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     to, že další číslo Zálešského racka vychází, signalizuje dvě důležité věci. Jednou je existence 
funkčního zastupitelstva, které Vám má stále co sdělit za uplynulé období.  Druhou informací je to, 
 že nastoupil rok 2018, neboť perioda vydání Zálešského racka je jednou ročně. 
     Nastupující rok 2018 bude pokračovat volbami, v kterých budete moci ovlivnit, jak bude vypadat 
budoucí tvář naší republiky a to nejen směrem k občanům, ale i k okolnímu světu. Brzy také budete 
svojí volbou rozhodovat i to, jak bude fungovat dále naše obec. 
     Přemýšlejte o tom, zda najdete odvahu a pokusíte se kandidovat do Zastupitelstva obce Zálší 
s možností ovlivnit přímo vývoj v dalším období.  
     Hodnocení odvedené práce za minulý rok je samozřejmě na Vás, občanech obcí Zálší a Nořín.   
 O tom co se udělalo, si přečtěte v příspěvcích mých kolegů na následujících stránkách doplněných 
fotografiemi.  
     Jednou z hybných sil v obci jsou naši hasiči. V uplynulém roce proběhly některé změny v členské 
základně, které postupně vyústily k změnám ve vedení našich hasičů na všech úrovních. Tyto změny 
potvrdila valná hromada v lednu letošního roku.  
     Pozitivní je, že výměna je zárukou udržitelnosti dobře nastavené úrovně fungování této důležité 
složky v obci. Přítomnost hasičů na soutěžích i kulturních a společenských akcí si zaslouží velkou 
pochvalu. Vážím si všech, co umí obětovat čas, na to, aby něco dokázali udělat pro jiné. Děkuji proto 
odstupujícím členům vedení za odvedenou práci a přeji všem nově zvoleným členům vedení hodně 
úspěchů v jejich nastávající práci. 
     Nevím, zda jste všichni postřehli, že již třetí rok probíhá snaha o vytvoření prostoru pro novou 
bytovou výstavbu v obci v souladu se schválenou strategií. 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 rodinných domků 
v lokalitě pod obecním úřadem. Na tuto lokalitu je nyní zpracována územní studie, na kterou naváže 
další projektová činnost.  
     Co se týká oprav a údržby objektů ve vlastnictví obce, tak zde jste asi nepřehlédli práce na vnějším 
vzhledu a funkčních změnách požární zbrojnice. 
     Velká změna proběhla a zatím probíhá na rekonstrukci vnitřních prostor obecního úřadu a bude 
pokračovat i na jeho venkovní části po upřesnění využití bývalé prodejny potravin. Udržení prodeje 
potravin je zatím neřešitelné.   
     Budova školky dostala novou střechu a izolaci v oblasti bytů. Jednalo se o řešení opakovaného 
zatékání do dřevěné konstrukce, které by v případě odkladů mohlo způsobit větší škody.  
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      Před koncem roku byl instalován měřič rychlosti u školy, který čeká na připojení. Na křižovatce na 
Nořín proběhla výměna osvětlení a uspořádání elektrického vedení.  
     Bylo dokončeno mapování stavu septiků, žump i toků povrchových vod včetně vyhodnocení stavů 
znečištění. Práce s výsledky budou pokračovat a budeme hledat optimální řešení pro naši obec.  
     Jsem velice rád, že se zastupitelé zapojili do vytyčených úkolů podle svých možností a odvedli kus 
dobré práce, za kterou všem děkuji.     
     Poděkování patří stolním tenistům za práci s dětmi a za reprezentaci obce při sportovních utkáních. 
Stále však vázne jejich větší zapojení i do dalších akcí v obci.   
     Děkuji učitelkám, dětem i Vám všem za velice příjemné adventní setkání u stromečku.         
     Nemohu samozřejmě zapomenout na ocenění tvůrčího přístupu občerstvovací skupiny přátel 
Kocandy pod vedením Martina Zbroje.  
    Poděkování patří i těm, kdo se pravidelně účastní na vytváření milé atmosféry při  setkání u kapličky 
v Noříně.  
      Jsem rád, že probíhá komunikace se všemi firmami v obci a především si vážím jejich pozitivního 
postoje v roli sponzorů při různých příležitostech. Všem za jejich přispění děkuji.  
     Pokud budete chtít přispět názorem, radou i osobní pomocí při zlepšování prostředí, ve kterém 
žijeme a při řešení úkolů, které řešíme, jste všichni vítáni. 
      Všem přeji do dalšího roku zdraví a pohodu. 
 
                                                                                                                                             Ing. Josef Lásko 
                                                                                                                                                    Starosta 
 

  

     Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř jarní počasí vylákalo do ulic 
orlickoústeckého okresu více než dva tisíce dobrovolníků, kteří i letos přinesli 
lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny K+M+B požehnání jejich příbytku.  I letos 
jsme viděli slzy a radost v očích starších lidí, kteří Tři krále netrpělivě očekávali, 
nebo úžas v očích malých dětí… 
     V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než 
spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na 
společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí 
přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý svým dílem už 18 let obětavě zapojuje. 
     Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné 
poděkování všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky přispěli.  V letošním 
roce se v okrese Ústí nad Orlicí vybralo 2 894 503,- Kč, což je skoro o 400 tisíc víc než loni. 
Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz  

                                                                                                                                 
Iva Marková 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
 
     Chtěla bych se připojit k paní Markové z Oblastní charity 
a poděkovat Vám všem, kteří jste v našich obcích Zálší a Nořín 
přispěli v neděli 7. 1. 2018 do Tříkrálové sbírky. 
V dopoledních hodinách jsme popřáli zdraví a štěstí 
občanům Zálší a po obědě Tři krále doprovázela 
místostarostka Lenka Bresto v Noříně. Byli jsme hrozně 
zvědaví, zda se nám podaří nastřádat do kasičky pro Charitu 
zase o něco více peněz, než v roce minulém. 

 A opět se to díky Vám povedlo. Loňskou částku 14.169,- Kč jsme překročili dostatečně a to na 
krásných 16.668,- Kč.                                  

