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opět se Vám dostává do rukou další číslo Zálešského racka a tím si uvědomuji, jak rychle proběhl
rok minulý, a nastoupil rok 2017.
Uvědomil jsem si, že v současné době jsem jediný, kdo prošel všemi sestavami zastupitelů v naší obci
po roce 1989. Přemýšlel jsem, co a jak se měnilo z roku na rok. Jak se jednoduché věci dělají stále
složitěji, jak přestává fungovat obyčejný „selský rozum“, jak jsme si vytvořili na všech stranách bariéry,
jak jsme všichni závislí na rozhodnutích a chováních úředníků, jak obtížněji a obtížněji se zajišťuje
financování potřebných projektů, jak nekončící spory vrcholných politiků a politických stran o
nepodstatné věci nás daňové poplatníky připravují, nejen o čas pro vznik kvalitní a jasné legislativy, ale
i o peníze.
Je potěšitelné, že nekopírujeme tento trend na naší komunální úrovni a že jsme se všichni podle svých
možností již od začátku snažili a snažíme o to, aby se v obci něco udělalo.
Jsem rád, že se nám daří postupně měnit vzhled obce k lepšímu. Důkazem je nová výsadba stromů,
keřů i okrasných rostlin v celé obci, oprava křížku, výstavba přístřešků na komunální odpad v obou
obcích. Je trochu škoda, že někteří sousedé ukládají do sběrných míst na komunální odpad i věci, které
sem nepatří. Jedná se opakovaně o plechovky od barev, zbytky jízdních kol a motorek, elektroodpad a
podobně.
Jsem rád, že se hasiči podílejí na zlepšování vzhledu obce a že se kulturní akce, které zajišťují, stávají
tradicí.
Kladně hodnotím práci s dětmi z naší školy a reprezentaci obce odvedenou našimi stolními tenisty.
Uvítal bych však jejich větší zapojení i do dalších akcí v obci.
Především jsem, ale rád, že si všímáme jeden druhého a že dokážeme podat pomocnou ruku tam, kde
to je potřeba, a že v této uspěchané době zůstáváme lidmi.
Jsem rád, že se vzájemně setkáváme.
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Děkuji učitelkám, dětem i Vám všem za pravidelné adventní setkání u stromečku a i těm, kdo vytváří
příjemnou atmosféru při setkání u kapličky v Noříně .
Velmi pozitivně vnímám dobrou komunikaci se všemi firmami v obci a především si vážím jejich
pozitivního postoje v roli sponzorů při různých příležitostech. Všem za jejich přispění děkuji.
V minulém roce mi byla dána důvěra oddat první pár v naší obci.
Předešlé informace vypovídají o tom, že se v našich malých obcích přece jen něco děje. Věřím, že tomu
bude i nadále. Jako jedna z věcí, co nás čeká je příprava dalšího rozvoje v oblasti výstavby a oprav
budov v majetku obce.
V předchozím roce jsme se v souladu s obecní strategií zaměřili na řešení možnosti vytvořit prostor pro
výstavbu nových domů s tím, že bude reálné zahájit stavbu sítí k jednotlivým budoucím parcelám
v majetku obce, s vytvořením předpokladu pro rozšíření na okolní pozemky. Tato příprava se týká
lokality pod obecním úřadem. Dvě stavební parcely vzniknou v lokalitě, u školky a pro plánovaný
prodej se chystá pozemek ve středu obce.
Tato činnost souvisí s dlouho diskutovaným řešením kanalizace. Všichni jste se setkali s externím
pracovníkem doprovázeným zastupiteli při zajišťování stavu v této oblasti u Vašich nemovitostí. Data
jsou zpracována a v nejbližší době budou vyhodnocena. S výsledky se budete moci seznámit i vy.
Společně se pokusíme rozhodnout co dál.
Děkuji těm, kteří se zapojili v minulém roce do ankety o přetváření prostředí, v kterém žijeme. Budu
rád, když opět vyjádříte své názory.
Všem přeji úspěšný rok a především zdraví a pohodu.
Josef Lásko
Starosta obce
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ráda bych Vás informovala o některých bodech z jednání zastupitelstva obce v roce 2016. Letos
proběhly čtyři veřejné schůze zastupitelstva.
Obec na začátku roku hospodařila v rozpočtovém provizóriu, rozpočet obce na rok 2016 byl schválen
v březnu.
příjmy
4.154.170 Kč
výdaje
6.029.490 Kč
financování
1.875.320 Kč
Během roku bylo schváleno 12 rozpočtových změn – např. na obdržený dar, na připravovanou změnu
územního plánu č. 2, na dotace od Pardubického kraje, na dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce,
na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ, na dotace na volby.
Na prvním zasedání zastupitelstvo odsouhlasilo dokončení opravy fasády hasičské zbrojnice v Zálší,
která se nestihla v r. 2015, firmou ZALSTAV, spol. s r.o.
Na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost na provedení sítí
na akci: 2xZTV pro výstavbu RD v Zálší, lokalita „školka „ a lokalita „náves“ byla vybrána firma JAFIS
s.r.o. Litomyšl.
Byla projednána žádost ZŠ a MŠ na koupi nového konvektomatu do školní jídelny. Obec konvektomat a
příslušenství k němu zakoupila, škola jej dostala do výpůjčky.
Zastupitelé jednali o možné koupi pozemků s vlastníkem p.Kuthanem pro potřeby bytové výstavby
v obci Zálší. Během roku došlo ke geometrickému zaměření a následné koupi pozemků. Zároveň začala
probíhat změna Územního plánu Zálší č. 2, která se hlavně týká budoucí výstavby.
V roce 2015 jsme zažádali o investiční dotaci od Pardubického kraje na akci: Zpevněné plochy a
přístřešky na tříděný odpad“. Dotace jsme obdrželi ve výši 130 000,- Kč, projektová činnost přístřešků
byla svěřena projektantovi p. Maturovi.
Byla projednána a schválena nabídka na odkanalizování obce Zálší od Ing. Vladislava Kališe. Nabídka
obsahuje pasport stávajícího stavu, kanalizační řád a legalizaci stávajícího vypouštění odpadních vod.
Dne 22.3.2016 proběhla veřejná schůze, kde byli občané informování o průběhu přípravy pasportu a
odkanalizování obcí Zálší a Nořín. Následně proběhl průzkum a zakreslení stávajícího stavu
kanalizačního řádu u každé nemovitosti. Nyní jsou výsledky vyhodnocovány.
Začala příprava na obnovu veřejného rozhlasu v Zálší, během roku jsme zakoupili novou rozhlasovou
ústřednu, v Zálší jsme vyměnili rozhlasové reproduktory, V Noříně by měl být veřejný rozhlas v provozu
v r. 2017.
V r. 2016 obec obdržela dvě žádosti na dotace z rozpočtu obce – od TJ Zálší, z.s. na provoz a opravu
podlah v herně, od SHD Zálší – na kulturní akci „Kocandafest 2016“. Příspěvky byly odsouhlaseny, ke
konci roku je oba spolky řádně vyúčtovaly.
Byla projednána žádost ředitelky ZŠ a MŠ o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ a MŠ Zálší na
plat školního asistenta, z důvodu předfinancování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské
unie v částce 50.000,- Kč. Finanční výpomoc bude vrácena do 31.3.2017.
Obec požádala Pardubický kraj o dotaci na opravu vnitřních prostor Obecního úřadu, která bude
probíhat v r 2017.
K 30.11.2016 byl ukončen provoz prodejny z důvodu výpovědi podané nájemcem. Nyní jsou prostory
volné, budou nabídnuty k pronajmutí.
Celé zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ nebo na web. stránkách obce.
Lenka Bresto
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že od roku 2016 provádí na OÚ starosta a místostarostka vidimaci – úřední ověření skutečnosti, že opis
nebo kopie listiny se doslova shoduje s jejím originálem a legalizaci – ověření podpisu. Obě služby jsou
zpoplatněny.

