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Číslo 1/09
Informace z jednání rady obce Zaječice
za období Leden– Březen 2009
V období od prosince 2008 do února 2009 se rada zabývala řešením mnoha
záležitostí, týkajících se obce Zaječice. V tomto vydání Zpravodaje Vás
chceme seznámit s některými z nich.
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Distribuce zdarma do všech domácností. Vychází čtvrtletně, event. dle
potřeby OÚ

Obec připravuje náležitosti, potřebné k předpokládané realizaci projektu
s názvem „Zaječice – splašková kanalizace“. V rámci tohoto projektu musela
být, mimo jiné, zpracována projektová dokumentace na výstavbu kanalizace.
Projekt vypracovala firma Vodárenská společnost Chrudim. Rada
odsouhlasila proplacení faktury za provedení této práce uvedené firmě ve
výši 250.000,- Kč dle platné smlouvy mezi obcí a firmou.
Obec podala projekt s názvem „Základní škola Zaječice“ jehož cílem je získat
prostředky z evropských fondů na výměnu oken,zateplení, provedení fasády a
rekonstrukci topení v základní škole. Aby mohl být projekt předložen, musel
být vypracován energetický audit a projektová dokumentace. Tyto činnosti
provedla firmy BKN s.r.o. Vysoké Mýto, za což jí podle smlouvy přísluší
částka 303.450,-Kč. Rada odsouhlasila tuto částku k proplacení.

Starosta dále předložil radě návrh veřejnoprávní smlouvy k vyřizování
přestupků v roce 2009 mezi obcí Zaječice a městem Slatiňany. Rada obce
uzavření smlouvy schválila.
Rada projednala návrh Osvětové besedy Zaječice na zajištění spolupráce
mezi osvětovou besedou a Základní školou Zaječice při pořádání různých
kulturních a společenských akcí. Seznam akcí byl poskytnut ředitelství
základní školy a následně projednán předsedkyní osvětové besedy paní Evou
Honzíčkovou a ředitelkou ZŠ Mgr. Janou Páslerovou.
Starosta předložil radě žádost ředitelky ZŠ o poskytnutí zálohy na provozní
výdaje školy pro rok 2009 ve výši 200.000,- Kč a částky 53.000,-Kč jakožto
úhradu nákladů za chybějící žáky. Rada obce souhlasila s poskytnutím obou
částek.
Rada projednala návrh smlouvy o dílo se společností EMPESORT s.r.o.
Valašské Meziříčí na dodávku a montáž informačního panelu pro měření
rychlosti vozidel v obci Zaječice dle cenové nabídky. Rada s podpisem
smlouvy o dílo souhlasí a pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce.

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:
Františkem Procházkou – Zaječice č.p.26. zemřel
21.1.2009 ve věku 69 let

SPOZ Zaječice informuje
Životní jubilea
Leden
Marie ZEMANOVÁ 75 let Zaječice čp. 59
Rudolf NEUBAUER 80 let Zaječice čp. 183
Věra MOHLOVÁ 70 let Zaječice čp. 207

Rada souhlasila se zněním kupní smlouvy č.02/09 s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, která se týká prodeje pozemkových parcel
648/1 a 648/2 za cenu 215.000,- Kč obci Zaječice. Jedná se o pozemky
stávajícího fotbalového hřiště.

Únor

Rada souhlasila s konáním výstavy mysliveckých a rybářských trofejí ve
dnech 12. až 18.4.2009 v kulturním domě. Výstavu pořádá Komise rozvoje
obce a životního prostředí obce Zaječice.

Jiřina PEJCHOVÁ 70 let Zaječice čp. 262

Informace zpracoval :

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Územní plán obce Zaječice
Zastupitelstvo obce vydává formou opatření obecné povahy Územní plán
obce Zaječice. Úplné znění územního plánu Zaječice, tj. textová a grafická
část návrhu, včetně dokladů o pořízení, je v souladu s § 165 odst.
1stavebního zákona uloženo na Obecním úřadu v Zaječicích. Územní plán
obce Zaječice nabývá učinnosti 14.04.2009.

Milada LUPOMĚSKÁ 96 let Zaječice čp. 219

Otto CERAL 80 let Zaječice čp. 161
Březen
Josef ŽÁK 75 let Zaječice čp. 233
Jiřina MIHULKOVÁ 70 let Zaječice čp. 203
Josef MIHULKA 75 let Zaječice čp. 203
Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

Sportovní aktuality
Novinky o dění v Zaječické kopané najdete na našich
internetových stránkách .
www.sokolzajecice@estranky.cz
Domácí utkání mužů probíhají na hřišti v Orli, utkání
všech mládežnických mužstev se hrají v Zaječicích.
Rozpis utkání mužů pro jarní sezónu 2009

16 so
17 ne
18 so
19 ne
20 so
21 pá
22 ne
23 pá
24 ne
25 ne
26 ne
27 so
28 ne
29 ne
30 ne

28.3.2009 15.30
5.4.2009 16.30
11.4.2009 16.30
19.4.2009 17.00
25.4.2009 17.00
1.5.2009
3.5.2009 17.00
8.5.2009 17.00
10.5.2009 17.00
17.5.2009 17.00
24.5.2009 17.00
31.5.2009 13.00
7.6.2009 17.00
14.6.2009 17.00
21.6.2009 17.00