Lenka Fikejzová 

http://www.uo.charita.cz/
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Milí občané, 
     jelikož některé projekty už zmínil ve svém článku starosta 
obce, tak bych rád, jménem stavební komise, ještě nějaké 
doplnil. V obcích Zálší a Nořín jsme vybudovali přístřešky na 
komunální odpad pro kontejnery na papír, sklo a plast. Tyto 
přístřešky byly částečně financovány z dotací a částečně 
z rozpočtu obce. Cílem bylo zkulturnit prostředí u kontejnerů 
na odpad. Jelikož i tak, do nich někteří odkládají odpad, který 
tam nepatří, tímto žádám všechny občany, aby odpad řádně 
třídili a udržovali pořádek v těchto přístřešcích.  Nadále se pokračovalo se stavebními úpravami 
hasičské zbrojnice v Zálší. Zastřešila se celá část určená k posezení při různých akcích a byl postaven 
přístřešek na dřevo. Toto v rámci brigád zajistili místní hasiči. Dále se instalovala nová elektrická vrata 
do garáže v hasičárně. V Noříně byla na objektu bývalé hasičské zbrojnice vyměněna střešní krytina.  
     Rádi uvítáme Vaše podněty a nápady co by se dalo v našich obcích vylepšit a obnovit, případně Vaši 
chuť pomoci při jejich realizaci. 
                                                                                                                                 Miloš Hranička 
                                                                                                                        Předseda stavební komise 
 
                   
 

 
     Rok uplynul jako voda a opět nastal čas zhodnotit kulturní život 
v našich obcích Zálší a Nořín. Protože se většina kulturních akcí 
každoročně pravidelně opakuje a stala se tak již pěknou tradicí, 
v krátkosti Vám je jen připomenu a více bych se v letošním čísle chtěla 
věnovat Kocandafestu, jelikož nás čeká již pátý ročník. Ale to až trošku později.  Leden bývá po 
Vánocích obdobím kulturního klidu. V únoru, opět po roce, rozezněly Kocandu tóny cimbálu při 
tradičních Zvěřinových hodech. Ze Svatobořic-Mistřína již poněkolikáté přijela Varmužova cimbálová 
muzika, která svým vystoupením doplňovala gurmánské zážitky návštěvníků a zpříjemňovala celý 
večer. Nejinak tomu bude i letos a to 24. února. 
Také Zálešský ples již pevně zaujal své místo 
v kulturním dění obce. V loňském roce 
 11. března proběhl úspěšně již čtvrtý ročník. 
K tanci a poslechu hrála letohradská skupina 
LETRANDO, soutěž o ceny byla díky sponzorům 
opět bohatá, nálada skvělá. Taneční večer zpestřily 
i pohybové soutěže. V letošním roce se můžete 
těšit na půlkulatý pátý ročník. K tanci bude opět 
hrát kapela LETRANDO a to 17. 3. 2018. Konec 
dubna je spojený s pálením čarodějnic. 29. dubna 
připravili „nořínští“ odpolední program, kde si 
mohly děti zasoutěžit, a dospělí se večer pobavili při country muzice. Den poté jsme se sešli u opravené 
zálešské hasičské zbrojnice, kde jsme upálili čarodějnici, pobesedovali, popili a něco dobrého snědli. 
Bohužel, se nám v loňském roce s paní magistrou Pavlíčkovou a kronikářkou naší obce v jedné osobě, 
nepodařilo časově skloubit termín „Setkání nad kronikou“. Letos se budeme snažit to napravit a na jaře 
setkání uspořádat. Poslední roky to byla příjemná akce a byla by škoda v ní nepokračovat. Když teď 
v časové posloupnosti přeskočím Kocandafest, ke kterému se vrátím, jak jsem již zmiňovala na začátku, 
tak další akcí bylo 2. září „Loučení s létem. Opět byly připraveny soutěže a odměny pro děti a 
občerstvení pro všechny zúčastněné. Zřejmě tím, že se podzim už tak trochu hlásil o slovo a počasí bylo 
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chladnější, nepřišlo k hasičárně moc dětí a tak statečně 
soutěžili i „dospěláci“ . 11. listopadu jsme na sál Kocandy 
pozvali divadelní spolek DOVEDA ze Sloupnice. Jejich 
představení „Český děják“ plné písniček, bylo vtipné a 
velice pěkné. Ochotníkům ze Sloupnice, kteří zde nehráli 
poprvé, se u nás moc líbilo a kdo nespěchal domů, mohl 
s nimi u svatomartinského vínka pobesedovat i po 
představení v lokále Kocandy do pozdních hodin. Pomalu 
se blížil vánoční čas a 2. prosince jsme se opět po roce sešli 
před obecním úřadem přivítat advent. Dětičky ze Základní 
a Mateřské školy Zálší měly opět připravený pěkný vánoční program. Punč, svařák, čaj s rumem a pro 
děti čaj, tekly proudem, sladkých i slaných dobrot bylo i díky některým z Vás také dost. Advent byl 
úspěšně přivítán, stromeček rozsvícen a nezbylo, než čekat na Štědrý den. V ten se v odpoledních 
hodinách sešli občané Nořína u kapličky a zde si společně zazpívali vánoční koledy a popřáli si krásné 
vánoce. A konec roku byl nadosah. Kromě „Setkání nad kronikou“ se nám v něm podařilo uskutečnit 
naplánované akce a chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se účastnili jejich příprav, ale i Vám všem 
kdo jste je navštívili. Není totiž větší odměna za přípravy těchto akcí, než počet Vás občanů, sousedů a 
přátel, pro které jsou pořádány. Mám radost z toho, že rok od roku je Vás víc a víc. Mějte se všichni 
v tomto roce krásně, přeji Vám hodně zdraví, štěstí a ať se Vám vše daří podle Vašich představ.                                                                                             
                                                                                                                                     Lenka Fikejzová    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Když před čtyřmi lety majitel Kocandy Martin Zbroj oslovil 
nás, místní dobrovolné hasiče s myšlenkou uspořádat takový 
malý jednodenní festival, jako zpestření kulturního života 
v obci, nikdo z nás neměl tušení, jaké známé tváře v dalších 
letech naší obec navštíví. Po několika společných 
rozhovorech, jsme se dohodli, že do toho společně půjdeme 
a protože termín festivalu byl 12.7.2014, začalo se na jeho 
přípravách rychle pracovat. Bylo nutné sestavit program, 
vymyslet název celé akce, oslovit sponzory, domluvit se 
sousedními firmami zapůjčení jejich přilehlých pozemků, 
zajistit podium, lavičky, další technické vybavení, připravit dětský program. Rozdělili jsme si úkoly. 
Martin Zbroj měl na starosti sestavení programu, jednání s firmami, sponzory, účinkujícími a organizaci 
celé akce. My, hasiči, jsme měli zajistit přípravy a hladký průběh samotné akce, a úklid po festivalu. 
Byla to pro nás, hasiče, nová zkušenost a tak trochu výzva. Program byl sestaven převážně 
z regionálních kapel : Choceňačka, TAIPAN, Modrý Mauricius, THE OYSTERS a plzeňské kapely BURMA 
JONES. I. ročníku se zúčastnilo cca 750 lidí a na to, že jsme takovouto akci pořádali poprvé, se až na pár 