V loňském vydání Zálešského racka jsme Vás žádali o vyplnění dotazníku, ze kterého jsme chtěli
získat zpětnou vazbu od Vás občanů na to, jak se Vám zde žije, co se Vám zde líbí a co Vám v našich
obcích chybí. Z vydaných 75 výtisků zpravodaje se na obecní úřad vrátilo pouze 10 dotazníků!!!
Z důvodu malého množství dodaných dotazníků může být vyhodnocení zkresleno, přesto Vás s ním
chceme seznámit.
Následuje otázka, u ní nejčastější odpovědi, popř. naše reakce
1/ Co se Vám na Vaší obci líbí? …klidný život, příznivé životní prostředí, blízkost přírody
2/ Co se Vám ve Vaší obci nejvíce nelíbí?....nedostatečná bytová výstavba, nezájem lidí o obec.
Plánovanou bytovou výstavbu již zmínil pan starosta ve svém příspěvku.
3/ Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?.....řádný obchod s potravinami, autobus Ú/O – Vysoké Mýto.
Co se obchodu s potravinami týče, zprávu naleznete na jiném místě Racka.
4/ Jste ochoten udělat něco pro rozvoj své obce?
3 z Vás odpověděli … rozhodně ano
4 z Vás odpověděli… spíše ano
5/ Na co, byste přednostně využili obecní finanční prostředky? …podpora bytové výstavby, podpora
kultury a sportovních aktivit, častější spoje veřejné dopravy, péče o veřejnou zeleň, kanalizace, dětské
hřiště.
6/Chybí Vám nějaká služba obecního úřadu ? ….1x ročně zajistit velkoobjemový kontejner.
S touto službou se v letošním roce počítá.
V tabulce jste měli ohodnotit jednotlivé úseky známkou 1 - 5, obdobně jako ve škole
(je uveden průměr z 10 dotazníků)
Základní a mateřská škola
Životní prostředí
Veřejná doprava
Péče o vzhled obce
Kultura a společenský život
Rozvoj obce
Sportovní vyžití
Informovanost o dění v obci

2,0
2,0
3,3
1,6
1,8
2,3
3,7
1,8

V letošním zpravodaji sice žádný dotazník nenajdete, ale rádi uvítáme Vaše náměty
a připomínky, které nám můžete sdělit buď osobně, nebo písemnou formou.
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Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla opravdu zimní. Do ulic orlickoústeckého okresu
vyšlo ve dvacetistupňových mrazech více než dva tisíce odvážných dobrovolníků, kteří vybrali do 529
pokladniček 2.495.071,- Kč. V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností, aby
potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby jim přinesli informace o činnosti Charity a nabídli
možnost přispět potřebným. V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc věcí dělí, 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 17 let obětavě zapojuje. Jako organizátor akce a příjemce
vybraných peněz vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se na TS podílejí.
Iva Marková, oblastní charita Ústí nad Orlicí
V obcích Zálší a Nořín bylo letos ve Tříkrálové sbírce
vybráno krásných 14.169,- Kč,
což je o 3.618Kč více než v roce loňském.

Děkujeme.

Velký dík patří také všem, kteří se podíleli na sbírce pro Diakonii Broumov,
která proběhla 22.10.2016 v hasičské zbrojnici.
Děkujeme i panu Štefanu Hoždorovi, za rozvoz obědů a drobné nákupy pro seniory.
Tuto službu, za kterou jsou starší občané opravdu vděčni, vykonává vzorně a svědomitě.

Jistě jste všichni zaznamenali, že došlo k uzavření prodejny v Zálší. Jelikož se nepodařilo sehnat
vhodného nájemce, který by měl zájem provozovat v naší obci prodejnu, byla zahájena jednání s ZOD
Zálší o rozšíření sortimentu základních potravin i malého omezeného množství drogerie v kiosku ZOD.
Byla dohodnuta otevírací doba Po – Pá 6.00- 13.00 s účinností od 1. března 2017.

Poplatky za komunální odpad zůstávají ve výši roku 2016, tj. 420,- Kč na osobu za rok. Občan musí
mít zaplaceno do 31.3.2017. 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. 2017 si nezapomeňte nalepit na popelnice.
Při nezaplacení poplatků do 31.3.2017 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/.
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Na jednotlivých stanovištích sběru odpadu byly vyměněny kontejnery na plast (žluté s horním
otevíráním) a na sklo tmavé ( zelené s bočním vhozem). Kontejnery budou umístěny pod přístřešky,
kde je také vymezen prostor pro pytle s plasty. Připomínáme, že pytle je nutné zavazovat. Tabule skla
si doma rozbijte a následně nasypte do kontejneru. Pracovníci Ekoly nesmí se sklem položeným mimo
kontejnery z bezpečnostních důvodů manipulovat.
Je smutné, že jsme letos opět řešily úklid odpadu, který do kontejnerů nepatří. Před Obecním úřadem
to chvílema vypadalo jako na smetišti. Bohužel původci odpadu byli naši občané.

