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Minulý rok byl plný událostí, mezi nimiž je jedna, která
zasáhla každého z nás. Bylo to úmrtí našeho starosty
Stanislava Kuthana. I když jsme věděli, že jeho zdravotní stav
je vážný, jeho odchod nás překvapil.
Přestože pan Stanislav Kuthan vyrůstal na Vraclavi a do Zálší
přišel v dospělém věku, nezůstal stát stranou a hned se
zapojil do života obce. Svou mírnou povahou a ochotou
pomáhat si získal respekt a úctu spoluobčanů. I přes své
vážné zdravotní potíže se ve funkci neuvolněného starosty
doslova rozdával, svou prací pro obec žil. I když toho hodně
vykonal, nikdy se nevyvyšoval. Byl typem dobrého a
skromného funkcionáře, druhého takového je dnes stále těžší
najít.
Milý Stando, člověk je smrtelný, jeho práce je živá. I Tvoje
práce Tě bude připomínat a zachováme Ti věčnou vzpomínku.
Díky za všechno. Měli jsme Tě rádi.

Mgr. V. Pavlíčková, kronikářka obce
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dovolte, abych Vám všem popřál mnoho zdraví a úspěšný nový rok 2015.
Rok, který skončil, byl ve znamení změn.
Nejdříve osud nedovolil, aby náš spoluobčan a starosta obce pan Stanislav Kuthan dokončil
vše, co si v životě naplánoval. Věnoval naší obci veškerou energii, kterou mohl a odvedl velký
kus dobré práce, která zaslouží poděkování.
Následně proběhly volby a vy, co jste se rozhodli vybrat si své zástupce, jste zvolili nové
zastupitelstvo .
Pevně věřím, že všichni, kteří našli odvahu věnovat část svého volna pro společnou věc, v roli
zastupitele obce, odvedou dobrou práci.
To, v jaké obci budeme žít, je na nás všech, a proto budu rád, když se všichni podle svých
možností zapojí do společného, nikdy nekončícího procesu tvorby prostředí, v kterém žijeme.
Již v předešlém roce jsme zahájili činnost pro vytvoření příležitosti pro nové obyvatele obce a
to tím, že na všech vhodných, stavebních parcelách se připravuje uložení sítí s možností
zahájení nové bytové výstavby.
S pomocí místních občanů, firem a živnostníků z blízkého okolí dostala škola nová okna a
dokončuje se víceúčelová stavba v místě původního školního dvora. Ten byl nejdříve za
přispění Mysliveckého sdružení „ Dubina“ upraven a firma Zalstav s.r.o. postavila na jeho
místě zmiňovanou stavbu. Při její výstavbě také pomohla firma HAZ metal s.r.o. . .
Možná jste zaznamenali v blízkosti chodníků dlážděné plochy pro lavičky, na vjezdu do obce
nově vysazené keře a další drobnosti, kterými se snažíme zlepšit vzhled našeho okolí.
Letos nás čeká oprava požární nádrže a budovy požární zbrojnice s pomocí dotace .
Připravujeme se na modernizaci místního rozhlasu s finančním přispěním firmy Kovozal s.r.o.
Velmi rádi přivítáme Vaše nové podněty k tomu, co Vám v obci chybí, co by zlepšilo její vzhled
a zpříjemnilo náš život.
Další důležitou věcí života v obci, je pro mne vzájemné budování dobrých sousedských vztahů,
které je založené na respektování jeden druhého. Naučme se vzájemně si pomáhat, tolerovat
se a nevytvářet pomluvy, závist a nenávist. Jako občané malé obce bychom měli mít k sobě
blízko.
Ing. Josef Lásko
starosta