drobných nedostatků v organizaci povedla. Zazněla otázka: „ 
Co dál, půjdeme do dalšího ročníku?“. Shodli jsme se na tom, 
že ano. Nechtěli jsme zůstat jen u regionálních kapel. Chtěli 
jsme festival posunout o kousek výš, a tak začala téměř roční 
práce příprav. I když se zdálo, že je další ročník daleko, čas 
ubíhal jako voda. A 18.7.2015 bylo i přes velmi parné počasí, 
kdy rtuť teploměru šplhala k 35°C , vše nachystáno. Jména 
jako Jaroslav Uhlíř, Roman Dragoun, Kamil Střihavka, 
skořenický TAIPAN, a kapela OZZY OSBOURNE revival přilákali 

i přes velké horko téměř 1000 návštěvníků. Jelikož jsme se poučili 
z malých nedostatků ročníku prvního, posunuli jsme laťku kvality 
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zase o kousek výš. 3. ročník jsme naplánovali na 16. července 2016. Dětem zahrála skupina Maxim 
Turbulenc, dospělým pak skořenický TAIPAN a  Miro Šmajda se skupinou TERAPIE. Hlavní hvězdou 3. 
ročníku byl 4TET Jiřího Korna a česká rocková legenda Michal Prokop se skupinou Framus Five. 
Příznivcům hardrocku na závěr zahrála kapela WHITESNAKE REVIVAL. Počasí nám přálo a počet 
návštěvníků opět vzrostl a posunul se k číslu 1200. Ohlasy na festival byly po okolí skvělé, tak nic 
nebránilo tomu uspořádat ročník další. Jelikož stále narůstal počet návštěvníků, bylo potřeba sehnat 
větší počet pořadatelů. Oslovili jsme proto Myslivecký spolek Dubina Zálší a TJ Zálší z.s., zda by nebyli 
ochotni nám s festivalem pomoci. Pár členů mysliveckého spolku pomohlo přímo v den akce, členové 
TJ Zálší přiložili ruku k dílu v neděli při úklidu laviček a celého prostranství. Program 4. ročníku byl opět 
bohatý. 22.7.2017 přijela zazpívat nám všem známá Dáda Patrasová, TAIPAN, Ota Balage a BALAGE 
BAND, které bohužel z pódia vyhnal téměř hodinový déšť. Hlavními tahouny festivalu bylo ženské 
smyčcové trio INFLAGRANTI a folková skupina ČECHOMOR. Festival uzavírala skupina Prague Queen. 
Nepodcenili jsme reklamu, billboardy Kocandafestu na nás „vykukovaly“ z každého rohu v okolí. 
Poprvé jsme využili reklamní spoty na rádiu Černá Hora, inzerce proběhla i v Orlickém deníku a 
Choceňském zpravodaji. Odměnou nám byl opět vyšší počet návštěvníků, který poposkočil k číslu 1650. 
Letos nás čeká ročník pátý a to 21.7.2018. Máme malé narozeniny a k těm se sluší darovat dárek. 
Myslíme, že se nám ho podařilo pro Vás zajistit formou pěkného programu, který určitě osloví většinu 
z Vás. Pro děti je pozvaná skupina Timbre Music a jako jejich host vystoupí  známý Václav Upír Krejčí. 
Napodruhé se snad povede vystoupit s celým programem skupině Ota Balage a BALAGE BAND. A teď ty 
slíbené dárky. Myslím, že si všichni rádi poslechnete krásné písničky Marie Rottrové a zazpíváte si 
slavné songy skupiny OLYMPIC. Ti divočejší z Vás se mohou na závěr vyřádit s kapelou KABÁT revival z 
Hradce Králové.  Připraveny budou opět soutěže pro děti, skákací hrady, traktůrky, střelba atd. O 
občerstvení se opět postará Řeznictví  a uzenářství Morávek, které s námi tuto festivalovou cestu šlape 
už pátý rok.
     Všechny ročníky Kocandafestu mohly vzniknout jen díky podpoře mnoha sponzorů, jejichž počet rok 
od roku roste. Největší pomoc, a to nejen finanční, ale hlavně co se prostranství týče, pro festival 
představují sousední firmy ZOD Zálší, KOVOZAL a SAHM. Velikou podporou jsou i ostatní místní firmy 
ZALSTAV, AL-KOP , Pražírna kávy Martin Zbroj, HAZ METAL a samozřejmě Obec Zálší. Festival 
podporuje dalších několik desítek firem z blízkého okolí. Je milé, že i někteří místní občané věnují 
„nějakou tu korunku“ ze svého, na podporu festivalu. 
     Nelze zde poděkovat jmenovitě, ale díky, díky Vám všem, kteří pomáháte. Ať finančně nebo fyzickou 
prací. Děkujeme Vám, kteří tuto práci děláte srdíčkem, a s určitou hrdostí, že v naší obci je možné něco 
takového uspořádat, protože si myslíme, že KOCANDAFEST se nemusí za nic stydět a skvěle 
reprezentuje naši obec. 
                                                                                                                                       Lenka Fikejzová 
 
   
 
 
                             

 
     Loňský rok je za námi a tak mi dovolte, abych se opět v krátkosti zmínil o pár 
akcích, které se pro daný rok naplánovaly a s úspěchem uskutečnily. Jednou 
takovou, co jste jistě všichni zaznamenali, bylo pokácení vzrostlého topolu osiky 
uprostřed obce Zálší. Jednalo se o vzrostlý přestárlý strom, který měl značně 
porušenou korunu. Svým stavem bezprostředně ohrožoval bezpečnost vozidel na 
pozemní komunikaci a pohybu osob na chodníku. Již v minulosti došlo několikrát k 
samovolnému utržení velmi silných větví. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k jeho 
skácení. Vzhledem k místu a jeho rozměrům to byl úkol nelehký, vždyť velikost obvodu kmene měřeno 
ve výšce 130 cm nad zemí (dle vyhlášky pro podání žádosti ke kácení) bylo úctyhodných 475 
centimetrů. Ani za svou výšku se nemusel stydět, činila bezmála 35 metrů. Jelikož nešel pokácet 
běžným způsobem, byla najata specializovaná firma, která celý strom pokácela horolezeckou technikou. 