Po roce se opět setkáváme nad shrnutím kulturního dění v Zálší a Noříně. Jak jste se dozvěděli výše,
v dotaznících, které byly součástí Racka loňského, jste ohodnotili kulturu v našich obcích v roce 2015
lepší dvojkou. Tak se pojďme podívat, jak se zde kulturně žilo v roce 2016.
V únoru, již tradičně, na Kocandě zavoněla svíčková, šípková,
guláš a jiné dobroty a Zvěřinové hody s Varmužovou cimbálovou
muzikou ze Svatobořic přilákaly nejen návštěvníky ze Zálší, ale i
z okolních vesnic a měst. Cimbálová muzika po celý večer
zpříjemňovala gurmánské zážitky a Kocandu postupně navštívilo
kolem 200 lidí. Letos tradice nebude porušena a Zvěřinové hody i
s Varmužovou cimbálovou muzikou si nenechte ujít 25. února. Na
svátek všech Josefů, 19. března, dobrovolní hasiči připravili III.
Zálešský ples, kde nám k tanci a poslechu zahrála skupina Proxima. Byla
opět připravena soutěž o ceny, ples zpestřovaly i různé soutěže. I když se
sešlo o něco méně lidí než v roce minulém, nálada všech byla příjemná a
přátelská. Již IV. ročník plesu SDH chystá na 11. března a k tanci bude hrát
letohradská skupina LETRANDO.
8. dubna proběhla ve výčepu Kocandy přednáška Miloše Sobela o jeho
cestě po Nepálu. Poutavé vyprávění bylo doplněno velkým množstvím
fotografií a trvalo téměř tři hodiny. Přednáška přilákala 34 posluchačů
nejen z našich vesnic.
30. dubna se u hasičárny pálily čarodějnice, grilovalo maso, opékali buřty a sousedsky debatovalo. Na
6. května paní magistra Pavlíčková připravila „Besedu nad kronikou“, která se také stala každoroční
tradicí. Tentokrát vyprávění zpestřily svým „jarním představením“ děti ze základní školy v Zálší. Po
jejich pěkném vystoupení paní Pavlíčková hovořila o historii zálešské školy a také hasičského sboru
v Zálší. Vyslechnout si vyprávění, zavzpomínat a pobesedovat přišlo 32 občanů.

16. července bylo u Kocandy vše nachystáno na III. ročník
hudebního festivalu KOCANDAFEST 2016,

který pořádá Pohostinství Kocanda ve spolupráci s místními hasiči.
Ve 14 hodin zahájili festival MAXIM TURBULENC. Po jejich vystoupení
byly pro děti připraveny soutěže,
skákací hrady, skluzavky, traktůrky,
střelba ze vzduchovky a jiné,
samozřejmostí byly i odměny pro děti. Přestávky mezi kapelami
vyplňoval Dixiland ZUŠ Choceň. Po vystoupení Maxim Turbulenc
následovala regionální skupina TAIPAN ze Skořenic. Miro Šmajda se
skupinou TERAPIE na poslední chvíli nahradil plánovanou skupinu
JOHN DOVANNI, která se omluvila z důvodu nemoci člena kapely.
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Hlavními hvězdami festivalu byla dvě známá tělesa 4TET
Jiřího Korna a česká rocková legenda Michal Prokop se
skupinou FRAMUS FIVE. Festival v ranních hodinách
zakončila hardrocková kapela WHITESNAKE revival. Tato
akce byla velice povedená, počasí nám opět přálo a
navštívilo ji kolem 1200 lidí včetně dětí. Je zde potřeba
zdůraznit, že festival, je možné uskutečnit díky velkému
množství firem, nejen místních, které na tuto akci finančně
přispěly a tím pomohly zachovat vstupné dostupné pro
každého. V současné době se usilovně pracuje na přípravách
ročníku čtvrtého. Nejvíce práce ovšem bývá vždy v týdnu
před festivalem, v den festivalu a hlavně den po něm. Kdyby měl někdo z Vás chuť, se do našeho
festivalového teamu připojit, a přiložit ruku k dílu, budeme jen rádi. Již nyní se můžete těšit na DÁDU
PATRASOVOU, nám všem známý TAIPAN, loni omluvenou skupinu JOHN DOVANNI, kterou vystřídá
elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI . Hlavní hvězdou večera bude folkrocková skupina ČECHOMOR a
o finále festivalového dne se postará QUEEN revival z Prahy. Takže si můžete již nyní do svých
kalendářů zapsat datum 22. 7. 2017 – KOCANDAFEST 2017.
3. září se po roční odmlce u hasičské zbrojnice konalo „Loučení
s létem“ spojené s opékáním masa. Byly opět připraveny
soutěže pro děti a odpoledne bylo zpestřeno „atrakcí“, jíž byl
jeřáb s klecí, na kterém se občané mohli nechat vyvézt do výšky
a pohlédnout na vesnici z ptačí perspektivy.
16. listopadu byla na sále Kocandy odehrána dvě divadelní
představení profesionálního divadelníka pana Víti Marčíka a
jeho rodinného divadla. Představení Šípková Růženka
dopoledne shlédly děti ze základních a mateřských škol ze Zálší,
Tisové a Českých Heřmanic. Sál zaplnilo 104 dětí a podle jejich slov se jim divadlo moc líbilo. Večerní
představení Robinson Crusoe navštívilo 32 lidí. Většina se dobře bavila, dokonce si někteří s panem
Marčíkem i zahráli. Je škoda, že si na divadlo nenašlo čas víc
z Vás. Strávila jsem s panem Marčíkem celý den, a ač působil na
jevišti /on mi promine tento výraz/ trošku ztřeštěně, je to
velice skromný a přátelský člověk. Toto představení bylo
částečně sponzorováno místními firmami, živnostníky i
některými jednotlivci, dokonce i firmami cizími. Je potěšující, že
jim kulturní život v naší vesnici není lhostejný.
Poslední akce kulturního rázu byly spojeny s vánočními
svátky. V sobotu 26. listopadu jsme přivítali advent rozsvícením
vánočního stromu. Paní učitelky s dětmi z mateřské a základní školy nacvičily pásmo vánočních koled a
říkadel. Podával se teplý čaj/ kdo chtěl, mohl si ho obohatit rumem/, punč a domácí cukroví. Na Štědrý
den odpoledne se v Noříně i přes nepřízeň počasí zpívaly koledy u
kapličky.
Tak, to je z loňské kultury vše. Třeba jste si někteří z těchto akcí
nevybrali, a proto budeme rádi za každý námět a nápad, který
přijde od Vás.
Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkovala všem
místním firmám, živnostníkům i jednotlivcům za jejich sponzorské
příspěvky, kterými pomáhají zkvalitňovat společenský život v naší
obci. Moc si vážím vzájemné fungující spolupráce mezi obcí, již
zmiňovanými firmami, majitelem Kocandy, hasiči i Vámi, kteří
pomáháte s organizací kulturních akcí, třeba i jen přípravou drobného pohoštění apod. Děkuji Vám,
kteří v našich obcích nejen bydlíte, ale i společensky žijete, protože pak má práce nás, kteří se zde
snažíme zpestřit kulturní život, nějaký smysl.
Přeji Vám všem krásný letošní rok a těším se na další setkání s Vámi.
Lenka Fikejzová