Na prvním zasedání ZO 27. 3.2014 byla v plánu volba starosty a místostarosty / v tajné
volbě nebyl nikdo zvolen /. Byl předložen a schválen rozpočet na rok 2014 ve výši příjmů
3 171 600 Kč, vydání 4 237 400 Kč, financování – 1 065 800 Kč.
Na druhém zasedání ZO 3.4.2014 byla opět volba starosty a místostarosty. Starostou obce
byl zvolen Ing. Josef Lásko počtem hlasů 5 ze 6, místostarostou Miloš Hranička počtem hlasů 4
ze 6/ oba neuvolnění/.
Na třetím zasedání 29.5.2014 byl schválen bezúplatný převod pozemku Státním
pozemkovým fondem /parcela č. 113/4 v KÚ Zálší 1787m2/. Byla projednána rozpočtová
změna v rámci Programu obnovy venkova od Pardubického kraje 100 000 Kč na výměnu oken
ZŠ Zálší. Návrh dokumentu „ Základní strategický rozvoj obce Zálší pro období 2014- 2030.“
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Na čtvrtém zasedání 11.9.2014 byla projednána rozpočtová změna volnočasové aktivity ZŠ
Zálší a ponížení neuskutečněného nákupu pozemků v Zálší v roce 2014 /částka 150 000 Kč. /
Návrhy k žádosti o dotaci na r. 2015 na opravu cest Zálší a Nořín, opravu hasičské zbrojnice
v Zálší a opravu požární nádrže v Zálší. Projednávání návrhů investic v r.2015 / největší
investicí bude příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů v Zálší /.
Na pátém zasedání 18.12.2014 byla schválena Vyhláška o sběru, přepravě a třídění
bioodpadu a kovů.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 10. a 11.10.2014
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
Platné hlasy

Platné hlasy:

Ing. Hana Lásková
Vladimír Müller
Ing. Josef Lásko
Vladislav Peterka
Bc. Lenka Bresto
Miloš Hranička
Lenka Fikejzová
Jaroslav Dočkal
Věra Majznerová
Ladislav Pokorný
Jana Doležalová
Zdeněk Vítek

195
115

Počet voličů, kteří přišli k volbám 116
Procento účasti
54,49%

90
89
73
71
69
63
52
48
44
42
28
26

Ustavující zastupitelstvo obce Zálší 6.11.2014

V plánu ustavujícího zastupitelstva byla volba starosty a místostarosty, zřízení finančního a
kontrolního výboru, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Ing. Josef Lásko, místostarostkou Bc. Lenka Bresto.

Zastupitelstvo obce Zálší a členové výborů od 6.11.2014
Starosta:
Místostarosta:
Finanční výbor: předseda:
členové:
Kontrolní výbor : předseda:
členové :
Stavební výbor: předseda:
členové:

Ing. Josef Lásko
Bc. Lenka Bresto
Ing. Hana Lásková
Ing. Eva Chmelíková, Jana Doležalová
Vladimír Müller
Lenka Fikejzová, Ladislava Němečková
Miloš Hranička
Vladimír Müller, Jan Oliva, Zdeněk Vítek, Petr Macák,
Aleš Kuthan
Kulturní a sociální výbor : předseda: Lenka Fikejzová
členové: Mgr. Vlasta Pavlíčková, Libuše Vachalíková, Věra
Majznerová, Jana Doležalová, Ing. Hana Lásková,
Ladislav Pokorný
Výbor životního prostředí: předseda: Vladislav Peterka
členové: Bc. Lenka Bresto, Martin Chmelík, Jaroslav Dočkal
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Stav obyvatelstva:
Zálší :

odhlášeno :
narození :
úmrtí :
Nořín: odhlášeno:
narození:
úmrtí :

8
1
2
0
0
0

Adam Sajdl

přihlášeno : 1
přihlášeno: 6

Počet obyvatel:

Zálší :
161
mužů: 84
žen: 77
Nořín:
71
37
34
_________________________________________________________________
Celkem:
232
121
111

V roce 2014 oslavili svá kulatá životní jubilea:
p. Josef Michalec
p. Alena Fikejzová
p. Ladislav Fikejz

70let Nořín
75let Zálší
80let Zálší

Ještě jednou srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

V loňském roce nás navždy opustili:
p. Stanislav Kuthan 59 let Zálší
p. František Lásko 89 let Zálší
Čest jejich památce.