6 
 
 

To spočívalo v postupném odřezávání větví a posléze kmenu, které byly spouštěny po menších částech 
za pomocí horolezeckých lan na zem. Podívaná to byla opravdu nevšední, a zúčastnilo se jí mnoho 
diváků. 
     Další menší akcí byla plánovaná výsadba paseky v Nořínském lese. Jak už bývá tradicí, tyto záslužné 
akce pro nás zajišťuje Myslivecký spolek Dubina Zálší. Bylo zde vysázeno na 400 kusů smrčků. Já vím, 
počet to není nikterak závratný, ale práce probíhala za zhoršených podmínek. 
     Co do zajímavosti se jistě nenechá zahanbit ani akce na opravu čapího hnízda, 
kde byla obec hlavním garantem. Práce proběhly ve dvou hlavních etapách. V 
první, divácky asi nejatraktivnější bylo odstranění stávajícího hnízda, které bylo 
potřeba odborně stáhnout a podvázat. S tímto nám pomohl pracovník 
ornitologické společnosti. Pak již stačilo za pomoci jeřábu hnízdo odtrhnout a 
položit na přistavený traktorový přívěs. Za zmínku jistě stojí váha hnízda, která 
dosáhla a opět použiji slovo  „úctyhodných“ 1900 kilogramů. Tímto se řadí mezi 
nejtěžší hnízda, která byla v České republice v poslední době sundávána. Druhou 
etapou bylo opravení porušeného komínu, který byl i částečně snížen z důvodu 
stability. V další fázi této etapy byl komín osazen nerezovou podložkou, která slouží 
k podpěře nového proutěného koše, osázeného travnatými drny. To se již 
provádělo za pomocí vysokozdvižné plošiny. Teď již nezbývá nic jiného než čekat a 
doufat, že čáp opět přiletí a úspěšně zde zahnízdí, tak jak jsme na něho zvyklí již po 
několik desetiletí. 

      Dovolte mi, abych se opět zmínil něco málo o 
bioodpadech. Zejména o likvidování tohoto 
odpadu v kompostérech.  Mnozí z Vás jste v roce 
2015 uzavřeli smlouvu o výpůjčce na kompostéry. 
Z tohoto důvodu byla koncem roku provedena 
fyzická inventura. Kompostéry, které byly vidět z 
veřejně přístupných míst, jsme zinventarizovali 
bez obtěžování Vás nájemců. U ostatních jsme 
Vás navštívili osobně. Při této příležitosti jsem měl 
možnost vidět, jak se daný kompostér používá. 

Proto bych rád touto cestou znovu připomněl, jak se má s tímto zařízením správně zacházet. Z vlastní 
zkušenosti vím, že je problém s funkčností horního víka. Pro zajištění správné funkce je zapotřebí mít 
kompostér usazen v rovině, aby nebyl zkroucený, jedině tak je zajištěno, aby zámky víka do sebe 
zapadly a neodnesl je vítr. V některých případech nádoby slouží spíše jako kontejner, než jako 
kompostér. Proto bych rád touto cestou opět připomněl správné zásady kompostování, tak abyste byli s 
tímto zařízením spokojeni.  Kompostér umístěte do rohu zahrady, kde bude mít polostín. Aby totiž 
kompost správně zrál, nesmí na něj svítit slunce, jinak vysychá příliš rychle a materiál se velmi pomalu 
rozkládá. Naprosto žádoucí je přímý kontakt kompostovaného materiálu se zemí. Kompost založte 
smícháním hlíny a třeba drobné trávy z posekané zahrady. Tím vytvoříte vhodný substrát pro začátek. 
Pro rychlokompost je nejvhodnější kombinací tráva–listí–hlína. Během roku můžete všechny žádoucí 
materiály míchat dohromady, nebo je vrstvit po pěti centimetrech na sebe. Aby kompost řádně vyzrál, 
prolévejte jej vodou nebo zkvašeným drůbežím trusem. Lze použít prakticky jakýkoliv organický odpad, 
například trávu, listí, drny trav, slámu, piliny, větvičky, cokoliv, co zetlí. I  odpad z kuchyně, různé 
odřezky, slupky zeleniny a ovoce, čajové sáčky. Pokud do kompostéru sypete větší množství stejného 
materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku. Předejdete tím tvorbě zápachu. 
Správnému kompostování napomůžete, když obsah kompostéru jednou za čas proryjete vidlemi, jednak 
se tam lépe dostane vzduch a jednak se jednotlivé složky promíchají. Rozklad kompostovaných odpadů 
se dá také podpořit umělým nasazením žížal. 
    
   Do nového roku Vám přeji plno optimismu, zdraví a dobré nálady.                  
 

Vladislav Peterka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 
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     Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo MŠ 22 dětí. Z toho bylo 6 
předškoláků. Do prvního ročníku ZŠ v Zálší nastoupili 4 a 2 odešli do ZŠ v Chocni. 
     V současném školním roce 2017/2018 je v MŠ zapsáno 20 dětí, tentokráte 10 
chlapců a 10 dívek. Z tohoto počtu je 7 předškoláků, pro které je docházka do 
tohoto školního roku povinná. O děti se starají dvě kvalifikované učitelky. 
     Děti celým rokem provází vzdělávací program „Skládáme mozaiku světa a přírody“, jenž rozvíjí pět 
oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten 
druhý, Dítě a společnost a Dítě a jeho svět. Témata na každý týden obsahují mnoho pohybových, 
dramatických, rozumových a výtvarných činností a aktivit, při kterých jsou využívány průběžně 
doplňované hračky, didaktické pomůcky či sportovní náčiní. Mezi tradiční akce předškolního zařízení 
patří podzimní pouštění draků, vánoční vystoupení pro rodiče, bobování na kopci, návštěva divadelních 
představení, fotografování, velikonoční vystoupení pro rodiče, Den dětí, rozloučení s předškoláky, 
podzimní výlet se školními dětmi a jarní výlet s MŠ Tisová atd.   
 
     Příprava předškoláků pro vstup do základní školy je na velmi dobré úrovni. Děti pracují podle 
pracovních sešitů KuliFerda. 

      Prostředí školy a školky se neustále 
vylepšuje. Do umývárny v mateřské škole 
byly zakoupeny nové barevné věšáčky, 
školní družina je vybavena moderním 
funkčním nábytkem, žáci mohou využívat 
dvou nových počítačů.  Do mateřské školy i 
družiny jsou stále dokupovány nové knihy, 
hračky, didaktické hry i stavebnice.  

