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ZÁLEŠSKÝ RACEK 
 

                       Informace  pro občany 
 

    obcí Zálší a Nořín  

     prosinec 2012 
  

 

 

 

Vážení spoluobčané,    
 

  Na konci roku 2012 a na prahu nového roku 2013 Vám přeji krásné prožití vánočních 

svátků  pohodu ve svých rodinách, hodně úspěchů  v nadcházejícím roce a především pevné 

zdraví.Konec každého roku je časem bilancování a tak mi dovolte ohlédnou se trošku zpět do 

uplynulého roku. Zasedání zastupitelstva obce se konala cca po 1/4 roce. Myslím, že ani 

nemusím připomínat, že každé zasedání zastupitelstva je veřejné.  Zastupitelé se schází také 

každý čtvrtek od 19: 00 na pracovních schůzkách, kdy jsou i úřední hodiny pro veřejnost .  

   1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 se konalo 22. 3. Zastupitelé byli seznámeni s 

hospodařením Obce za rok 2011 a s návrhem rozpočtu na rok 2012, který byl též schválen s 

příjmy  2 675 200,-Kč a výdaji 314 600,-Kč  s tím, že schodek 466 400 Kč bude vyrovnán z 

úspor roku 2011. Z programu obnovy vesnice bylo navrženo okamžitě se zaměřit na 

rozparcelování obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Dále byli zastupitelé 

seznámeni s uplatňováním územního plánu za období  4/2008 až 2/ 2012. Byly předloženy 

návrhy na změnu územního plánu tak,  aby všechny vhodné obecní pozemky byly v budoucnu 

využity pro bytovou zástavbu. Dále byly vytyčeny úkoly připravovaných investic a oprav,  a 

to oprava terasy MŠ, dokončení odpočinkové plochy na návsi v Nořině a zateplení vstupu do 

půdních prostor u budovy ZŠ. Na tomto zasedání byla řešena problematika sehnat nového 

nájemce prodejny smíšeného zboží tak, aby provoz této prodejny mohl nadále pokračovat. 

Důvodem tohoto kroku byla výpověď paní Schwarzové z pronájmu prodejny k datu 1. 5. 

2012. Na tomto zasedání bylo rozhodnuto o odprodeji obecních pozemků, které jsou již 

zastavěny stavbou jiných majitelů.   

   2. zasedání zastupitelstva proběhlo dne 14. 6. 2012. Zastupitelům byly předloženy 

rozpočtové změny č.1 a č.2 a těmi byly dotace na opravu střechy obecního úřadu 100 000 Kč 

a další dotace na provoz prodejny 24 000 Kč.  Dále byl vybrán dodavatel na rekonstrukci 

střechy obecního úřadu. Ze tří nabídek byla jako nejvhodnější firma vybrána Rias – p. Richtr 

Zdeněk se střešní krytinou Lindab Ideal, která podala nejnižší cenovou nabídku. Na tomto 

zasedání také byla schválena 1. Změna územního plánu Obce Zálší. Jedná se o rozšíření  

zástavby pro bydlení na parcelách 181/1 mezi MŠ a Baštou a dále na parcelách 106/1, 108/1 a 

108/3 na kraji obce směr Vračovice. Dále do žádosti o změnu ÚP byla zanesena výstavba 

zemědělské usedlosti v Nořině parcele č. 233/2 a výstavba rybníku na hranici katastru Nořin a 
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Kosořín na parcele č. 233/2. Také byla probrána a schválena úplata za pobyt dítěte v mateřské 

škole ve výši 100 Kč měsíčně a to na školní rok 2012 – 2013. K žádosti o vyjádření k 

zamýšlené výsadbě dřevin u Kovozalu nebylo ze strany obce žádných připomínek.  

 Také byly v diskusi probrány stále nevyhovující autobusové spoje a především spoje č.60 a 

č.71 dopravující žáky ZŠ. Krajský úřad Pardubického kraje požadoval finanční spoluúčast na 

této lince 18,60 Kč/km, a proto bylo později rozhodnuto k dopravě dětí využít taxislužbu s 

náklady 15 Kč/km.   