7

rok uplynul jako voda a je na čase trochu zpomalit a poohlédnout se zpět, co se nám za těch
třistašedesátpět dní podařilo na úseku životního prostředí udělat. V minulém čísle Zálešského Racka
jsem se zmiňoval o některých plochách, které bychom rádi osázeli. Vezmu to pěkně postupně a
řekneme si, co se na kterou lokalitu podařilo umístit. Jako první se zmíním o prostranství před
mateřskou školkou. Zde byly vysazeny dle zpracovaného návrhu okrasné trávy, jako je například
ozdobnice čínská, z keříků je to brslen křídlatý, lískovníček chudokvětý, tavolník význačný a vilín
prostřední. Na záhon při vstupu do parčíku byly vysazeny trvalky, jako je orlíček, plamenka, sasanka,
pryšec, kapradina pérovník, kopretina a rozchodník. Této akce se zúčastnily zaměstnankyně školy i
školky včetně paní ředitelky. Další lokalitou byl prostor před bytovkou okolo chodníku. Zde jsme vysázeli
álej sakur ozdobných, neboli slivoně pilovité. Poněvadž se jednalo o stromky s větším kořenovým
balem, využili jsme na hloubení jam a zatlučení opěrných kůlů pana Aleše Kuthana s minibagrem,
kterému asistoval Josef Peterka.
Posledním místem, co se týká výsadby uvnitř obce, je okolí před požární nádrží. Pod vzrostlými
jasany, které byly od spodu částečně ořezány, byla provedena terénní úprava. Vsadila se tu azalka,
pěnišník, kalina japonská, klokoč zpeřený, vajgélie květnatá a opět ozdobnice čínská. Na přípravě a
následné péči, jako je zalévání a sekání trávy, se podílel náš obecní pracovník Štefan Hoždora. Bylo také
zkulturněno prostředí kolem Hasičské zbrojnice, která po dlouhých letech dostala i nový kabát. Zde se
zapojili naši dobrovolní hasiči. Všem, kteří se podíleli na těchto akcích, patří upřímné poděkování.
Nerad bych zapomněl, a třeba mi to ani nepřísluší nebo to někomu může připadat samolibé, ale je
potřeba poděkovat i zastupitelům obce za vynaložené úsilí v jednotlivých úsecích.
Ale abych se vrátil k výsadbě. I obecní les potřeboval letos trochu "opravit". Vloni se v zálešských
Drahách vysadily smrčky za účelem získání vánočních stromků. Bohužel, příroda k nám nebyla
nakloněna a vlivem sucha došlo k značnému zničení výsadby. Proto jsme letos museli výsadbu
opakovat, ale již s jinou dřevinou. Jako vhodnější do těchto podmínek se jevila borovice. V Nořínském
lese proběhla akce na úklid paseky, která přijde z jara osázet. Podařilo se také vyžnout oplocenku s
duby, které byly vloni vysázeny. Tyto práce pro nás opět zajišťoval Myslivecký spolek Dubina Zálší.
Bohužel vliv sucha pocítil i tento les a na podzim bylo nutno vytěžit cca 60 kubíků dřevní hmoty. Ale už
dost o sázení.
Ke zlepšení vzhledu obce jistě přispěly nově vybudované přístřešky na tříděný odpad. Sice nejsou
zcela dokončeny, to už jsme letos nestihli, ale do jara bude snad vše podle našich představ. Firma Ekola
České Libchavy, s.r.o., přislíbila výměnu zastaralých kontejnerů, tak uvidíme, jestli se podaří. I v
následujícím roce budou na tradičních místech přistaveny kontejnery na tzv. bioodpad. Je s údivem a za
to Vám všem patří díky, že jsme schopni udržovat kolem těchto míst relativní pořádek. Zatím ani firma,
která pro nás zajišťuje likvidaci tohoto odpadu, neměla žádných připomínek o nevhodnosti materiálu.
Rádi bychom letos zajistili přistavení kontejneru na ostatní odpad, jako jsou například matrace, křesla a
různé velkoobjemové haraburdí. Věřím, že se nám i nadále bude dařit udržovat přijatelný pořádek v
naší obci. To samozřejmě nepůjde bez pomoci Vás občanů. Pokud byste měli návrhy nebo připomínky,
co v obci změnit nebo vylepšit, neváhejte je osobně prezentovat. Samozřejmě pokaždé nejde třeba
každý návrh realizovat a to z různých důvodů, ale tím byste se neměli nechat odradit.
V závěru se okrajově zmíním o "revizním strašáku". Jak jste všichni měli možnost z médií slyšet,
tak podle zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel kotle, nebo jinak řečeno spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen mít do 31.12.2016 doklad o
technickém stavu kotle. Následnou revizi jste pak povinni provádět jednou za dva roky. Týká se i
krbových vložek, pokud splňují podmínky popsané výše. Revize musí být provedena prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něho udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu, údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Právo ke kontrole
dokladů má obecní úřad obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Do nového roku Vám přeji plno optimismu, zdraví a dobré nálady.

