Celá tato částka byla v následujícím týdnu vložena na
účet Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

Za tříkrálový team  Lenka Fikejzová
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Babinec….
Milé dámy Zálešské a Nořínské,
ráda bych Vám popřála do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a
osobních úspěchů.
Kdo by si alespoň na chvíli nechtěl odpočinout a nechat starosti pryč
volně plynout? Posezení s přáteli a sdílení podobných radostí i starostí
to nás spojilo k myšlence na pravidelné setkávání s přítelkyněmi.
Babinec, nás napadl při každoroční přípravě Kocandafestu a od
myšlenky nebylo daleko k uskutečnění. Jedná se o malý únik z našeho běžného života, který můžeme
věnovat sami sobě v podobě příjemného setkání, seznámení a třeba i převzetí zkušeností a nápadů od
každé z nás a jak název „babinec“ naznačuje, jedná se o setkání bez našich milujících protějšků.
První setkání proběhlo 5.9.2018 v Zálší. Překvapivě se nás sešlo více a to ze všech věkových
kategorií…to nás velice potěšilo. Celé naše setkání probíhalo v příjemné atmosféře při menším
pohoštění a sklence dobrého vína. My ženy máme bezednou studnu témat, která můžeme společně
probrat, novinky ze světa krásy, módy, sexu, vztahů, zdraví, hubnutí, děti i celebrity ...atd. Další setkání
proběhlo v hasičárně v Zálší. Naplánované opékání buřtů nám pokazilo špatné počasí, ale neodradilo
nás od příjemně prožitého večera. Na podzimní babinec jsme si přinesly své fotografie tak zvaně „z
minulého století”, portréty, které nás provázejí celým našim životem, některé tváře byly k nepoznání a
to nás velice pobavilo. Čas, kdy se zapalují první svíčky na adventním věnci, nás motivoval k dobrému
skutku v podobě zdobení perníčků a cukrovinek pro děti z Mateřské a Základní školy. Chtěla bych
poděkovat Lucii a Miroslavě Železníkovým za upečení perníčků, nemohu opomenout Vladimíra
Müllera, který nám na Kocandě zajistil občerstvení ve formě punče. Vánoční svátky patří naším
nejbližším, proto další babinec proběhl až začátkem ledna. Komorní setkání nám umožnilo udělat si čas
k pozastavení a zamyšlení se nad uplynulým rokem a následný restart do nového roku. Zajímavé bylo
porovnávání vánočních tradic a zvyků našich rodin, které nás spojují napříč generacemi. Zatím poslední
setkání proběhlo v únoru a už v plném zapálení jsme začaly plánovat, co bychom mohly uskutečnit, co
si navzájem můžeme předat, čím si rozšířit obzory, čeho bychom rády dosáhly. Výlety, divadelní
představení…prostě malý únik do holčičího světa. První společný výlet jsme uskutečnily 11.2. do kina
v Chocni na český film Ženy v běhu, kam se nás vydalo 18 „bab“ , a určitě brzy opět vyrazíme.
Milé ženy, pokud budete mít chuť si s námi přijít posedět, jste srdečně vítány. Další setkání
proběhne 6.3.2019 v 17.30 na Kocandě v Zálší.
Blanka Olivová

Cvičení….
Od loňského podzimu začalo v místní školní tělocvičně
cvičení pro ženy všech věkových kategorií. Každé úterý od 18.00
do 19.00 hod. si protáhneme těla a zažijeme i trochu té legrace.
Každá cvičí podle svých možností, a co jí tělo dovolí.
Ráda bych Vás pozvala, abyste mezi nás zavítaly. Cviky jsou
protahovací, uvolňovací, od každého trochu. Sebou si vezměte
prosím pohodlné boty na cvičení, 20 Kč jako "symbolický
manipulační" poplatek a dobrou náladu. Pokud dorazíte se
špatnou náladou, určitě se vám mezi námi zlepší �.
S chutí do toho a v úterý se budu těšit na viděnou.

Zuzka Němečková
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Autobusové jízdní řády….
Po dlouhých jednáních s oddělením dopravní obslužnosti
Pardubického kraje se nám podařilo dojednat nový spoj, který
obslouží naši obec ve směru Vysoké Mýto – Ústí nad Orlicí.
Jak jistě víte, „optimalizace dopravy“ v Pardubickém kraji, která byla provedena před několika lety,
značně ztížila dopravní spojení našich občanů do Vysokého Mýta i Ústí nad Orlicí. Pardubický kraj nyní
vyhověl našemu požadavku a zavedl v rámci mimořádné změny jízdního řádu, která platí od 3.3.2019
nový spoj přes naši obec směr Ústí nad Orlicí – Vysoké Mýto a zpět – v pracovních dnech:
Odjezd z Ústí nad Orlicí v 11.50 hod., příjezd do Zálší 12.22 hod., příjezd do Vysokého Mýta 12.35 hod.
Zpět: odjezd z Vysokého Mýta 12.50 hod., příjezd do Zálší 13.03 hod., příjezd do Ústí nad Orlicí 13.35
hod.
Tento nový spoj jezdil původně na málo využívané trase Ústí nad Orlicí – Jehnědí – Svatý Jiří –
Voděrady – Sloupnice. Převedení spoje na jinou trasu bylo vázáno na souhlas dotčených obcí - ten
jsme získali na podzim loňského roku na společném jednání v Zálší. Tím, že tento spoj bude jezdit nyní
po jiné trase, nám nakonec Pardubický kraj na každém ze spojů přidal navíc 7 km v rámci zlepšení
dopravní obslužnosti, i když krajský rozpočet na dopravní obslužnost je limitován počtem ujetých
kilometrů. Tím bylo završeno úspěšné jednání o zavedení nového spoje přes obec Zálší.
Je nyní na Vás všech, abyste těchto linek opravdu využívali. Po roce bude oddělením dopravní
obslužnosti Pardubického kraje vyhodnoceno využití autobusové linky přes naši obec.
Jízdní řády přes naši obec s platností od 3.3.2019
Odjezd z Vysokého Mýta směr Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Zálší, škola
Ústí nad Orlicí