……za Tříkrálovou sbírku

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové
sbírce. Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam,
protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů Oblastní
charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Iva Marková
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…… za Vysázení švestkové aleje

Kdo jste jel do Nořína od Podrážku, tak jste určitě nepřehlédl nově vysázenou švestkovou
alej. Za tuto výsadbu musíme poděkovat sl. Lucii Šedové, která přišla s návrhem, že stromky
koupí a nasadí. Předkové sl. Šedové se o tuto alej starali již dříve, a tak je velmi hezké, že
v tomto odkazu pokračuje.
Musím říci, že původním záměrem obce bylo zde vysadit alej javorů, ale jak řekl jeden
nejmenovaný zastupitel, slivovice je nám bližší než javorový sirup.
Bc. Lenka Bresto

Pokud zavzpomínáme na uplynulý rok, myslím, že kulturně naše vesnička v loňském roce
vcelku žila. Kdo chtěl, měl možnost se zúčastnit různých akcí pořádaných nejen obcí, sborem
dobrovolných hasičů, ale i místním pohostinstvím Na Kocandě.
První větší akcí uplynulého roku byl, po dlouhých letech, ples pořádaný ve spolupráci SDH a
Obecního úřadu Zálší. Chtěla bych zde připomenout, že první myšlenka na uskutečnění plesu
se zrodila v hlavě našeho tehdejšího starosty, Standy Kuthana, který spolu se členy SDH začal o
plese uvažovat. Bohužel jeho zdravotní stav mu nedovolil přípravy plesu dokončit, ale hasičům
s podporou obecního zastupitelstva a hlavně s pomocí Martina Zbroje, který pomohl
s organizací, se podařilo ples 8. února 2014 uskutečnit. Všichni jsme ho dělali „pro Standu“ a
jsme rádi, že naše snaha nebyla marná, a ples se vydařil. Sál místního pohostinství byl zcela
zaplněn, o hudbu se postaral pan Josef Brokeš a naše pozvání přijal známý imitátor Václav
Faltus. Bohatá byla díky sponzorům i „soutěž o ceny“. Již dnes bych Vás ráda pozvala na druhý
ročník, který je naplánován na 7.3.2015. K tanci i poslechu bude hrát skupina PROXIMA
z Vysokého Mýta .
Druhou pořádanou akcí v naší obci byly 22.2.2014 již tradiční „Zvěřinové hody“ Na
Kocandě, kde, nejen k poslechu, hrála Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic, kterou si
můžete opět poslechnout na „Zvěřinových hodech“ Na Kocandě 21.2.2015.
I měsíc duben má své zastoupení. SDH již tradičně uspořádal u místní požární zbrojnice
„Pálení čarodějnic“. Ve stejný den proběhlo v Noříně „Nořínské čarování“, kde Malá
čarodějnice /p.Strnadová/ se svým pomocníkem Racochejlem /pan Richter/ provázeli děti
různými soutěžemi. A protože k čarodějnicím patří opékání buřtů, zde si občerstvení vzala na
starost rodina Hraničkova. Vystoupila zde hudební skupina MAKADAM a tančilo se do ranních
hodin.
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Asi největší kulturní akcí v naší obci v uplynulém roce byl 12.7.2014
KOCANDAFEST 2014,
který uspořádalo Pohostinství Kocanda ve
spolupráci s místními hasiči. Za krásného
počasí zde vystoupily hudební skupiny pro
různé věkové kategorie…………