Vladislav Peterka
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Většina z Vás se s aktivitami základní a mateřské školy setkává na počátku Adventu při zpívání u
vánočního stromku před budovou obecního úřadu. To je jen malá ukázka toho, co školáci i školkáčci
dovedou a k čemu je kolektiv učitelů připravuje. V roce 2016 se veřejnost mohla setkat s žáky při
divadelním vystoupení, které proběhlo před přednáškou paní Pavlíčkové a také tradičně přispívají
básněmi a hudebním představením při vítání malých občánků.
Mateřská škola
Předškolní zařízení ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo 21 dětí .
Vzdělávaly se podle Školního vzdělávacího program pro MŠ Zálší -„Skládáme mozaiku světa a přírody.
Z tohoto počtu bylo 7 předškoláků, 5 odešlo do ZŠ v Zálší, 1 předškolačka do ZŠ v Chocni a 1
předškolačka s odkladem ŠD do MŠ do Českých Heřmanic. V současném školním roce 2016/2017 MŠ
navštěvuje 20 dětí.
Školní vzdělávací program „Skládáme
mozaiku světa a přírody“ vychází
z podmínek mateřské školy, to znamená
z vesnického prostředí. Proto je zaměřen
především na přírodu. Program rozvíjí
samostatnost, sebevědomí, sebejistotu,
tvořivost a vede k rozvoji charakteru
dítěte a získání nových návyků. Vzdělávací
nabídka je na přání rodičů rozšířena o
„Veselé pískání na flétnu,“ jež se podílí na
správném dýchání a sluchovém vnímání,
této zájmové činnosti se účastní 4 děti. O
„Hravou angličtinu“, která přináší
předškolákům první cizí slůvka, písničky a
hry se účastní 6 dětí. Od ledna se budou
předškoláci účastnit společně se žáky základní školy plaveckého výcviku vedeného hravou formou.
V průběhu roku 2016 se děti zapojily do výtvarné soutěže dětí předškolního věku v Hradci Králové, pod
názvem „Školka plná dětí. Několikrát se účastnily spolu s žáky ZŠ divadelních představení ve Vysokém
Mýtě nebo se divadelní vystoupení odehrávalo přímo v prostorách mateřské školy. Divadelní
představení jsou vybírána tak, aby přinesla pobavení i poučení.
Vzdělávací proces učitelky vhodně doplňují Mikulášskou nadílkou, seznamují děti s vánočními
tradicemi, uspořádají čarodějnické dopoledne se soutěžemi, podnikají výlety společně s MŠ Tisová,
oslavují Dětský den, připravují dárečky ke Dni matek, nacvičují s dětmi pásmo k Vánočnímu i
Velikonočnímu vystoupení.
Základní škola
Žáci v základní škole plní úkoly stanovené v ŠVP, zároveň se zapojili do projektů připravených školou:
Jsem čtenář (2.- 5. ročník), Sportovec roku.
Ve spolupráci s Červeným křížem z Ústí nad Orlicí, Lektorem z projektu Zdravá pětka se žáci zapojili do
projektu Moje zdraví. K rozvoji péče o své zdraví nám také napomohlo vybudování malé kuchyňky, ve
které si žáci připravují jednoduché svačinky. V rámci projektu, podporovaným ministerstvem školství, “
Ovoce a zelenina do škol“ se žáci seznámili s chutěmi místního i exotického ovoce.
Autoklub Karosa z Vysokého Mýta rozšiřuje a doplňuje školní výuku o dopravní výchovu, o teoretickou i
praktickou část (na dopravním hřišti). Této výuky se účastní žáci 3., 4., 5. ročníku. Žáci měli možnost se
seznámit s činností Hasičského záchranného sboru Vysokého Mýta.
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Žáci se zapojují do nepovinných předmětů:
Literárně dramatické výchovy, Sportovních
a pohybových aktivit, Hudebních aktivit, i
do zájmových útvarů: do Kroužku
výpočetní techniky a Kroužku AJ pro 1. a 2.
ročník.
Pro žáky prvního ročníku a. žáka s LMP
jsou určena logopedická cvičení vedená
zkušenou logopedickou asistentkou.
Při výuce žáci využívají počítačů, pracují
s novými programy na anglický jazyk,
geometrií, matematikou, internetovým
programem Proškoly. Využívají DUMy,
které pro žáky připravili učitelé.
Rodiče mohli shlédnout vystoupení svých
dětí při Vánočním a Jarním vystoupení.
Zapojili do podzimního Dýňování, Vánoční dílny. S některými rodiči žáků je velmi dobrá spolupráce
v organizování různých akcí, nebo se podílejí na finančním zajištění akcí, např. sponzorování odměn pro
žáky na školu v přírodě.
Za finanční sponzorský dar Honebního společenstva Zálší je žákům již několikátým rokem hrazena
doprava na výlety i za kulturou. Za finanční sponzorský dar od Zalstavu byl zakoupen fotoaparát a
knihy do školní knihovny. Kovozal finančně přispěl na zakoupení velké stavebnice pro děti v MŠ.
Zástupci žáků reprezentovali školu na sportovních akcích: Školympiáda ve Vysokém Mýtě, na
Sportovním dnu pořádaném Základní školou České Heřmanice, kde se žáci umisťovali na prvních třech
místech v běhu a hodu kriketovým míčkem.
Škola zajišťuje různé sportovní vyžití (bruslení, plavání, turistiku).
Ve škole vedeme děti i k technickým zručnostem – sestavovali si solární stavebnice, mají k dispozici
různé didaktické stavebnice, hry a pomůcky.
Žáci rozšiřují své znalosti a vědomosti na výletech (v Praze, Potštejně, v Častolovicích, ve hvězdárně
v Hradci Králové, Obřím akváriu, na Hrádku u Nechanic) Na závěr školního roku jsme hledali zajímavosti
města Vysokého Mýta a navštívili jsme místní muzeum. Teplé červnové dny jsme strávili v sportovním
areálu Zalstav a při stanování na školní zahradě.
Úspěchy ve studiu
Ve školním roce 2015/2016 Matýsek Macák(2.r.) a Matýsek Kubík(3.r.) se umístili v Logické olympiádě
pořádané Mensou České republiky. Oba chlapci se umístili
v základním kole do prvních dvaceti z 600 účastníků a postoupili do
dalšího kola. Na podzim 2016 se do Logické olympiády zapojilo více
žáků ZŠ, opět se umisťovali na pěkných místech. Matýsek Kubík naši
školu reprezentoval i v užší soutěži v Pardubicích, opět s velmi
pěkným výsledkem.