 3. zasedání zastupitelstva se sešlo 30.8.2012. Pan místostarosta Ing. Lásko předložil návrh na 

rozšíření POV (Programu obnovy venkova) do konce roku 2013, který se týká oprav a údržby 

obecního majetku.  

 Také byla projednána rozpočtová změna, a to o navýšení příjmů z prodané těžby dřeva v 

obecním lese 68 400 Kč a příjmů vybraných od pronajímatele prodejny 15 000 Kč. Dále bylo 

také projednáno navýšení příspěvku na výměnu krytiny střechy u herny TJ. stolního tenisu ve 

výši 41 700 Kč. Byla zde též otevřena otázka dalšího rozvoje  místní tělovýchovné organizace 

a zástupci TJ byli pozváni k diskusi, kde bude s konečnou platností ujasněna koncepce 

dalšího rozvoje organizace.   

  Čtvrté a letos předposlední zasedání zastupitelstva se konalo 22.11.2012 . Na tomto zasedání 

byla především řešena výše poplatků za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, 

třídění a odstraňování komunálního odpadu. Vzhledem ke stále rostoucím nákladům za tuto 

službu byl přijat návrh na zvýšení poplatku ze 400 Kč na 420 Kč. 

  Návrh p. Ing. Láskové na uspořádání slavnostního rozsvícení vánočního stromu se sešla u 

všech zastupitelů s kladnou odezvou. Nakonec to byla zdařilá akce, za což patří poděkování 

ZŠ a MŠ za jejich krásné vystoupení, SDH a všem, kteří se podíleli na přípravě stromu.  

 Další zasedání zastupitelstva nás teprve čeká 27.12.2012, kde je nutno schválit rozpočtové 

provizorium na rok 2013 a vyhlášku o sběru a likvidaci domovního odpadu. Tak jako každý 

rok, se chci trošku poohlédnout za naší činností v roce 2012 a připomenout, co se nám v obci 

podařilo udělat pro zlepšení vzhledu té naší vesničky, a tím i přispět k příjemnějšímu životu 

občanů. Mám radost z toho, že se podařilo zachovat provoz prodejny smíšeného zboží.  

 Na odpočinkové ploše v Nořině bylo obdlážděno pískoviště a přibyly další prvky pro 

potěšení dětí. Zbývá už pouze udělat oplocení. V Zálší na hřišti MŠ přibyly nové prolézačky, 

bylo odstraněno a zadlážděno staré pískoviště, kde vznikla plocha na hraní.  Dále byla 

provedena, již tolik potřebná oprava rampy u budovy MŠ. V ZŠ byl zateplen vstup do 

půdních prostor a tak zamezeno úniku tepla. U budovy obecního úřadu a prodejny byla 

zrealizována rekonstrukce střechy včetně komínu a bleskosvodu. Za finanční pomoci ze 

strany obce se podařilo také zrenovovat větší část střechy na herně stolního tenisu.  

 Všem, kteří mají účast na těchto akcích,  děkuji a poděkování patří také všem , kterým  

vzhled naší obce není lhostejný a jakkoliv přispěli k jeho vylepšení.   

 Na závěr přeji ještě jednou všem pohodové svátky a především zdraví v novém roce.  

                                                                                                                            

                  starosta Stanislav Kuthan 
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 Vážení spoluobčané,  

     rok s rokem se sešel a je tu opět možnost vám podat pár informací prostřednictvím 

každoročního vydání Zálešského Racku. Letošní téma jsem zvolil z úseku životního prostředí. 

Jako první téma jsem zvolil problematiku povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Pokud chcete kácet dřeviny na Vašem pozemku, je nutné podat písemnou žádost na Obecní 

úřad v Zálší a to pouze za předpokladu, jedná-li se o dřeviny o obvodu kmene většího než 80 

cm, měřeno ve výšce 130 cm od země. Tento stanovený obvod odpovídá průměru kmene 

stromu asi tak 20 – 25 cm. Podat žádost je také nutno, pokud chcete odstranit keřový porost, 

který má celkovou souvislou plochu 40 m2.                                 