IV.třída
Krouna B-Zaječice
Zaječice-Městec
T.Kamenice-Zaječice
Zaječice-Miřetice B
Tuněchody B-Zaječice
VOLNO
Zaječice Míčov
Zaječice-Orel B
Ctětín-Zaječice
Prachovice B-Zaječice
Zaječice-Jenišovice
Orel Hlinsko-Zaječice
Zaječice-Chrast B
Kočí-Zaječice
Zaječice-Ž.Chvalovice

hřiš.Orel

Zápis do první třídy
V pátek 23. ledna se na naší škole konal zápis do
1. třídy.
Dívky ze čtvrté a páté třídy se přestrojily za
Popelky a provázely budoucí školáčky po třídě.
Společně s Popelkou si děti vyslechli pohádku,
navlékli korálky, postavili zámek, vyzdobili šaty,
našli střevíček a zavázali ho.
Nakonec si odnesli krásné odměny. Velikou radost jim udělal plyšový
medvídek nebo tygr, kterého jim věnoval OÚ Zaječice.

hřiš.Orel

hřiš.Orel
hřiš.Orel

hřiš.Orel
hřiš.Vortová
hřiš.Orel
hřiš.Orel

Zápisu se zúčastnilo 23 dětí, z nichž do první třídy nastoupí 20.

Nábor chlapců a dívek do fotbalového oddílu probíhá každé úterý a čtvrtek od
17 hodin na hřišti v Zaječicích.
Přihlásit se můžete také telefonicky p. Křičenský Vlastimil - 608527029.
Na hřišti i nadále probíhají stavební práce - budujeme kabiny, sociální zařízení a
letní parket.
Kdo chce pomoci prací, materiálně či finančně je kdykoli vítán.

Tímto zveme fanoušky na všechna utkání našich celků.!!!
S pozdravem Křičenský V.

V září se na ně moc těšíme !!!

Skupinové vyučování

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice

Do výuky zařazujeme skupinové vyučování – žáci spolupracují, pomáhají si,
radí se, každý může vyjádřit svůj názor a výsledkem je vyřešení zadaných
úkolů

Vážení občané,
jménem Osvětové besedy vás zdravím a dovoluji si připomenout akce,
které jsme uskutečnili v měsících lednu, únoru a březnu. Zároveň bych vás
chtěla seznámit s tím, co připravujeme v nejbližší době.
Ve čtvrtek 29. ledna jsme pro občany připravili přednášku „ Historie a
stavební vývoj Zaječic“. Historií nás slovem a obrazem provázeli pan Luděk
Štěpán a pan ing. Jaromír Pražan.
V sobotu 18. února jste měli možnost shlédnout tři povídky A.
P.Čechova, kterými se představilo divadlo Katastrofa z Pardubic.
V sobotu 21. března sehrál S. D. O. Hejduk z Předhradí pro naše děti
divadelní představení „Nezbedná pohádka“.
V sobotu 28. března se od 9.00 do 16.00 hodin uskuteční
„Velikonoční jarmark“, na kterém si budete moci prohlédnout i zakoupit
mnoho různých výrobků řemeslníků z našeho regionu.
Od 2. do 10. dubna bude v Kultutním domě instalována výstava
dětských kreseb ze 14. ročníku výtvarné soutěže žáků mateřských a
základních škol regionu Chrudimska a Hlinecka na téma „Můj nejlepší
kamarád“.
V neděli 26. dubna v 15.00 hodin připravujeme ve spolupráci s MŠ
Bítovany „Dětský karneval“.
V neděli 10. května v 15.00 zveme všechny maminky a babičky na
oslavu Svátku matek.
V měsíci červnu připravujeme letní výstavu obrazů pana učitele
Lesného, který učil a maloval v našem okolí. Termín zahájení výstavy bude
upřesněn.
Na připravované akce vás jménem Osvětové besedy co nejsrdečněji zve
Eva Honzíčková

Komise životního prostředí a rozvoje obce spolu s MS Diana Zaječice
MO ČRS Zaječice a místními včelaři
pořádají ve dnech 12. - 18.4. 2009 výstavu o
MYSLIVOSTI
RYBÁŘSTVÍ
VČELAŘSTVÍ
Zahájení je dne 12.4.2009
ve 14.00 hod.
Srdečně zveme všechny spoluobčany.

-------------------------------------------------------------------------------ZŠ Zaječice srdečně zve všechny spoluobčany
na

VELIKONOČNÍ JARMARK
Kdy?
7. a 8. dubna
od 13,30 hod. do 16,00 hod.
Kde?
v prostorách obecního úřadu

TJ SOKOL Zaječice Vás srdečně zve na tradiční pálení čarodějnic.
Dne 30.4.2009

od 19 hodin.

večerem nás bude provázet skupina

Quattro
Občerstvení je zajištěno, dobrou náladu s sebou.!!!
Srdečně zve oddíl kopané Sokol Zaječice.

OB Zaječice uspořádala 28.3.2009

Tip na výlet

Velikonoční jarmark.

Rozhledna Boika

Přikládáme několik fotografií z jeho průběhu.

•
•

•
•

Rozhledna je přístupná od zimy roku 2005, oficiálně otevřena byla 20.
května 2006
Rozhledna se nachází na hřebeni Železných hor u obce České Lhotice,
3 kilometry od Nasavrk. Je součástí Keltské stezky. Nabízí
panoramatický rozhled na Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník,
Jeseníky. U rozhledny je parkoviště.
528 m n. m., dřevěná stavba vysoká 14,5 m
otevřeno celoročně, vstup na vlastní nebezpečí