4.50
5.00
5.37

6.55
7.07
7.41

12.50
13.03
13.35

14.45
14.57
15.25

17.15
17.27
17.55

11.50
12.22
12.35

15.30
15.58
16.10

18.20
18.47
19.00

Odjezd z Ústí nad Orlicí směr Vysoké Mýto
Ústí nad Orlicí
Zálší, škola
Vysoké Mýto

4.45
5.13
5.23

6.50
7.22
7.35

Za obecní úřad v Zálší: Hana Lásková
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Veterinární ordinace v Zálší….
Vážení občané,
po řadě různých komplikací to vypadá, že se v letošním roce konečně podaří otevřít
veterinární ordinaci. Pokud se neobjeví nějaký závažný důvod, jestli ještě vůbec nějaký
další existuje, bude ordinace otevřena v dubnu tohoto roku. Ordinace se bude nacházet
v budově obecního úřadu, vstup bude ze zadní strany budovy. O přesném termínu otevření Vás budu
včas informovat na plakátovacích plochách obce.
Ordinační hodiny budou z počátku pouze odpolední. Po předchozí vzájemné domluvě bude možnost
ošetření Vašeho zvířete či vydání léků i mimo stanovené ordinační hodiny, stejně tak jako návštěva u
Vás doma, což někteří z Vás již využili.
Budu nabízet péči především o malá zvířata, tedy psy, kočky a drobné savce (králíky, morčata,
fretky…). Ošetření hospodářských zvířat bude možné po předchozí domluvě mimo ordinační hodiny.
Na Vás a Vaše zvířátka se těší
MVDr. Martina Kuthanová

Obecní knihovna….
Půjčovní doba v obecní knihovně je každý pátek od 17.30 do 18.30.

Poplatky….
Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2018, tj. 420,- Kč na osobu
za rok. Občan musí mít zaplaceno do 31.3.2019. 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 Moneta Money Bank č.ú. 203832720/0600, jinak
v úřední hodiny na OÚ. Samolepky s označením r. 2019 si nezapomeňte nalepit
na popelnice.
Při nezaplacení poplatků do 31.3.2019 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/.

Upozornění na změnu ceny vodného….
S platností od 1.1.2019 bylo schváleno zastupitelstvem obcí
Vračovice, Orlov, Zálší, Nořín a Chotěšiny zvýšení ceny vodného.
Vodné: 28,18 Kč/m3( bez DPH )
32,41 Kč/m3 ( včetně 15% DPH)
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Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31. 12. 2018….
Kategorie
Dospělí
Dospělí - muži
Dospělí - ženy

192
96
96

Děti ( 15 – 18 let)
Děti ( 15 – 18 let) - chlapci
Děti ( 15 – 18 let ) – dívky
Děti ( do 15 let)
Děti ( do 15 let) - chlapci
Děti ( do 15 let ) - dívky
Děti ( 6- 7 let)
Děti ( do 3 let)

5
2
3
36
23
13
6
8

Průměrný věk občana ke dni 31.12.2018 == 41 let 249 dní 1 hodina 51 minut 14,67 sekund.

Z dodaných materiálů zpracovali: Lenka Fikejzová a Vladimír Müller ml.
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Svozový plán odpadu na rok 2019
Směsný
Sklo
Plasty
komunální
Papír
(Bílé
a tetrapak
Týden
a barevné)
odpad
Pondělí
Pátek
Středa
Středa
1
2
7.1.2019
9.1.2019
3
4
21.1.2019 25.1.2019
5
6
4.2.2019
6.2.2019
7
8
18.2.2019 22.2.2019
9
27.2.2019
10
4.3.2019
6.3.2019
11
12
18.3.2019 22.3.2019
13
14
1.4.2019
3.4.2019
15
16
15.4.2019 19.4.2019
17
18
29.4.2019
1.5.2019
19
20
13.5.2019 17.5.2019
21
22
27.5.2019
29.5.2019 29.5.2019
23
24
10.6.2019 14.6.2019
25
26
24.6.2019
26.6.2019
27
28
8.7.2019
12.7.2019
29
30
22.7.2019
24.7.2019
31
32
5.8.2019
9.8.2019
33
34
19.8.2019
21.8.2019
35
28.8.2019
36
2.9.2019
6.9.2019
37
38
16.9.2019
18.9.2019
39
40
30.9.2019 4.10.2019
41
42 14.10.2019
16.10.2019
43
44 28.10.2019 1.11.2019
45
46 11.11.2019
13.11.2019
47
48 25.11.2019 29.11.2019
27.11.2019
49
50
9.12.2019
11.12.2019
51
52 23.12.2019 27.12.2019

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2. 5. a 24. 9. 2019.