Žádost musí obsahovat:  

* Jméno, příjmení, datum narození a adresa žadatele.  

* Doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám již se 

žádost týká, pokud nelze ověřit v elektronickém přístupu obcí do KN. Nájemce musí předložit 

písemný souhlas vlastníka pozemku.  

* Specifikace dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, obvod kmene, 

velikost plochy keřů, včetně schématického situačního zákresu do katastrální nebo 

pozemkové mapy.  

* Zdůvodnění žádosti.  

Tiskopis na žádost si také můžete vyzvednout na obecním úřadě. Naše obec, jako obec 

1.stupně má také omezené kompetence. Nelze u nás svévolně rozhodnout a povolit žádost 

týkající se například  stromů chráněných jako památných, chráněných jako zvláště chráněný 

rostlinný druh, stromů břehových porostů vodních toků a rybníků, stromů podél silnic a 

komunikací, stromů pod elektrickým vedením. U těchto příkladů je nutné spolupracovat s 

nadřazenými orgány nebo jinými institucemi. Žádost se nepodává u stromů rostoucích v 

ovocných sadech a zahradách, ale je tu povinnost podat písemné oznámení nejméně 15 dní 

před kácením. U stromů nemocných, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život 

či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je povinnost písemného oznámení nejdéle 15 

dní po provedeném kácení. Písemné oznámení musí mít náležitosti shodné s žádostí o 

povolení kácení. Po zaevidování přijaté žádosti je lhůta k vyřízení stanovena na 60 až 90 dnů, 

avšak naší snahou je vše vyřešit do 30 dnů od podání žádosti. Při souhlasném stanovisku ve 

výroku rozhodnutí o kácení se zpravidla využívá tzv. doba vegetačního klidu tj. od 1.11. do 

31.3. běžného roku. Uvedený termín ve výroku rozhodnutí se stává závazným. Jde o termín 

zvolený z estetických důvodů. Tento termín není závazně definován žádným předpisem, tedy 

v případě zdůvodnitelných lze stanovit i termín jiný. Je však nutno přihlédnout ke stavu mízy, 

kvetení, tvorby plodů, hnízdění ptáků a jiných jevů.  

     Ještě bych se okrajově vrátil k problematice  udržování pořádku v naší obci. Myslím si, že 

by měl každý svým přičiněním napomáhat k hezkému vzhledu obce a to zejména udržováním 

pořádku v okolí svého bydliště. Ale i na druhou stranu by neměl být občanům lhostejný 

nepořádek i na veřejných plochách, jako jsou např. autobusové zastávky nebo místa kolem 

kontejnerů na tříděný odpad. Nikomu by asi neupadly ruce, kdyby se tu a tam ohnul a nějaký 

ten nepořádek uklidil. Dále upozorňuji na rozšiřování tzv. černých skládek na pozemcích 

obce. Žádám občany, kteří tyto skládky založily o jejich odstranění dříve, než budeme muset 
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přistoupit ke správnímu řízení. Ale dost kritiky, především je nutno poděkovat těm občanům, 

kteří se chovají šetrně  k životnímu prostředí a těm, co neúnavně bojují s nepořádkem a 

údržbou veřejných ploch v naší obci.  

Přeji  Vám všem v novém roce pohodu, dobrou náladu a co nejméně problémů. Zdraví Vás 

váš zastupitel obce Vladislav Peterka ml.  

 

 

 

Zpráva o činnosti Tělovýchovné jednoty Zálší v roce 2012  

    Naše tělovýchovná jednota TJ Zálší má nyní  22 členů.  

    Soutěží se účastní 3 družstva mužů v okresní soutěži – hrají okresní přebor II., III. a 

IV.třídy.  

    V družstvu mužů jsou nejen muži, ale i dorostenci.   

I do budoucna chceme dělat sport výkonnostní, nechceme zůstat jenom u sportu rekreačního.   