Choceňačka
THE OYSTERS, TAI-PAN,
MODRÝ MAURICIUS
a hlavní hvězda, plzeňská skupina BURMA JONES.
Byl připraven i bohatý dětský
program- různé soutěže,
skákací hrad, střelba ze
vzduchovky, ukázka ruční
keramické práce pana Marka
Siekery. I tato akce byla velmi
povedená a dobře organizačně
zajištěná. Proto nelze
opomenout důležitou
sponzorskou pomoc ZOD Zálší,
firem KOVOZAL, SAHM,
ZALSTAV a dalších, které nejen
svými finančními prostředky
pomohly ke zdárnému průběhu
festivalu. S potěšením se můžeme těšit na 2. ročník, který je naplánován na 18.7.2015. Zde,
jako hlavní hvězda, vystoupí Kamil Střihavka se skupinou Leaders ,Roman Dragoun se skupinou
Futurum, skupina TAI-PAN ze Skořenic a v neposlední řadě skupina Úhel pohledu v čele
s kytaristou a „Zálešákem“ Ondrou Slezákem. Ve vánoční době se podařilo domluvit pro
dětský program vystoupení známého skladatele a písničkáře Jaroslava Uhlíře s kapelou,
kterého si jistě s radostí poslechnou nejen děti. Na písničky „Není nutno“, „Hajný je lesa pán“,
„Dělání“ a jiné, si jistě vzpomeneme i my, dospělí, a věřím, že si je s ním i rádi zazpíváme.  Je
také opět počítáno se soutěžemi pro děti.
V měsíci září SDH uspořádal již tradiční loučení s létem, spojené s opékáním vepřových kýt.
Pro děti byly opět připraveny různé soutěže, za které si všechny děti odnesly drobné ceny,
medaile a diplomy .
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Na 1. listopadu pozvala paní Hana Lásková, na sál Kocandy, Divadelní soubor Jirásek
z Chocně. Představení „Dívčí válka“ od známého autora Františka Ringo Čecha mělo úspěch a
myslím, že se všem líbilo. Vždyť divadelní představení nebylo v naší obci také již spoustu let a
bylo by dobré, kdyby se i divadlo stalo v Zálší tradicí.
A jelikož se přiblížil čas vánoc, byl na první adventní neděli 30.11.2014 slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Žáci základní a mateřské školy vystoupili s krásným vánočním vystoupením.
V průběhu vystoupení se podával pro děti čaj, pro dospělé punč a pro všechny bylo i něco
k zakousnutí. Poté se přehrávaly známé koledy, které navodily vánoční atmosféru.
Milí spoluobčané, chtěla bych společně se členy kulturně-sociální komise navázat na práci
bývalých členů a již teď Vás všechny pozvat na veřejné akce roku 2015 pořádané nejen v Zálší,
ale i v Noříně .
Lenka Fikejzová

Vánoční zpívání v Noříně

Na Štědrý den, než začali na plotnách vonět smažení kapři, sešli se nořínští sousedé již
potřetí u kapličky na „ Malé vánoční zpívání“. O hudební doprovod se postarala Hanka
Strnadová se synem a Zdeňkem Richtrem. Dorazili i sousedé z okolních vesnic, což nás,
nořínské, velmi potěšilo. Zpívalo se, jedlo, pilo a vesele bylo. V Noříně nemáme vánoční
stromek, a tak p. Richter přišel s nápadem, že si u kapličky jeden nasadíme a každý si na něj
příště může přinést svoji ozdobu. Samozřejmě ty ručně dělané jsou vždy nejhezčí. Během roku
tedy můžete přemýšlet, jakou ozdobičku zavěsíte na Štědrý den roku 2015 na stromeček u
kapličky.
Bc. Lenka Bresto