V září 2016 naše žákyně nastoupila po úspěšně složených zkouškách na vysokomýtské gymnázium.
Školní družina
Do ŠD bylo zapsáno 20 žáků, kteří prohlubují své znalosti a dovednosti zábavnou formou.
Mgr. Ivana Lásková
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i letos bych Vás chtěl seznámit s děním v našem sboru za uplynulé období.
Spolkový život začíná již tradičně a to plesem. Letos byla účast poněkud slabší, nicméně atmosféře to
zcela jistě neubralo a odcházeli jsme spokojeni.
Tradiční trénování na okrskovou soutěž si dva naši členové zkrátili účastí na volné halové soutěži
v běhu na 100m překážek. Jablonecké haly 2016, jak se akce jmenovala, se zúčastnili Martin Stříteský a
Monika Rychtaříková, kterým dělal technický doprovod ještě Martin Chmelík. Ve velmi početném
startovním poli, kde nechyběli reprezentanti několika států, se neztratili a obsadili pozice ve středních
patrech výsledkových listin. Za reprezentaci našeho sboru a obce jim patří veliký dík.
V jarních měsících proběhlo několik větších i menších investičních akcí do stárnoucího vybavení
zbrojnice. Vyzdvihnu zejména dvě největší. Nejviditelnější věcí je bezesporu celková rekonstrukce
vnější časti hasičské zbrojnice. Tu provedla firma ZALSTAV s.r.o. za financování Obecního úřadu Zálší.
První etapa rekonstrukce budovy je tak za námi a dále nás budou čekat úpravy vnitřních prostor.
Druhou akcí byla kompletní
renovace, již zastaralé, požární
stříkačky PS12. Stroj byl poslán na
„převýchovu“ do firmy Vincker
v Hranicích na Moravě. Po
několikaměsíční omlazovací kúře, se
nám vrátil zpátky pouhé dva týdny
před soutěží. Za to však jako mladík,
který má před sebou jistě mnoho
spokojených let, sportovních
úspěchů a co nejméně ostrých
zásahů. Disponujeme tak
nejmodernějším strojem v rámci
okrsku.
Na okrskovou soutěž do Voděrad, jsme odjížděli z výše zmíněných důvodů, bez obsáhlejšího počtu
tréninků. V kombinaci s nasazením nováčků a množstvím chyb, se nepovedl útok ani jednomu z našich
třech družstev. Pokud se ale pokus nepovede vlastní vinou, můžeme být naštvaní akorát na sebe. Jak
se pak asi musela cítit děvčata z Voděrad, kterým, při ataku vítězné příčky, nesepnula časomíra a
opakovaný pokus již neproměnila. Inu ani připraveným štěstí někdy nepřeje.
I když se nám nepovedly požární útoky, pak jsme
po dlouhé době slavili úspěch na 100m překážek.
Tady zaběhl náš člen Martin Stříteský výborný
čas 19.97 a dlouho vévodil výsledkové listině,
jako jediný s časem pod 20 s. Ke konci ovšem
přišli ke slovu motivovaní domácí borci, kteří
jsou silní na každé soutěži. A mladý Dominik
Beneš, který si odbýval premiéru na soutěži
dospělých, našeho borce předstihl. Posuďte ale,
o jak zanedbatelný rozdíl. Jeho čas byl 19.93,
tedy o nicotné 0,04 s rychlejší! Zde evidentně
štěstí při domácích stálo. I tak jsme ale
z Voděrad, alespoň jeden pohár přivezli. Již tři
týdny po okrskovém klání, jsme se vydali na další soutěž. Tou byla tzv. Skouřenská zatáčka - O pohár
starostky Skořenic.
Na startu byla za náš sbor dvě družstva. A to muži a ženy (s hostováním dvou mužů a jedné členky
sboru z Vračovic). Zde již byly časy trochu lepší. Muži obsadili ve své kategorii 3. a ženy 2. místo. Akce
se nám líbila a rádi bychom se tam v novém roce zase podívali.
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Ale to už se blížil začátek prázdnin, který je pro nás každoročně ve znamení spolupořádání
KocandaFestu. Jako každý rok jsme se starali zejména o technickou stránku akce. Přípravu, průběh a
úklid. Za nás jsme byli spokojeni a kladné reference se na naši adresu nesly i z druhé strany.
Toho si velice vážíme, neboť to děláme zejména pro kulturní vyžití občanů, kterého bylo ještě nedávno
pomálu.
Jak se blížil konec prázdnin, blížila se další akce, kterou je Ukončení léta. Předtím však bylo nutno
dodělat úpravy okolo zbrojnice. Po letech plánování došlo konečně ke zpevnění plochy pod zbrojnicí,
kde se teď dá pohybovat bez obav i po velkém dešti. Na betonovou plochu se schází po nových
roštových schodech, které nahradily už trochu nebezpečné schody z prefabrikátů. Poslední novou věcí
ve spodní časti prostranství je přístřešek na dřevo. Realizace všech těchto projektů by se neuskutečnila
bez dvou lidí, jmenovitě Jirky Fikejze st. a Vládi Müllera, kteří všechny akce organizovali a jen díky nim
vše klaplo tak, jak mělo. Patří jim za to veliké díky!
Samotné Loučení s létem pak bylo poznamenáno hezkým počasím, slušnou účastí a zpestřením
v podobě vyhlídkových letů.
V rámci zvelebování obce byl na podzim ke zbrojnici přistavěn nový přístřešek na kontejnery. Pevně
věřím, že je to další krok ke snížení toho ostudného nepořádku kolem těchto nádob. Dále byla
odstraněna stará vývěsní tabule. Zde je to také jednoznačně posun
k lepšímu.