Potřebovali bychom  družstvo žáků (chlapců i dívek). Kdo ze Zálší či blízkého okolí by měl 

zájem, může se přihlásit. Trénujeme s dětmi každý pátek od 17 hodin.   

     Velký  dík  patří    všem  členům  TJ  Zálší,   kteří ve svém volném čase nejen sportují, ale  

i nezištně a bezplatně pomáhají s úklidem okolí kolem herny, s řezáním dřeva a topením v 

herně a drobnými opravami.  

    Naše činnost by nebyla možná bez příspěvku obce Zálší na energie a  na opravu herny. 

Obec Zálší se v roce 2012 stala spoluvlastníkem objektu herny.  

     Od roku 2009 jsme plánovali výměnu střešní krytiny, neboť stará krytina byla na konci 

životnosti. To se nám podařilo v letošním roce. Získali jsme grant od Pardubického kraje ve 

výši 80 tis. Kč na opravu. Část  ve výši 150 tis. Kč zaplatila obec Zálší.  

     Výměna střešní krytiny a s tím související další klempířské práce je hotova nad objektem 

vlastní herny. Nad šatnou zůstala dosud krytina původní eternitová. I ta by byla potřeba do 

budoucna vyměnit, záleží na tom, zda se nám podaří získat další finanční prostředky.  

           Rok 2012 jsme zakončili tradičním vánočním pingpongovým turnajem, který proběhl 

28.12.2012, od 9 hodin pro žáky a od 14 hodin pro dospělé.   

 

                                                                                       Za TJ Zálší  - Jiří Lásko  
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Vážení a milí spoluobčané, 
 

Chtěl bych Vás informovat o akcích, které jsme uskutečnili v roce 2012.  

V měsíci listopadu jsme přivítali nové občánky naší obce. 

 

Filip Vršecký          15.7.2012 Nořín 

Matyáš Bresto         31.7.2011 Nořín 

Karolína Králová    8.9.2012 Nořín 

 

Vítání občánků se uskutečnilo na 

obecním úřadě, kde již tradičně připravili 

učitelé a žáci základní školy hezký 

program. Noví občánci od obce obdrželi 

Domovské listy a malé dárky. 

 

 

 

 

Již tradičně se uskutečnila 5. a 6. října 2012 sbírka použitého textilu a věcí z domácnosti 

pořádaná Diakonií Broumov. Děkujeme všem spoluobčanům za jejich dary. 

 

Jako v minulých letech navštívily členky kulturní a sociální komise občany, kteří 

oslavili kulatá životní jubilea: 

Peterková Jarmila  85 let  Zálší 

Pokorný Ladislav  75 let Zálší 

Hraničková Marie  75 let Nořín 

 

První rozsvícení vánočního stromu se konalo 9. prosince 2012 u Obecního úřadu Zálší. 

Děti Základní a mateřské školy Zálší vystoupily s hezkým programem. Pro účastníky bylo 

připraveno malé občerstvení. 

 

 
 

Chtěl bych Vám všem za naši kulturní a sociální komisi popřát hodně štěstí a velmi pevné 

zdraví v roce 2013. 

 

   

   Ladislav Pokorný 
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Vážení spoluobčané, 
 

     chci poděkovat třem ochotným tatínkům, kteří ve svém volném čase a hlavně zadarmo 

zrenovovali mašinku s vagónkem pro dětské hřiště v Noříně. Vláček jsme dostali od p. Jiskry 

z Běstovic. Barva byla již zašlá, místy byl plech prorezlý, okýnka byla vymlácená. Po 

večerech se brousilo, svářelo, tmelilo, lepilo a nakonec natíralo pestrými barvami. I na okýnka 

se nezapomnělo, všechna byla vyměněna za nová z plexiskla.  

 

1.května 2012 poprvé vláček vyjel, byl ukotven na dřevěné podstavce, na předem vydlážděné 

místo u pískoviště.  Stal se nevídanou atrakcí, jak pro děti z Nořína, ale i odjinud. 