Na počátku Adventu jste mohli shlédnout vystoupení dětí mateřské školy i žáků základní školy
u vánočního stromku v Zálší, které nám navodilo příjemný předvánoční čas. Není to jediná
aktivita MŠ a ZŠ.
V mateřské škole s 20 dětmi pracují dvě učitelky podle
Rámcového programu předškolního vzdělávání
"Skládáme mozaiku světa a přírody", kde nabízejí
kvalitní péči a předškolní vzdělávání 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 Ocmanicích.
Výborná spolupráce je navázána i s rodiči dětí, kteří
malým i větším školákům umožnili nahlédnout, co
dělají v zaměstnání (např. ukázka hasičské techniky).
Příprava předškoláků pro vstup do základní školy je na
velmi dobré úrovni. Děti pracují podle pracovních
sešitů KuliFerda.
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Prostředí školy a školky se neustále vylepšuje. Ve třídě si děti mohou hrát s novými moderními
hračkami, svojí manuální zručnost zlepšují s novými didaktickými hrami, stavebnicemi.
Nezapomíná se ani na zázemí mateřské školy a školy, kde pracují 4 zaměstnanci. Do kuchyně
se dokupují potřebné spotřebiče, koupila se pro potřeby kuchyně pračka a sušička prádla.
Ve škole v období letních prázdnin došlo také k mnoha změnám. Představitelé obecního
úřadu zajistili výměnu vchodových dveří a oken v celé školní budově. Do provozu byla uvedena
místnost pro volnočasové aktivity, která je zatím vybavena stolem na stolní tenis a
basketbalovým košem. V plánu je zabudování šplhací tyče, lana a malé lezecké stěny.
Do základní školy do 1. – 5. ročníku ve školním roce 2014/2015 dochází 28 žáků, které
vzdělávají dvě učitelky a v současné době na škole pracuje i osobní asistent, 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 některých 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 podruhé
„Dýňovali „. Žáci rádi v mimoškolních činnosti pokračují i v rámci školních kroužků v
Hudebních aktivitách, Pohybových a sportovních aktivitách, v Literárním a dramatickém
kroužku, v Kroužku výpočetní techniky, Kroužku Anglického jazyka. V minulém školním roce se
žáci zapojili do školních projektů: „Král matematiky“,“ Sportovec roku“ a“ Jsem čtenář“. Letos
pokračujeme v projektu „Sportovec roku“, “Jsem čtenář“ a nově se připravuje projekt
„Přírodovědec se vyzná“.
Velmi rádi vzpomínáme na školu v přírodě, kterou jsme prožili v Adršpašských skalách.
Výlety, škola v přírodě, návštěvy divadel je v posledních dvou letech finančně dostupnější pro
všechny žáky díky tomu, že můžeme čerpat peníze na dopravu ze sponzorského daru
Honebního společenstva Zálší. Za sponzorské dary můžeme děkovat i některým rodičům.
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,
branného závodu v Zámrsku.

Mgr. Ivana Lásková
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Naše tělovýchovná jednota TJ Zálší má nyní 23 členů, v uplynulém roce jeden člen přibyl.
Soutěží se účastní tři družstva mužů v okresní soutěži – hrají okresní přebor II., III. a V.třídy.
Členové TJ se účastní soutěží po celém okrese Ústí nad Orlicí.
Ping-pong je sport pro
všechny generace, jak je vidět
z fotografie
na
ukončení
sezóny 2014.
Potřebovali
bychom
družstvo žáků, v letošním roce
bychom rádi ve škole v nové
tělocvičně zkusili vzbudit
zájem žáků o náš sport. Chtěli
bychom, aby nezůstalo jen u
pinkání na školním stole, ale
z dětí se utvořilo pak mužstvo,
které by hrálo za naší
tělovýchovnou
jednotu.
V záplavě
různých
jiných
nabídek a atraktivnějších
sportů je to dnes složité, ale
doufáme, že se nějaké děti pro ping-pong nadchnou a u tohoto sportu i nadále zůstanou.
Uvnitř herny jsme opravili podezdívku. V loňském roce jsme vymalovali hernu, letos
potřebujeme vymalovat šatny a potřebovali bychom v nich původní linoleum staré asi 40 let
nahradit novou podlahovou krytinou.
Naše činnost by nebyla možná bez příspěvku obce Zálší na energie a na opravu herny.
Dík patří všem členům TJ Zálší za práce na úklidu vlastní herny a jejího okolí.
Rok 2014 jsme zakončili tradičním vánočním pingpongovým turnajem.
Za TJ Zálší - Jiří Lásko