Tím pro nás rok pomalu končil. Bylo to období činné. Spousta věcí se stihla, spousta zase ne, ale
alespoň máme co dělat v tom roce novém. Za rok nás čeká také kulaté výročí, tak se pomalu
připravíme na nějakou důstojnou oslavu. Členská základna nedoznala dramatických změn. Čtyři noví se
přihlásili, tři odhlásili a na jaře jsme se bohužel museli rozloučit s panem Pokorným, který nás navždy
opustil. Aktuální stav je tedy 44 členů.
Závěrem mi dovolte, aby Vám opět poděkoval za projevenou podporu, a věřím, že nám zůstanete
nakloněni i v dalším roce. Dokud je o naše akce zájem, je to pro nás motivace je pořádat. Do nového
roku pak hlavně zdraví, ale i trochu štěstí, protože i to je potřeba.
Martin Chmelík - jednatel
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V uplynulém roce se ze sportovního hlediska dařilo našemu družstvu mužů „A“, kterému se podařilo
udržet v regionálním přeboru 1. třídy a také družstvu mužů „C“, které se celou sezónu pohybovalo
na předních příčkách v nejnižší 5. třídě a po restrukturalizaci soutěže bojuje v letošní sezóně ve 4.
třídě. Pouze družstvo mužů „B“ sestoupilo ze 2. třídy do třídy 3.
V letošní sezóně navíc opět po 8 letech v našem
oddíle hraje dlouhodobou soutěž družstvo žáků.
Kromě dlouhodobé týmové soutěže sbírají žáci
zkušenosti i na bodovacích turnajích jednotlivců,
které
jsou
společné
pro
Pardubický
a
Královéhradecký kraj. Jak to ve sportu bývá, některý
zápas se dětem podaří a jiný ne, ale pokrok, který
děti udělají, je vidět na každém tréninku.
Rok 2016 jsme ukončili Vánočním turnajem.
Dopoledne bylo určené žákům – zúčastnilo se 6 dětí
ve věku 6 až 12 let. Svou účastí turnaj podpořili i
starosta obce a ředitelka místní základní školy.
Odpoledne jsme pokračovali turnajem dospělých.
Hrají: Josef Peterka a Matěj Macák

Konečné pořadí turnaje žactva:
1. Matěj Macák
2. Aleš Majzner
3. Martina Jůvová
4. Petr Peterka
5. Josef Peterka
6. Eliška Macáková

Společné foto s cenou starosty obce
Zleva: Aleš Majzner, Eliška Macáková, Jiří Lásko st.
– trenér, Josef Peterka, Petr Peterka, Martina
Jůvová, Matěj Macák.

Hrají: Martina Jůvová a Aleš Majzner
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Společné foto z turnaje dospělých
Zleva: Petr Hanuš, Martin Břeň, Martin Lásko, Michal Ďuráč, Josef Nekvinda, Jiří Lásko st., Petr Táfl,
Františk Sisr st., Stanislav Brustman ml. a Stanislav Brustman st.
Jako každý rok jsme se kromě sportovní činnosti věnovali i přípravě dřeva na další sezónu. Letos
jsme navíc na pěti brigádách vyřezali náletové dřeviny v okolí herny. Ze stavebních úprav jsme
svépomocí zrekonstruovali rozvod teplého vzduchu v herně. Díky finanční podpoře Obecního úřadu
Zálší máme přebroušené a nově nalakované parkety a díky finančním darům od firem ZALSTAV, ZOD
Zálší, KOVOZAL a SAHM jsme mohli zakoupit nové stoly s certifikací pro soutěžní zápasy.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem výše zmíněným sponzorům, především pak Obecnímu úřadu
Zálší, bez jehož příspěvku na energie a opravu herny by naše činnost nebyla možná. Dík patří také všem
členům TJ Zálší, z.s. za práce na opravě herny a úklidu jejího okolí. Zvláštní poděkování patří p.
Františku Sisrovi a p. Radku Stříteskému, kteří se nejčastěji podílejí na trénincích našich žáků.
Do roku 2017 Vám za náš spolek přeji pevné zdraví a mnoho sportovních i osobních úspěchů.
Za TJ Zálší, z.s. - Jiří Lásko