Jediné co zamrzí, je, že se našly děti, které o prázdninách z vagónku vylámaly a vykopaly 

okýnka. Tak tajně doufám, že ti ochotní tatínkové příjdou a ještě okýnka opraví. 

 

Dále chci poděkovat p. J. Hoždorovi, který nám nezištně seká svým traktůrkem okolí hřiště a 

studny. Díky vlastně patří všem, co uklízí obecní pozemky, od sekání až po úklid listí – a to 

ho v Noříně na návsi máme na podzim opravdu hodně.  

 

Jak vypadala náves je nádherně  popsáno v Josefském katastru z r. 1787. To zde nebyly ještě 

vysazeny lípy. 

Místní plac: Tento plac místní poněvadž dílem rozježděný, dílem bahnitý jest, následně malý 

jeho díl pastvám užívaný býti může. 
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Již loni jsem psala o historii Nořína z výpisků p. Kaisrlíka a p. Víši. Letos pokračuji dalším 

obdobím – koncem feudalismu. 

 

 

Z historie Nořína z dob 19. století. 

 

Koncem 18 století ztratila obec Nořín ve sporu s vrchností společný obecní les s Kosořínem 

na Stráni u Mýtské silnice. Příčinou toho byla neshoda mezi sousedy Nořínskými a 

Kosořínským rychtářem Jiřincem o rozdělení dřeva. Rychtář Jiřinec šel na Nořínské žalovat 

vrchnosti a ta spor rozřešila tím, že kácení v tomto společném lese zakázala a les si 

přivlastnila. 

 

Od roku 1787 až do roku 1848 do zrušení poddanství se hospodářský ráz vesnice podstatně 

nezměnil. Až na dvě nově postavené chalupy na obecní půdě, a to čp. 29 a 30 a rozdělení 

usedlosti čp. 3 (Mariany Kubové). Ta odprodala r. 1821 polovinu usedlosti 31 jiter ( stará 

plošná míra) i s výměnkem chalupou čp. 14 Josefu Dlauhovi z Bučiny, který na místě 

výminkové chalupy postavil nové stavení ,  již celé z kamene ( první v Noříně). 

 

Hospodařilo se stále starým úhorovým systémem s pasením  dobytka. Stavy dobytka se stále 

udržovaly na úrovni konce třicetileté války. Roku 1654 14 hospodářů mělo 14 koňů a 80 ks 

hovězího dobytka. Roku 1830 již 30 hospodářů, kdy se obec zvětšila o 16 hospodářů, byl stav 

koňů 33 a hovězího dobytka 77 ks. Značně se zvýšil stav koní a klesl stav hovězího. 

V období roků 1815-1830 byla velká zadluženost, většinou všech gruntů, což se projevilo 

značným odprodejem pozemku, hlavně lesů od jednotlivých gruntů ( hlavně čp. 3, 5 a 11) 

Pravděpodobně to bylo zaviněno finančním krachem r. 1811.  

 

Kolem roku 1820 se zakládaly dosti velké zahrady u každé usedlosti, které jsou místy 

zachovány až do dnes. Tyto zahrady dle vyprávění zde vysazoval a štěpoval Josef  Víša, 

hospodář na čp. 4 ( předek rodu Víšů z čp. 13). U této usedlosti byla největší zahrada se všemi 

tehdy existujícími druhy ovoce. Na každé zahradě byla postavena sušárna na ovoce a kotel na 

vaření povidel. Dodnes se dochovala jen jediná sušárna na ovoce na zahradě u čp. 3. Podmět 

k zakládání těchto zahrad a pěstování ovoce dal pravděpodobně i hospodářům Nořínským 

kaplan Hermanický, Pavel Hradecký a podučitel Hermanický Fr. Pavlišta, kteří 

v Heřmanicích kolem roku 1820 založili velkou ovocnářskou školku a učili mládež i dospělé 

pěstovat a štěpovat ovocné stromy. Nořínští chodili do Heřmanic do kostela a tak se zaručeně 

od těchto ovocnářů učili. 