     Nezapomíná se ani na zázemí mateřské 
školy, kde pracují 3 zaměstnanci. Do 
kuchyně se dokupují potřebné spotřebiče. 
Paní kuchařky vaří pro děti MŠ i žáky ZŠ 

chutné a zdravé obědy a svačiny. Žáci základní školy jsou zapojeni do projektu Mléko do škol a Ovoce a 
zelenina do škol, kdy děti jednou v týdnu dostávají mléko a ovoce či porci zeleniny dotované státem.   

      Do základní školy do 1. – 5. ročníku ve školním roce 2017/2018 dochází 30 žáků, které vzdělávají 
dvě aprobované učitelky, a v současné době na škole pracuje asistentka pedagoga, která pomáhá 
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: v Školympiádě ve Vysokém Mýtě, 
v Českých Heřmanicích soutěží naše děti s dětmi ze ZŠ Tisová, ZŠ České Heřmanice. Účastní se 
plaveckého kurzu, výuky lyžování na Zdobnici. 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 „Dýňovali „. 
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      Žáci rádi v mimoškolní 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.  

                                                                          Mgr. Ivana Lásková a Zuzana Petráňová,Dis. 

 

 
 
 

     
    Jak již zmiňoval pan starosta ve svém úvodním článku, proběhly změny ve vedení 
našeho sboru. Protože život každého z nás provázejí různé životní etapy, jedna velice 
milá a příjemná dostihla i starostu našeho sboru Ondru Slezáka. Stal se dvojnásobným 
tatínkem krásných holčiček Natálky a Nikolky.  Se svojí přítelkyní již delší dobu bydlí 
v Pardubicích, a protože jeho život pochopitelně nabral jiný směr, rozhodl se jako 
starosta sboru skončit. Když byl v roce 2011 ve svých dvaceti letech zvolen starostou 
sboru, spolu s Martinem Chmelíkem jako jednatelem, a Lukášem Majznerem jako velitelem, začali 
společně hasičům udávat trochu jiný, „mladistvý“ směr. Mnoho věcí se učili, nevyvarovali se menším, či 
větším chybám.  Ale za 7 let Ondrova „starostování“ se členská základna podstatně rozrostla. 
Momentálně čítá 36 členů, kteří se snaží zapojovat do všech akcí v obci, někteří více, někteří méně.  
V posledním roce už ale bylo znát, že to Ondra řídí „na dálku“. Proto jsme pochopili jeho rozhodnutí, že 
pokud nemůže starostu dělat naplno, nebude ho dělat vůbec. No co se dá dělat. Museli jsme tedy řešit 
otázku, kdo ho nahradí. Každý člen měl možnost v anketě navrhnout svého kandidáta a dát mu hlas. 
Vláďa Müller ml., i když získal hlasů nejvíce, a měl k funkci starosty největší předpoklady, tuto funkci 
odmítl z důvodu velkého pracovního vytížení nejen ve své firmě, ale i jako zastupitel obce. Navíc se 
v loňském roce stal tatínkem syna Bertíka . Nakonec padla karta na Jana Olivu a na výroční valné 
hromadě dne 13. 1.2018 byl zvolen novým starostou sboru. Přeji mu hodně sil a pevné nervy v řízení 
sboru . Řešili jsme také nového velitele sboru. Stejným způsobem, tedy anketou, nejvíce hlasů získal 
Jaroslav Slezák st., a také on byl na valné hromadě zvolen velitelem sboru. I jemu přeji pevné nervy, 
stálou chuť do této funkce a ať se mu podaří vyburcovat družstvo mužů k svědomitější účasti na 
nácvicích na hasičskou soutěž, tak jak se mu to povedlo u družstva žen . Ale o tom už článek níže ….. 
                                                                                                                                            Lenka Fikejzová 
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    V loňském roce jsme se na okrskovou soutěž vydali do Českých Heřmanic a to se dvěma družstvy. 
První šly na řadu tradičně ženy. Ty se letos pod vedením Jardy Slezáka st. věnovaly přípravě svědomitě 
a tak se to při jejich třetím vystoupení konečně podařilo. Časem 28,14 si velmi hlasitě řekly o jednu 
z předních pozic. Dlouho to vypadalo dokonce na druhé místo, avšak děvčata z Voděrad svým naprosto 
bezchybným pokusem nenechala nikoho na pochybách, kdo že to u nás v posledních letech vládne. 
Časem 23,55 nejen že šokovala všechny přítomné včetně sebe samých, ale také výrazně srazila 
hodnotu okrskového rekordu. Zkušenosti z vyšších soutěží a týmová souhra jsou znát.  
     Naše ženy se však rozhodně nemají za co stydět - vždyť soutěží teprve třetí rok! O jejich potenciálu 
svědčí i uznalá slova a respekt mnohem zkušenějších soupeřek. Několikaleté úsilí tak konečně začíná 
přinášet kýžené výsledky. Za minulý rok ve formě poháru za třetí místo. 
     Družstvo mužů letos nastoupilo opět v 
pozměněné sestavě. Pokud jsem u děvčat 
mluvil o svědomité přípravě, pak u mužů tomu 
tak rozhodně nebylo. Nepravidelná účast 
některých členů a z toho pramenící změny 
sestavy se musely zákonitě někde projevit. Po 
odběhnutí 100m překážek se družstvo 
nacházelo na provizorním 3. místě. Což byla 
dobrá výchozí pozice, protože požární útok jde 
týmu mnohem lépe. Bohužel, zde se projevila 
nedostatečná souhra a po sérii menších chyb se 
časomíra zastavila na hodnotě 33,31, což je 
smutné zejména proto, že kdyby byl pokus jen o dvě a půl vteřiny rychlejší, bylo z toho naprosto 
senzační druhé místo za nedostižnými Voděrady, na které za normálních okolností není. Na „kdyby“ se 
však v žádném sportu nehraje. V součtu z toho pak bylo 5. místo. 
     Lehké zklamání mužů pak alespoň částečně vylepšil Martin Stříteský, který vynikajícím časem 
zopakoval své fantastické druhé místo na 100m překážek. 
     V letošním roce pořádá soutěž sbor z Netřeby ( 19. května) a tam se pokusíme zase trochu zlepšit 
výkony. 
     V polovině července jsme byli pozváni do obce Jeseník nad Odrou (okr. Nový Jičín), kde sbor z obce 
Hůrka pořádá soutěž v nočním požárním útoku. Tuto pozvánku jsme s radostí přijali, neboť běžet útok 
po tmě byla výzva. Sešli jsme se 15. července kolem oběda u naší zbrojnice a po krátkém brífinku jsme 
se nalodili a vyrazili směr Jeseník. Bohužel už v Litomyšli měl náš Ford technickou poruchu a stěží jsme 
se doplazili na čerpací stanici. Chvíli to vypadalo, že máme po výletě, avšak po sérii telefonátů nás 
zachránil Pavel Rychtařík, který v druhém autě vezl nejen zbytek výpravy, ale i bednu s nářadím. 
Následovala menší úspěšná oprava a tak jsme mohli pokračovat vstříc novým zážitkům. 
     Na místo jsme dorazili jako první a tak byla spousta času na prohlídku krásného areálu, který 
v Jeseníku bezpochyby mají. Po setmění se začalo soutěžit. Už po prvních několika pokusech nám bylo 
jasné, že v takové konkurenci půjde spíš o to dokončit pokus bez zbytečných problémů. Což se časem 
27,81 vcelku povedlo. Na špičku rozhodně nebylo. Posuďte sami. Vítězné družstvo zastavilo časomíru 
na hodnotě 15,96 (!). I přes to, jsme odjížděli spokojeni - 14. místo z 34 zúčastněných přeci není vůbec 
špatné. Pořádající sbor se k nám navíc choval velmi přívětivě a tak se tam rádi vydáme znovu. Věříme, 
že se v příštím roce zase oni přijedou prezentovat k nám. V Jeseníku držíme také jeden rekord - 
nejvzdálenější účastník - a to plných 160 km. 
                                                                                                                               Martin Chmelík 