opět po roce k Vám promlouvám prostřednictvím Zálešského racka, abych Vás
informoval o dění v místním Sboru dobrovolných hasičů.
Uplynulý rok byl stejně jako ten před ním nabitý nejrůznějšími událostmi. Začnu hned
tou první. Ze začátku února totiž proběhla akce, která v našem obecním dění chyběla, dobře
přes 20 let. Tou akcí byl I. Zálešský ples. Úspěšná premiéra dala záruku dalšího pokračování. Již
nyní Vám mohu oznámit, že druhý ročník je naplánován na sobotu 7. března 2015 opět na
Kocandě. K poslechu tanci bude hrát vysokomýtská skupina PROXIMA. Vstupenky budou
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k dispozici od února na Kocandě, ale budeme Vás také opět obcházet po domácnostech jako
před prvním ročníkem.
Na konci dubna proběhla další, již tradiční, akce, a to Pálení čarodějnic u hasičské
zbrojnice.
Tou zřejmě nejvýraznější pak byl, na
začátku prázdnin, KOCANDAFEST 2014.
Naši členové, ale i členky se podíleli na
organizaci, úpravách a stavbě areálu,
zajištění pořádku, soutěží i nutného úklidu.
Svým rozsahem se jednalo zřejmě o
největší akci, kterou jsme zatím pořádali (i
když samozřejmě ne úplně sami). Více se
ale o KOCANDAFESTU 2014 nebudu
rozepisovat, dočtete se o něm v jiném
příspěvku.
Na konci léta jsme se sešli u hasičské zbrojnice již podruhé v tomto roce a to opět na
tradičním Loučení s létem. Letos jsme po několikaleté pauze znovu zařadili několik soutěží pro
děti. Myslím, že se setkaly s pozitivním ohlasem a to vždy potěší. Já osobně jsem byl mile
překvapen, kolik to vlastně máme v Zálší mládeže. Snad tak náš sbor neskončí mojí generací,
jak to ještě nedávno vypadalo.
Hasičských aktivit bylo v letošním roce méně a to zřejmě na úkor velké časové
náročnosti při přípravě již zmíněných akcí.
Ovšem při Okrskové soutěži v požárním sportu, která letos byla v Tisové, proběhlo
několik premiér. Tou hlavní bylo, že po několika předešlých letech, kdy se o tom mluvilo, ale
nikdy nedotáhlo do konce, stála na startu dvě plnohodnotná družstva. Ta byla nazvána Zálší A
(standardní sestava) a Zálší B (starší členové,
nebo ti, kteří delší dobu nesoutěžili). V druhém
družstvu proběhla další premiéra a to, že poprvé
za Zálší soutěžila také žena. To je zřejmě taková
malá vlaštovka směrem k dalším létům. Ale
nechte se překvapit.
Družstvo A letos opět nemělo štěstí při požárním
útoku a smolná série tak nadále pokračuje. I tak
ale skončilo před druhou sestavou, které o nějaké
atakování předních příček moc nešlo. Snad se
smůla již konečně zlomí v roce 2015, kdy se bude
soutěžit po dlouhé době v sousedních Vračovicích. Snad se tam s Vámi uvidíme.
Na podzim jsme ještě ořezali lípy u zbrojnice, aby její okolí trochu prokouklo. Plány
s budovou jsou však větší a tak se opět nechte překvapit. Snad už v příštím roce.
Podařilo se nám také rozšířit členskou základnu, která nyní má 37 členů z toho: 26
mužů a 11 žen a to 29 ze Zálší, 5 z Chocně, 2 z Nořína a 1 z Vysokého Mýta.
Na závěr se na Vás obracím s prosbou. Jelikož jsem letos převzal hasičskou kroniku, tak
jí chci doplnit maximálním možným množstvím dat a to ze všech období.
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Chtěl bych Vás proto požádat POKUD MÁTE DOMA NĚJAKÉ FOTOGRAFIE, PÍSEMNOSTI
NEBO PODOBNÉ VĚCI, které se jakkoliv týkají našeho sboru (např. fotky ze starých plesů,
dětských dnů, soutěží či snad dokonce požárů), PROSÍM VÁS ALESPOŇ O JEJICH ZAPŮJČENÍ
právě za účelem doplnění kroniky. Zkuste se podívat po skříních, půdách apod., mnohdy třeba
ani netušíte co doma máte, nebo Vám to přijde bezcenné, ale pro nás to má velikou hodnotu.
Jsem toho názoru, že bychom si měli sborovou historii občas připomenout a vzpomenout tak
těch, kteří sbor budovali a starali se tak nejen o něj, ale i o kulturní dění ve vsi, jak je tomu
ostatně až do dnešním dnů.
Jménem celého Sboru dobrovolných hasičů v Zálší Vám přeji šťastný nový rok.
www.hasicizalsi.estranky.cz