 

V roce 1820 převzal Fr. Lásko ( čp. 28 – dnes Zemanovi ) po otci usedlost. Ač byl vyučen 

krejčím, začal hospodařit.  Byl nejen dobrý hospodář, ale i obchodník. V letech 1835 začal 

společně s Židem Goldmanem z Chocně obchodovat s koňmi, zkupoval obilí a oves pro 

vojsko a toto svážel do stodol Nořinských sedláků. V zimě celá vesnice mlátila cepy semínko 

jen pro Láska, který sedlákům nechal od výmlatu a uskladnění jetelinu a plevy. Vlivem těchto 

obchodů se začalo v Noříně pěstovat jetelové semínko a značně se rozšířil chov koní. 

Prodávala se hlavně hříbata a byl dobrý odbyt na obilí. Pěstováním jetele se rozšiřoval i chov 

dobytka a hospodářské poměry vesnice, ač byla ještě poddanost, se začaly značně zlepšovat.   

K tomuto hospodářskému pokroku také přispívaly tehdy již vydávané různé hospodářské rady 

a kalendáře, které se v Noříně dosti kupovaly a dle jejich rad se začínalo již racionálněji 

hospodařit. Hlavně Fr. Zahradník z čp. 4 většinou zaváděl všechny hospodářské novoty jako 

první. 
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Po stránce hospodářské ke konci feudálního období byla obec Nořín po předešlých krizových 

letech již dosti na dobré úrovni, čemuž nasvědčuje i velký hlad po půdě. Ta byla v té době 

značně všemi prostředky zkupována a nastal také největší přesun půdy mezi jednotlivými 

usedlostmi.  Je třeba připomenout, že v Noříně se těžko hospodařilo na mokrých a těžkých 

půdách, při velmi malých výnosech. Po zrušení feudálního systému byla většina obecní půdy 

rozprodána mezi chalupníky. 

 

V roce 1848 vlivem revolučního nátlaku celého národa byla zrušena robota a veškerý vliv 

vrchnosti na poddané vesnice. Poddaný se však musel ještě vrchnosti za svou svobodu a 

zrušení svých poddanských břemen vykoupit tzv. vymazovacím poplatkem. 

 

Například: 

Josef Kubový čp. 3 měl robotu 63 dní dvojspřežní a 5 dní ruční – zaplatil  vymazovací 

poplatek 68 zl. 

Matěj Zahradník čp. 4 měl 156 dní jednospřežní roboty – zaplatil  69 zl. 

Jan Víša čp. 13 měl 10 dní ruční roboty – zaplatil 6 zl. 

 

Chalupy, jež měly 13 denní pěší robotu vůči vrchnosti, žádný vymazovací poplatek neplatily. 

Platily ale vymazovací poplatek vůči obci Nořínské za svoje zahrádky a chalupy postavené na 

půdě obecní. 

Roku 1852 se Nořínští  také vyplatili z kněžského desátku „ K záduši Vračovické“- to byl len, 

vejce a koláče. 

 

 

 

Soukolí osudu rychle se točí, hodiny odbíjí… 

Jak ten čas frčí! 

Važme si proto každičké vteřiny, 

jako by příští rok pro nás byl jediný… 

Proto se radujme z každičké drobnosti, 

za hlavu hoďme veškeré starosti! 

Ať je ten příští rok plný dobrých zvěstí, 

přejme si navzájem lásku, zdraví, štěstí! 

 

 

 
         Lenka Bresto 
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Mateřská škola a základní škola Zálší 
O umístění dětí v  mateřské škole je v součastnosti velký zájem ze strany rodičů. V letošním 

školním roce 2012/2013 musela škola  požádat Obec Zálší o navýšení počtu dětí v mateřské 

škole.  S 25 dětmi pracují dvě učitelky podle nového Rámcového programu předškolního 

vzdělávání "Skládáme mozaiku světa a přírody", kde nabízejí kvalitní péči 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 apod. Při některých akcích spolupracují s 

mateřskou školou Tisová. V mateřské škole se snažíme vytvořit takové prostředí, aby se zde 

děti cítily spokojeně, jisté a bezpečně – školku, do které se děti těší. 