                                                                                       

 

http://aladines.rajce.idnes.cz/Okrskova_hasicska_soutez_Ceske_Hermanice_20.5.2017./
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     Ke konci roku 2017 měla naše tělovýchovná jednota 32 členů. Z toho 15 
dospělých hráčů, 5 žáků a žákyň, 4 dorostence a 8 ostatních členů. 

     V  sezóně 2016/2017 náš oddíl reprezentovala 3 družstva mužů a jedno žákovské družstvo. Družstvu 
mužů „A“ nevyšel závěr soutěže a sestoupilo do regionálního přeboru 2. třídy. Naopak družstvo mužů 
„B“ mělo druhou polovinu soutěže silnější a z předposledního 11. místa po polovině soutěže nakonec 
v regionálním přeboru 3. třídy vybojovalo 6. místo. Družstvo mužů „C“ po vyrovnaných výkonech 
skončilo v regionálním přeboru 4. třídy – jih na 6. místě a naše žákovské družstvo ve své první sezóně 
získalo jedno vítězství a dvě remízy, což stačilo na 8. místo. Žáci se kromě dlouhodobé soutěže 
zúčastnili také série turnajů GrandPrix. Jedná se o 5 turnajů v průběhu května a června pořádaných 
klubem TTC Ústí nad Orlicí, kterého se pravidelně účastní více než 100 hráčů ve věku 5 až 18 let nejen 
z našeho okresu. V roce 2017 byl počet účastníků 134. V této konkurenci se Aleš Majzner umístil na 50. 
místě, Matěj Macák na 95. místě, Petr Peterka na 105. místě a Josef Peterka na 106. místě.  

   V probíhající sezóně 2017/2018 naše „A“ mužstvo po polovině soutěže neztratilo v 2. třídě ani bod a 
je na nejlepší cestě za postupem zpět do 1. třídy. Velmi dobrý vstup do soutěže mělo i mužstvo mužů 
„C“, které je prozatím v 4. třídě – jih na 3. místě a „B“ mužstvo je prozatím ve velmi vyrovnané 3. třídě 
na 6. místě. 

    V letošní sezóně nás reprezentují dvě mládežnická družstva. Mužstvo žáků ve své druhé sezóně 
zatím uhrálo jedno vítězství a jednu remízu a patří mu 9. místo. Družstvo dorostenců hraje soutěžní 
utkání prvním rokem a v konkurenci hráčů z ostatních oddílů, kteří se stolnímu tenisu věnují delší 
dobu, se zatím neprosadilo a je po polovině soutěže na posledním 5. místě. Za družstvo žáků nastupují 
Matěj Macák, Aleš Majzner, Petr Peterka, Josef Peterka a Martina Jůvová. Družstvo dorostenců hraje 
ve složení: David Hrabě, Marek Kopecký, Libor Novotný a Jakub Přikryl. Během podzimu se tréninků 
žáků nebo dorostenců účastnilo dalších 5 začínajících žáků a žákyň, kteří si chtějí náš sport vyzkoušet a 
rozhodnout se, zda se mu budou věnovat. 

     Družstvo žáků pravidelně trénovalo každé úterý a čtvrtek od ledna do poloviny června a od půlky 
srpna do poloviny prosince. Nově sestavené mužstvo dorostenců mělo pravidelné tréninky každou 
středu a neděli od září do poloviny prosince. Těchto 78 tréninků žactva a 31 tréninků dorostenců 
trenérsky vedli Radek Stříteský, Jiří Lásko ml., František Sisr a Jiří Lásko st.  

     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 za hernou 
spojenou se zahájením sezóny.  Kromě těchto brigád jsme se zúčastnili příprav a úklidu po 
Kocandafestu. 

     V roce 2017 jsme zakoupili novou řídící jednotku a 
napájecí adaptér k robotu na stolní tenis a svépomocí 
jsme provedli drobné opravy herny: opravu a nátěr 
podezdívky uvnitř herny a venkovní čelní stěny, 
opravu spár mezi parketami, připevnění žlábku na 
záchod, provizorní opravu střechy na dřevníku a 
připevnění krytu na větrák uvnitř herny. 

 

 
 

Ukončení sezóny 
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Naši žáci v oddílových dresech 

Za úspěch považuji, že jsme v letošním roce z velké nabídky triček různého střihu, materiálu a 
barevného zpracování vybrali nové oddílové dresy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 jsme ukončili v sobotu 30. 12. vánočním turnajem. Dopoledne bylo určené žákům a 
dorostencům a odpoledne se pokračovalo turnajem dospělých. O konečném pořadí v turnaji žáků a 
dorostenců rozhodovaly nejen herní schopnosti, ale i fyzická zdatnost, kterou museli žáci a dorostenci 
prokázat při 6 doprovodných disciplínách.  
 

 

Dorostenci – zleva: Libor Novotný a Marek Kopecký 

 

 

 

Žáci - zleva: Natálie Stříteská, Matěj Macák, 
Josef Peterka, Aleš Majzner a .Petr Peterka 
 

 
 
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 2017 
podíleli na trénincích mládeže a na výše zmíněných brigádách. 