Mlýn Betlém č.p. 35
Když jsem se rozhodovala, z kterého zápisu z kroniky budu čerpat podklad pro příspěvek
Zálešského racka, zvolila jsem Betlém. Je to jedna ze dvou nejvýznamnějších památek v naší obci. První
je suška ovoce na zahradě č.p. 10, druhá právě mlýn
Betlém /obytné stavení, mlýnice a hospodářské
budovy/. Obě jsou památky druhé kategorie.
A nyní již co napsal kronikář pan řídící Urban v r. 1934:
Mlýn zvaný Betlém je dřevěný, krytý taškami,
upraven na mlýn válcový. Původní mlýn byl prý
vystavěn panským nákladem. Pokryt byl snad rákosím,
od čehož dostal prý jméno, poněvadž betlémský chlév
se maluje též krytý rákosovými došky. V Betlémě se
vystřídalo mnoho majitelů.
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Prvním doloženým byl Augustin Podhajský, kterému ho předala jeho matka – vdova 14.9.1768 za 300zl.
Po něm 22.8.1800 jeho syn František za 350zl., který kromě kontribuce musel místo peněžitého úroku
odvádět do vrchnostenského špejcharu 7 měřic, 2 věrtele , 1 a čtvrt mejtníku žita. Do roku 1860 se ve
mlýně vystřídali tři majitelé. V r. 1875 se ovdovělý Bárta oženil s Annou Sajdlovou z Trstenice. K tomu
se váže historka. Když měla přijet před zásnubami nevěsta se svým strýčkem na prohlídku mlýna, byl
na tom mlynář tak špatně, že neměl ve chlévě ani jediného kusu dobytka. Aby pravý stav mlýna před
nevěstou zakryl, vypůjčil si pro ten den 4 kusy dobytka od souseda Špičáka z Derflíka. Ten měl smysl
pro humor a při návštěvě nevěsty se nechal zavřít do chlívka, kde hlasitě předváděl kvičení
vykrmeného vepře. Aby se nevěsta nemohla na vepře podívat, uvázali před chlívek zlého psa. Strýčkovi
i nevěstě se vše líbilo a brzo po prohlídce se stala Anička betlémskou mlynářkou. Ale ani po svatbě se
blahobyt ve mlýně neusadil. Mlynář oddaný pití alkoholu upadal do dluhů. Kromě toho následovalo
několik suchých let, kdy mlel velice málo, poněvadž nebyl dostatek vody. Dluhy narůstaly a jednoho
dne se otrávil v Chocni v hostinci U Krále Ječmínka. Vdova se provdala, ale i novému mlynáři se
nedařilo a mlýn byl 8.4.1883 prodán ve veřejné dražbě Václavovi Zavřelovi ze Zálší č.10 za 5050zl.
Zavřel mlýn po sedmi letech prodal Janu Mackovi z Hrochova Týnce 5.3.1890 za 4450zl. Začátek
nového majitele byl také dost těžký. Roku 1871 napadlo hodně sněhu . Začátkem března nastala
prudká obleva, a poněvadž umrzlá půda vodu přijmout nemohla, nastalo zavodnění. Lačnov, který byl
vypuštěn, se v krátké době naplnil vodou. Vlny narážely na chatrnou hráz. Kolem půlnoci se chatrná
hráz u stavidla protrhla a spousta vody se řítila na mlýn, u něhož vzala mlýnici. Po povodni přijela
zámecká komise, která odhadla škodu pouze na 150zl., jež byly mlynáři vyplaceny, ačkoliv škoda byla
značně vyšší. Mlynář musel mnoho dosadit k té pomoci, kterou mu poskytli zálešští sousedé. Kromě
toho utrpěl ještě velkou škodu tím, že čtvrt roku, než byl mlýn opraven, nemohl mlít a byl bez výdělku.
Mlynář Jan Macek zemřel 1.9.1912, mlýn po něm převzala 1.2.1913 vdova Kateřina, která jej předala
8.5.1922 synovi Bohumilovi. Ten se v r. 1927 oženil s Annou Pánkovou z Derflíka, s níž měl od
30.7.1927 mlýn na polovic.
Zde bych se chtěla zmínit o tom, že rodina Mackova prokázala odvahu a hrdinství, když koncem
války skrývala dva sovětské zajatce, kteří uprchli z transportu hlídaném německými vojáky. Při
prozrazení by to znamenalo pro celou rodinu trest nejvyšší - popravu.
Po smrti mlynáře Bohumila Macka se ve mlýně již nemlelo a hospodařila v něm paní Anna Macková
se svými dcerami Miladou a Boženou. S Boženou žila ve mlýně až do smrti. Za zmínku také stojí, že bez
elektřiny a bez vodovodu /pro vodu se chodí ke studánce/. Dcery mlýn prodaly doktoru Stejskalovi
z Prahy. Doktor Stejskal mlýn prodal a jeho současnými majiteli jsou Ing. Lukáš Gulík a Mgr. Dita
Gulíková z Prahy.
V roce 1934 měl mlýn výměry s pozemky na vysokomýtském katastru 2ha 73a 78 m2, z čehož bylo
předepsáno 117 Kč důchodové daně, 97,80 Kč výdělkové, 258,45 Kč pozemkové, 31,35 Kč domovní,
301 Kč obratové – celkem 805,60 Kč s přirážkami.
Mgr. Vlasta Pavlíčková
kronikářka

V loňském roce členky sociální komise navštívily a popřály s dárkem a kytičkou hodně zdraví k jejich
životnímu jubileu těmto našim spoluobčanům:
panu Josefu Hurytovi
nar.15.3 .1926
k 90. narozeninám
panu Antonínu Kozákovi
nar.16.5. 1946
k 70. narozeninám
paní Zdeňce Láskové
nar.24.10. 1931 k 85. narozeninám
paní Marii Blažkové
nar.24.11. 1941 k 75. narozeninám
panu Rudolfovi Ondráčkovi nar. 10.12. 1946 k 70. narozeninám
paní Blaženě Sedláčkové
nar. 25.12. 1931 k.85. narozeninám
Ještě jednou Všem přejeme pevné zdraví a spokojenost.
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Jakub Zapletal
Jan Oliva

1. 9. 2016
1.10. 2016

Našim novým malým občánkům přejeme krásný život plný zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.

Bohužel, k životu patří i chvíle smutné, kdy se musíme rozloučit s našimi blízkými a známými.
V loňském roce to bylo s panem Ladislavem Pokorným, panem Danielem Příhodou a paní Jarmilou
Peterkovou.
Čest jejich památce.

Vážení spoluobčané ,
dovolím si napsat pár slov o knihovně v naší obci. Dnešní doba zahlcená internetem svádí k tomu, že
lidé zasednou raději k počítači, než aby zašli do knihovny. Jsem ráda, že se našlo pár čtenářů, kteří si
udělali čas a přišli si vypůjčit něco ke čtení. Myslím si, že knížka držená v ruce dává jiný pocit ke čtení
než koukání do monitoru. Nabídka knížek v naší knihovně je podle mého názoru pestrá a dovede oslovit
každého z Vás. Je-li zájem o některé speciální knížky, které nejsou zrovna k dispozici, snažím se vyhovět
a knihy zapůjčit v Městské knihovně v Chocni, s kterou úzce spolupracuji. Abych uvedla také něco ze
statistiky, zálešskou knihovnu v loňském roce navštívilo 15 čtenářů, kteří si v různých intervalech
obměňují knihy, bylo zapůjčeno 225 svazků, což představuje průměrně 15 knih na čtenáře za rok. Jsem
ráda, že se nejedná pouze o občany Zálší, ale i o spoluobčany obce Nořín.
Děkuji za Váš čas, který věnujete obecní knihovně, a jsem
ráda, že si v rámci půjčování knih i pěkně popovídáme. Těším
se na kohokoliv z Vás a to každý pátek od 1730 do 1830 hodin.
Za knihovnu Petra Peterková.

Z podkladů obecního zastupitelstva a dodaných materiálů ZTK zpracovali :

Lenka Fikejzová
Vladimír Müller
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Popelnice vystaveny od 5:00 do 24:00.

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 2. 5. a 26. 9. 2017.
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