Rekonstrukcí prošlo v letošním roce hřiště u MŠ, nové prolézačky, pískoviště, bazén i 

florbalové hřiště využívají malí sportovci z MŠ i  školáci. 

 

 

Škola, která hravě naučí.  
Základní škola se snaží každoročně vylepšovat nejen kvalitu výuky, ale také prostředí 

v kterém výuka probíhá . Jedná se o vytvoření příjemného prostředí tříd, v kterém se všichni 

cítí dobře. Po loňské opravě vstupního schodiště s novou vstupní podestou a dlažbou, se 

v letošním roce provedlo zkrášlení vnitřních prostor novou malbou v pestrých barvách a 

novou podlahovou krytinou. 

ZŠ Zálší je malotřídní škola. Dvě zkušené učitelky zde vzdělávají 21 žáků od 1. do 5. ročníku 

tak, aby škola nebyla jenom povinnost nebo nuda, ale aby děti získávaly nové poznatky a 

dovednosti s chutí a nadšením. Důležitý je prožitek- navštívit jeskyni nebo o ní pouze hovořit 

před tabulí?  

Výhodu vesnické školy lze poznat hlavně při výuce přírodních věd, v rámci které se rostliny, 

houby ale i živočichové poznávají přímo v přírodě, například při výlovu zdejších rybníků, při 

vycházkách do přírody nebo při návštěvách na malé farmě  u Víchů na Zaháji. Zpestření 

výuky přichází i s novým projektem EU Peníze pro školy, díky kterému se podařilo vybavit 

novou počítačovou učebnu s interaktivní tabulí. Tato dokáže výklad látky zpestřit a spolupráci 

žáků s vyučujícím zintenzivnit. Probíhají zde již od 2. ročníku výukové hodiny informatiky 

ale i jazyků a přírodních věd. 

A proč tu není čas na nudu? Protože akce sportovní střídají aktivity a zážitky kulturní. Plavou, 

jezdí na kole, lyžují, sáňkují, chodí na túry, navštěvují koncerty ,divadelní představení, 

výstavy, zámky, připravují svá vlastní vystoupení, kde zpívají, hrají na flétny i jiné hudební 

nástroje, vyrábí spoustu krásných výrobků a dárků. Na těchto aktivitách se podílejí i rodiče, 

kteří se díky nim alespoň na chvíli vrací do dětských let a společně s dětmi sportují, soutěží 

např v Den dětí a vyrábí překvapení během vánočních a velikonočních dílen. Žáci rádi 

v těchto aktivitách pokračují i v rámci školních kroužků v Hudebních aktivitách, Pohybových 

a sportovních.aktivitách, v Literárním a dramatickém kroužku,v Kroužku výpočetní techniky. 

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.  

V lednu 2012 jsme celá škola vyjela do Sedloňova v Orlických horách za sněhem, lyžováním 

a bobování.  V létě tohoto školního ,roku se chystáme na letní školu v přírodě. 

Ve škole se dokáží žáci hravě a hlavně kvalitně připravit ke studiu na gymnáziu, ale učitelé 

umějí i podat pomocnou ruku žákům se speciálními učebními potřebami i odbornou 

logopedickou péčí . 

O správnosti počínání utvrzují svou spokojeností  nejen současní žáci ,ale i absolventi 

navštěvující svou bývalou  školu ve Dnech otevřených dveří, kdy na své působení zde 

vzpomínají s radostí .To vše dále motivuje zdejší malý kolektiv pracovníků i v současné 
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nejisté době k věnování maximální péče vzdělávání a výchově nové generace budoucích 

občanů s vírou v dobu jistější a radostnější. 

Další informace a fotografie naleznete na www.zsmszalsi.cz 

 

                     Mgr. Ivana Lásková 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zsmszalsi.cz/