Do roku 2018 Vám za náš oddíl přeji pevné zdraví a mnoho sportovních i osobních úspěchů. 
Za TJ Zálší, z.s. - Jiří Lásko. 
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     Členky kulturně-sociální komise navštívily s dárkem, květinou a gratulací občany, kteří v roce 2017 
oslavili svá kulatá jubilea: 
p. Janu Ďuračovou                    70 let Nořín 
p. Josefa Víšu                             70 let Nořín 
p. Helenu Podolskou                70 let Zálší 
 
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let. 

 
     Dne 22. 4. 2017 jsme na obecním úřadě slavnostně uvítali nejmladší občánky naší obce, 
Tadeáše Dočkala, Jakuba Zapletala a Jana Olivu narozené v roce 2016. 
 
     V roce 2017 se narodili:  Adéla Hraničková  nar.  13.4.2017 
                                                 Matěj Kuthan         nar.  10.8.2017 
                                                 Hubert Müller        nar.  22.10.2017 
 
     Všem dětem přejeme hodně zdraví a spokojené dětství. 
 

 
     V loňském roce jsme se bohužel museli rozloučit s panem Vratislavem Tillem, panem Josefem 
Hurytou,  paní Marií Hraničkovou a panem Františkem Strnadem. 
 
     Čest jejich památce. 
 
 
 
 
 
 

Číslo 5
 
      V tomto čísle bývala rychta. Tato budova ovšem původně stála na tzv. 
spálenisku / dnes tam stojí Sobelův domek/. Na nynějším místě byla budova 
postavena po ohni v roce 1856. Majitelé této usedlosti byli po několik století 
Kůrkovi/od roku 1654 až do roku 1906/. Posledním majitelem jménem Kůrka byl 
Adolf, který zemřel svobodný 25.10.1906. Před svou smrtí prodal statek manželům 
Sotonovým a po nich se pak majitelé střídali. V roce 1926 koupil usedlost Josef Kopecký, skladník na 
dráze ve Skutči, za účelem rozparcelování/např. louku pod silnicí rozdělil na 6 dílů/, les a polnosti 
koupili nejen občané ze Zálší, ale i z okolních obcí. Při statku nakonec zůstalo pouze 9ha 55a 38m2. 
Potom se vystřídali dva majitelé, až v roce 1931 začali na statku hospodařit Anna a Josef Bartoňovi a 
posledními majiteli byli jejich synové Jan a Václav, kteří zemřeli svobodní a bezdětní. Jejich dědici 
statek prodali a dnes v něm má sídlo Zalstav, spol.s r.o. 
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     V tomto statku se říkalo u Svobodníků, 
poněvadž majitel vyslal svého syna v plné 
zbroji do války s Napoleonem na začátku 
19. století.  Ten si vedl v bojích velmi 
statečně, za což mu byla prominuta robota 
a musel jen do roku 1848 krmit vrchnosti 
jeden kus hovězího dobytka. Poslední 
majitel z rodu Kůrků, Adolf měl bratra 
Josefa, který se 5.3.1882 zastřelil pod 
lípou, stojící na rohu pole od č.23/dnes je 

tam nad školním hřištěm pařez/ před obrázkem Panny Marie, který stál vedle lípy. Na tom místě jeho 
strýc Tobiáš, kupecký mládenec /později odjel do Ameriky/ postavil železný kříž. Kolem něho se vinul 
pozlacený had. Na kamenném podstavci byl vytesán nápis: „Jan Kůrka odebral sobě život střelnou 
ranou dne  5.3. 1882“. 
Když jsem zpracovávala tento příspěvek do zpravodaje Racka, uvědomila jsem si jak bohatou minulost 
má tato budova a kolik lidských osudů se v ní proplétalo. Jsem ráda, že noví majitelé ji citlivě opravili a 
zachovali její ráz.  
                                                                                                                           Mgr. Vlasta Pavlíčková 
                                                                                                                                  kronikářka obce 

 
      

 
     Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2017, tj. 420,- Kč na osobu 
za rok. Občan musí mít zaplaceno do 31.3.2018. 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. 2018 si nezapomeňte nalepit na popelnice.  
     Při nezaplacení poplatků do 31.3.2018 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/.  
 
 
 
  

  
     V novém roce bych vás ráda přivítala v novém prostoru obecní knihovny. 
Knihovna je sice menší, ale počet knížek k zapůjčení je stále rozsáhlý. Na 
výběr jsou knihy všech žánrů, které nám zapůjčuje knihovna z Chocně. 
Kdykoliv  je možné (dle zájmu čtenáře) určitou knížku vypůjčit. V dnešní 
moderní době jsou sice k dispozici internetové e-knihy, ale myslím si, že mít v ruce klasickou knížku, je 
jiný zážitek ze čtení. Věřím, že se najdou mezi vámi tací, kteří mají stále zájem o vytištěnou knihu a 
zavítají do knihovny. V loňském roce bylo na výběr 424 knih k zapůjčení. Za uplynulý rok se půjčilo 120 
knížek. V obecní knihovně bylo zapsáno 8 čtenářů. Z knihovny byly vyřazeny starší knihy, které 
nabízíme zdarma k odběru. Odběr možný v provozní době knihovny.  Těším se na Vás každý pátek od 
17:30 – 18:30.  
 
                                                                              Petra Peterková 
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Vážení spoluobčané, 
 
     někteří z Vás si již určitě všimli, že na terase u jídelny ZOD přibyla tzv. „železná kráva“ tedy 
mlékomat, který je Vám 5 dní v týdnu a 24 hodin denně k dispozici. Mléko 
je dováženo denně čerstvé z mléčné farmy v Českých Heřmanicích. 1 litr 
stojí 15,- Kč, ale můžete si načepovat již od 1,- Kč do přinesených vlastních 
nádob, nebo je možno zakoupit lahev v kiosku ZOD. 
Doufám, že přispějeme k Vaší zdravé výživě a budete mléko rádi pít. 
 