Martin Chmelík – jednatel

Ještě jedna bonusová hádanka. Poznáte na této fotografii někoho, nebo dokonce sebe?
Měla by být zhotovena v roce 1952 v Zálší. Děti lezou po původním automobilu zálešského
sboru a tím je upravený kořistní Steyr 1500A, který sboru věnovala rodina statkáře Čapka
(č.p. 33), který byl též členem a velikým příznivcem hasičstva v naší vísce. Některé z nich pak
mají na hlavách původní přilby, ze kterých se, pokud je mi známo, nedochovala bohužel ani
jedna, což je jistě obrovská škoda.
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Závěrem jsme požádali Smokemana pana Jiřího Horáka o pár rad jak ekologicky a správně
topit v kotlích na tuhá paliva.
Dobře spálené uhlí je z pohledu emisí škodlivin lepší než špatně spálené dřevo. Velmi špatné je
kotel na noc naložit a zavřít přívod vzduchu. Ono to sice vydrží až do rána, ale zamoříte tím široké
okolí produkty nedokonalého spalování jako je oxid uhelnatý nebo polycyklické aromatické
uhlovodíky. Lepší je přikládat častěji. Nebo si pořídit moderní kotel, radí odborník Ing. Jiří Horák z
Výzkumného energetického centra.

Ve starém kotli se dá topit buď zcela špatně, nebo trochu lépe: tak, aby se z komínu kouřilo méně.
„Vždycky záleží na tom, v čem topíme a jestli do kotle dáváme správné palivo. Záleží také na tom,
jestli obsluha kotle umí topit a v neposlední řadě také jestli se o
kotel někdo stará, udržuje ho a čistí,“ říká Jiří Horák, který se jako
Smokeman snaží zlepšit kvalitu ovzduší v obcích.
Ale i když se budete snažit sebevíc, staré kotle budou ovzduší
znečišťovat vždy řádově víc než moderní kotle. „Starý kotel ročně
vypustí do ovzduší přibližně 50 až 300 kg prachu. Nové kotle jsou
podstatně kvalitnější a pokud jsou správně provozovány, pak za rok do
vzduchu vypustí méně než 15 kg prachu,“ říká Jiří Horák. „Důležité je topit v kotli
vhodným a kvalitním palivem. Mokré dřevo je nevhodné jak pro staré, tak pro
nové kotle. Voda totiž nehoří a pokud přiložíte mokré palivo do kotle, nejdříve
se v kotli usuší a až potom začne hořet. Vysušení spotřebuje energii
z ohniště, takže teplota ve spalovací komoře se sníží, naopak se zvýší
množství škodlivin, které vznikají při nedokonalém spalování,“ říká Jiří
Horák. Proto doporučuje dřevo nechat venku alespoň jeden rok
proschnout. „Sušší dřevo má větší výhřevnost a lépe hoří,“ říká Horák.
Je-li kotel na uhlí, je potřeba v něm topit tříděným uhlím, a nespalovat
uhlí se zvýšeným podílem prachu, uhelné kaly nebo dokonce různé
odpady. Ony sice shoří a zahřejí, ale také hodně kouří a páchnou.
Nezbytná je údržba kotle a komínu. Saze usazené na výměníku fungují jako izolace a brání
předávání tepla. Kotel zanesený popílkem má nižší účinnost. Komín je nutné čistit, zejména kvůli
bezpečnosti, protože u znečištěného komínu hrozí zahoření sazí.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.

http://vec.vsb.cz/smokeman

Desatero správného topiče dle Smokemana Jiřího Horáka:
1. nebuď lhostejný k sobě ani k svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína
2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky - více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
3. nespaluj odpadky
4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro
automaty a zplyňovací kotle)
6. pravidelně čisti kotel a komín
7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna
8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
10. top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused
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V průběhu první poloviny roku 2015 proběhne v naší i v okolních obcích finanční sbírka na
automatické zvonění na zvon kostele svatého Jana Křtitele ve Vračovicích . Potřebná finanční
částka na realizaci je cca 60 tis. Kč. Naší občané tento kostel navštěvují a mají zde uloženy své
blízké, proto i naše obec se bude na sbírce podílet. Osoby pověřené sbírkou bude v naší obci
provázet někdo z obecního zastupitelstva nebo jeho výborů.
Farnost Vračovice předem děkuje za Vaše finanční dary

Snad nejvíce kritizovány /a právem/ jsou jízdní řády. Na jedné straně přebytek spojů
/Litomyšl – Choceň a zpět/, z nichž některé jezdí nevytížené / kdo to asi doplácí ? /, na druhé
naprosto nedostatečné spojení s Vysokým Mýtem a Ústím nad Orlicí. Kromě toho slibovaná
návaznost spojů je také někdy jen zbožným přáním. Obecní zastupitelstvo se problémem
opakovaně zabývalo, 27.3.2014 byly projednány návrhy k novým jízdním řádům a 8.4.2014
podány na Krajský úřad Pardubice. A výsledek? Zatím nula.

Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2014, tj. 420,- Kč na osobu za rok.
Občan musí mít zaplaceno do 31.3.2015. 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. 203823720/0600, jinak
v úřední hodiny na OÚ. Samolepky s označením r. 2015 si nezapomeňte nalepit na popelnice.
Při nezaplacení poplatků do 31.3.2015 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/.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří nejsou lhostejní k tomu, jak naše obec
vypadá, a snaží se úpravou svých domů a jejich okolí i prací pro obec přispět k jejímu pěknému
vzhledu. Stačí se projít po vsi a všímat si, kdo je dobrým příkladem pro ty, kteří smysl pro
pořádek postrádají a nevadí jim, že jejich neudržovaná stavení a kolem nich nepořádek a
bujně rostoucí neposekaný plevel jsou jejich vizitkou i terčem kritiky nejen spoluobčanů, ale i
návštěvníků obce.
V zájmu objektivity je třeba říct, že dobrým příkladem pro některé naše trvale bydlící
občany postrádající smysl pro pořádek jsou chalupáři a chataři, kteří mají vzorně udržované
domy i chaty a jejich okolí.
Z podkladů Obecního zastupitelstva a dodaných materiálů zpracovaly:
Lenka Fikejzová
Mgr.Vlasta Pavlíčková
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Svozový plán odpadu na rok 2015

Týden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Směsný
komunální
odpad
Pondělí
29.12.2014

Plasty
a tetrapak
Středa
31.12.2014

12.1.2015
26.1.2015

25.2.2015

25.3.2015
7.4.2015
22.4.2015
5.5.2015
20.5.2015

1.6.2015
15.6.2015

2.6.2015

30.7.2015
15.7.2015

27.7.2015
10.8.2015

28.7.2015
12.8.2015

24.8.2015
7.9.2015

25.8.2015

22.9.2015
7.10.2015

19.10.2015
2.11.2015

20.10.2015
4.11.2015

16.11.2015
30.11.2015

17.11.2015
2.12.2015

14.12.2015
28.12.2015

26.8.2015

9.9.2015

21.9.2015
5.10.2015

27.5.2015

17.6.2015

29.6.2015
13.7.2015

25.2.2015
10.3.2015

4.5.2015
18.5.2015

Středa

10.2.2015

6.4.2015
20.4.2015

Úterý

28.1.2015

9.3.2015
23.3.2015

(Bílé
a barevné)

13.1.2015

9.2.2015
23.2.2015

Sklo

Papír

25.11.2015

15.12.2015
30.12.2015

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 5.5. a 30.9.2015.
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