                  S pozdravem za ZOD 
     Němečková Ladislava za stravování 
 Ing. Zoubek Vladimír za živočišnou výrobu 
 
 
Denní stacionář 
 
      Ve Vysokém Mýtě je od ledna 2018 v provozu Denní stacionář. Je určen pro osoby 
z Pardubického kraje od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost v základních 
životních dovednostech. Denní stacionář je ambulantní služba, která potřebným 
občanům umožní zůstat součástí své přirozené komunity. Tato služba je podporou pro 
pečující rodinu uživatele, která se během pracovního týdne bude moci věnovat pracovním činnostem. 
Posláním služby je poskytnout pomoc osobám, jejichž stav vyžaduje v průběhu dne pomoc druhých 
osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit svépomocí ani za pomoci rodiny 
a ostatních veřejně dostupných služeb, a tím umožnit osobám setrvat v jejich domácím prostředí. 
Kontakt: Vila Marie, Komenského 199, 566 01 Vysoké Mýto, e-mail: info@ledax.cz, telefon: 
724 009 603. Provozní doba stacionáře je od pondělí do pátku v době od 7:00 až 17:00 hod. 
        
 
 
Vážení občané,  
 
     ráda bych Vám oznámila, že po více jak šesti letech praxe na několika klinikách ve 
východních Čechách jsem se při mateřské dovolené rozhodla otevřít si vlastní ordinaci. 
Pokud půjde vše dobře a při schvalování úřady se nevyskytne nějaký problém, ráda bych 
tak učinila v první polovině tohoto roku. Ordinační hodiny budou z počátku pouze odpolední, po 
předchozí vzájemné domluvě bude možnost ošetření Vašeho zvířátka či vydání léků i mimo stanovené 
ordinační hodiny, stejně tak jako návštěva u Vás doma. Budu nabízet péči především o malá 
(společenská) zvířata, tedy psy, kočky a drobné savce (králíky, morčata, fretky…). Ošetření 
hospodářských zvířat bude možné po předchozí domluvě mimo ordinační hodiny. Umístění ordinace a 
datum zahájení praxe Vám včas oznámím.  
 
                                                                                                                  Na Vás a Vaše zvířátka se těší 
                                                                                                                    MVDr. Martina Kuthanová 
 
 
 
Řeznictví a uzenářství Morávek Vračovice  přijme na plný úvazek 
 prodavačku do prodejny Vračovice a pracovní sílu do výrobny ve Vračovicích. 
 
Případní zájemci se mohou hlásit na tel. 731 516 415. 

mailto:info@ledax.cz
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     V roce 2017 jsme koupili nové zelené kontejnery na sklo, staré rozbité 
kontejnery na plasty se nám podařilo zdarma vyměnit s firmou EKOLA 
České Libchavy za nové s horním otvíráním. Nyní jsou všechny kontejnery 
na kolečkách, což umožňuje lepší manipulaci. 
Nadále budeme pokračovat ve spolupráci s firmou Horáček a firmou 
Kompostárna Slatina, kteří nám odvážejí a následně kompostují 
biologicky rozložitelný komunální odpad.  V Zálší bude změněno 
stanoviště kontejneru na tento odpad. Z louky bude kontejner přesunut o 
kus dál na asfaltovou plochu za lípu. Prosíme občany, aby udržovali okolo 
kontejneru pořádek, vždy si po sobě uklidili odpad spadlý na zem.  
Bohužel se stalo nešvarem, vysypávat odpad hned na kraji kontejneru, zbytek občanů je pak nuceno 
buď Váš odpad přelézt, nebo ho vysypat hned vedle Vás. Je vhodné si sebou brát ke kontejneru vidle a 
plnit ho odzadu do výšky. 
     I letos jsme zápasili s odpady v okolí obce po příkopech a ve zbudovaných přístřešcích v obci. 
Největším problémem stále zůstávají odhozené odpady u hasičárny v Zálší, které musí náš pracovník 
téměř každý měsíc likvidovat. Pytle s plasty noste do přístřešků těsně před termínem odvozu – viz. 
příloha. Hromada plastů uprostřed obce žádnou parádu nedělá. Pytle na plasty a komunální odpad si 
můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě. 
          
          Lenka Bresto 
Přehled příjmů a výdajů na odpady za rok 2017 

komodita množství v tunách Kč 

papír 2,77 16 595 

plast  3,06 33 327 

sklo 3,52 8 510 

komunální odpad 50,37 96 786 

nebezpečný odpad   7 860 

biologický odpad 55,91 22 389 

nové kontejnery   33 763 

celkem výdaj   219 230 

   od občanů vybráno na svoz KO   103 040 

od firmy EKO-KOM za zpětný odběr   28 555 

celkem příjem   131 595 

   
rozdíl příjmy - výdaje (obec doplácí)   -87 635 
 
 
 
                                                             Z podkladů obecního zastupitelstva a dodaných materiálů zpracovali  
                                                                                                                            Lenka Fikejzová 
                                                                                                                            Vladimír Müller             
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Svozový plán odpadu na rok 2018 
 

Týden 

Směsný 
komunální 

odpad 

Plasty 
a tetrapak 

 
Papír 

Sklo 
(Bílé 

a barevné) 

 Pondělí Pátek Středa Středa 
1     
2 8. 1. 2018  10. 1. 2018  
3     
4 22. 1. 2018 26. 1. 2018   
5     
6 5. 2. 2018  7. 2. 2018  
7     
8 19. 2. 2018 23. 2. 2018   
9    28. 2. 2018 
10 5. 3. 2018  7. 3. 2018  
11     
12 19. 3. 2018 23. 3. 2018   
13     
14 2. 4. 2018  4. 4. 2018  
15     
16 16. 4. 2018 20. 4. 2018   
17     
18 30. 4. 2018  2. 5. 2018  
19     
20 14. 5. 2018 18. 5. 2018   
21     
22 28. 5. 2018  30. 5. 2018 30. 5. 2018 
23     
24 11. 6. 2018 15. 6. 2018   
25     
26 25. 6. 2018  27. 6. 2018  
27     
28 9. 7. 2018 13. 7. 2018   
29     
30 23. 7. 2018  25. 7. 2018  
31     
32 6. 8. 2018 10. 8. 2018   
33     
34 20. 8. 2018  22. 8. 2018  
35    29. 8. 2018 
36 3. 9. 2018 7. 9. 2018   
37     
38 17. 9. 2018  19. 9. 2018  
39     
40 1. 10. 2018 5. 10. 2018   
41     
42 15. 10. 2018  17. 10. 2018  
43     
44 29. 10. 2018 2. 11. 2018   
45     
46 12. 11. 2018  14. 11. 2018  
47     
48 26. 11. 2018 30. 11. 2018  28. 11. 2018 
49     
50 10. 12. 2018  12. 12. 2018  
51     
52 24. 12. 2018 28. 12. 2018   

Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00. 
      Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2. 5. a 25. 9. 2018. 


