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Starosta obce předloţil Radě cenové nabídky na akci „Oprava plochy před
obecním úřadem“. Rada na základě těchto nabídek rozhodla o zhotoviteli
akce, jímţ se stala firma HOLD s.r.o. Orel. Cena díla byla stanovena
nabídkou na 254.391,- Kč.
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na výměnu střešního pláště na budově
školní jídelny a školní druţiny s firmou Dobrovolný –
Klempířství/pokrývačství Seč. Rada s podpisem smlouvy souhlasila. Dílo
samotné bylo provedeno ve výborné kvalitě v průběhu školních prázdnin.
Z důvodů havarijního stavu oken ve školní tělocvičně bylo rozhodnuto o
jejich výměně. Na základě výběrového řízení zakázku získala firma Okna
IDEÁL – Josef Hrdý, Miřetice. Tato firma dílo zhotoví za cenu 125.745,- Kč.

Rada obce pověřila starostu k podání ţádosti o příspěvek na opravu chodníku
od hostince Na Křepelce směrem ke Chrasti. Příjemcem ţádosti je
Mikroregion Chrudimsko.
Rada projednala opakovanou ţádost obyvatel místní části Studená Voda o
zřízení vodovodní přípojky. Rada pověřila starostu obce k vyhotovení
odpovědi, ve které seznámil obyvatele místní části se stave, ve kterém se
řešení této otázky nachází. V zásadě informoval obyvatele Studené Vody o
tom, ţe probíhají administrativně-správní činnosti, které povedou k získání
územního rozhodnutí, coţ je důleţitý krok v procesu získání stavebního
povolení.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy Pardubického kraje svým rozhodnutím
ze dne 24.7. 2009 stanovil s účinností od 1.9.2009 nejvyšší povolený počet
ţáků ve školní druţině na 30. Tímto rozhodnutím vyhověl ţádosti Obce
Zaječice a Základní školy Zaječice o úpravu maximálního počtu ţáků ve
školní druţině z 25 na uvedených 30 ţáků.
Ve fotbalovém areálu byly v průběhu školních prázdnin nově nainstalovány
v dětském koutku spirálové houpačky, klasická dětská houpačka a kolotoč.
Na pozemku pro zřízení nového hřiště byly provedeny těţkou technikou
zemní práce tak, ţe plocha budoucího nového hřiště byla připravena k osetí.
Informace zpracoval :

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice
Váţení občané,
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout akce,
které jsme uskutečnili v měsících červenci, srpnu a září a seznámit s tím, co
připravujeme v nejbliţší době.
V červenci ještě probíhala letní výstava obrazů pana učitele Lesného,
který ţil, učil a maloval v našem okolí.
V srpnu jsme zajistili přednášku MUDr. Svatavy Zatloukalové na
téma – zdravý ţivotní styl, medicína proti stárnutí, vyuţití potravinových
doplňků, prevence a léčba civilizačních chorob. Po přednášce byla
vylosována tombola a v lékařské poradně se přítomní mohli zeptat na to, co je
zajímalo.
Dne 18. září se uskutečnilo povídání s Mirkou a Pavlem o krásách
Islandu a Faerských ostrovů s prohlídkou fotografií. Tato beseda se
opakovala 1. října.
V září jsme ještě pro naše děti uspořádali na letišti MILZY tradiční
pouštění draků. Letos nám počasí přálo, i vítr se tentokrát snaţil a draky
vynesl vysoko. Účast byla rekordní a sladká odměna byla hezkou tečkou za
vydařenou akcí. Děkujeme nejen dětem, ale i rodičům.
V neděli 4. října se v Kulturním domě uskutečnilo odpolední posezení
seniorů.
A nyní mi dovolte, abych Vás seznámila s tím, co připravujeme.
Ve dnech 8., 9. a 10. Října (čtvrtek, pátek, sobota) vţdy od 12 do 18
hodin se uskuteční v Kulturním domě sběr šatstva pro Diakonii Broumov.
V sobotu 17. října v 16 hodin Vás srdečně zveme spolu s S. D. O.
Hejduk v Předhradí do Kulturního domu na pásmo Hašlerových písniček.
V sobotu 7. listopadu připravujeme vánoční trhy a od 14. do 28.
listopadu bude v Kulturním domě instalována výstava obrazů malířů ze
Zaječic.

Srdečně zveme.
Eva Honzíčková

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:

Vítání občánků 19.9.2009

Josef Dostál - ve věku 81 let dne 24. 6. 2009
Zaječice č.p. 16
Marie Synková - ve věku nedoţitých 90 let dne 27. 6. 2009
Zaječice č.p. 12
Jan Spilka - ve věku 81 let dne 2.9.2009
Zaječice č.p. 51
Jindřich Kacafírek - ve věku 73 let dne 21.8.2009
Zaječice č.p. 191

SPOZ Zaječice informuje
Anna Louvarová

*4.4.2009

Zaječice čp. 253

Matyáš Louvar

*14.6.2009 Zaječice čp. 151

Aneta Goliášová

*29.5.2009 Zaječice čp. 284

František Antonín Filip*27.6.2009 Zaječice čp. 175
Marie Oprchalská

*11.6.2009 Zaječice čp. 305

Martin Oprchalský

*11. 6.2009 Zaječice čp. 305

Životní jubilea
Červenec
Vlasta Horáčková 85 let Zaječice č.p.126
Srpen
Růţena Suchá75 let Zaječice č.p.137
Vladimír Šťourač 70 let Zaječice č.p.20
Vlasta Horáčková 85 let Zaječice č.p.137
Miluška Pospíšilová 85 let Zaječice č.p.124
Jindřich Šach 75 let Zaječice č.p.259
Září
Ludmila Doleţalová 90 let Zaječice č.p.127
Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

kruh na konci dne – děti se vyjadřují buď ústně nebo písemně (do deníčků) a
prostřednictvím hodnocení získávají zpětnou vazbu.

Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo
ví, čeho je třeba.
Ezop
Vstupujeme do třetího roku realizace vlastního
školního vzdělávacího programu (ŠVP), který si kaţdá škola musela
vypracovat. Nazvali jsme jej „Mravenčí škola“. Program je zaměřen na
rozmanité aktivity vedoucí ke smysluplnému vyuţití v praktickém ţivotě.
Cílem je vybavit ţáky základními schopnostmi pro další celoţivotní
vzdělávání, naučit je pracovat jak individuálně, tak ve skupinách, více se
zaměřit na sebehodnocení. Umět si odpovědět na následující otázky po
skončení práce v týmu. Dodrţeli jsme stanovený cíl? Podařilo se nám vše tak,
jak jsme chtěli? Byli jsme schopni týmové práce? Byl jsem ochotný pomáhat
ostatním? Cítil jsem zodpovědnost za výsledek? Naslouchal jsem názorům
druhých? Nabízel jsem ostatním pomoc? Povzbuzoval jsem spoluţáky? Sdílel
jsem s ostatními své nápady a informace?
Mravenčí práci podle ŠVP jsme zahájili projektem – „V tomto kraji
ţiji rád“, který provázel naše ţáky po celý školní rok V rámci poznávání
našeho regionu jsme pořádali výlety na různá místa, která jsou něčím
zajímavá. Z kaţdého výletu si děti přinášely nové poznatky, které zapisovaly
do třídní kroniky a stávaly se tak reportéry (zdobily kroniku ilustracemi,
pohlednicemi i vlastními fotografiemi). Na závěr putování proběhl ve škole
projektový den. Při skupinové práci děti plnily různé úkoly. Ty prověřily, co
se děti o svém kraji dozvěděly, co si zapamatovaly, uvědomily si, kam patří,
jak se chovají a kam dál chtějí směřovat.
Jiţ dříve jsme se snaţili výuku ve všech ročnících spojovat s takovými
aktivitami, které upevňují a prohlubují poznatky a přetváří je v dovednosti.
Příkladem jsou různě tématicky zaměřené školy v přírodě, kde děti musí
aktivně vyuţívat poznatky ze všech předmětů
Ţáci se učí jednat v rozdílných situacích, spolupracovat s ostatními,
seznamovat se s různými povahovými vlastnostmi spoluţáků. Jedná se o
práci skupinovou, kde spolupracují děti od 1. do 5. ročníku. Zadaný úkol je
třeba vţdy dobře promyslet, práci rozdělit, spolupracovat, diskutovat,
nakonec vše zhodnotit. Jedná se vlastně o reflexi. V ní dostává kaţdé dítě
příleţitost ohlédnout se za svým dosavadním učením, uvědomit si, co nového
se dozvědělo, jaký má na věc názor, čemu se naučilo. Probíhá i hodnotící

Co chystáme nového v letošním školním roce?
Připravujeme projekt zaměřený na seznámení se s problematikou zdravotního
postiţení, s osobami se zdravotním hendikepem, první pomoc a předcházení
úrazům. V rámci projektu plánujeme následující akce:
Česká abilympijská asociace
- záţitkový seminář na téma pohybové zdravotní postiţení
CPK – CHRPA - hipoterapie
– výlet do Rokytna u Pardubic, kde probíhá výcvik koní pro
hiporehabilitaci,
jsme zváni téţ do Kladrub nad Vltavou, neboť naši ţáci zakoupením
pohlednic koní, záloţek a dalších předmětů přispívají jiţ čtvrtým rokem
na výcvik koní, kteří pomáhají nemocným..
Český červený kříž, pobočka Chrudim
– ukázky první pomoci
Vodní záchranná služba ČČK
– koupaliště Chrudim - ukázka zásahu pro školy
Tichý svět Chrudim (organizace neslyšících a nedoslýchavých)
- beseda či program na téma neslyšících
Projektové dny a další plánované akce v I. pololetí
–
–
–
–
–
–
–
–

Ekologie - sběr papíru, plastů – celý školní rok
Bezpečnost silničního provozu návštěva dopravního hřiště v Chrudimi
Naše obec – historie a památky naší obce
Sportovní akce – atletický čtyřboj
Sdruţení ARCHA Chrudim - prevence vztahy, šikana
Návštěva knihovny v Chrudimi a v Chrasti – zvýšení zájmu o čtení
Vánoční jarmark a besídka
Vítání občánků, setkání se seniory
Mgr. Jana Páslerová, ZŠ Zaječice

Tipy jsou rozděleny do dvou kategorií :

Sportovní aktuality
Na hřišti stále probíhají práce na budování kabin
a úpravě okolí. Nové rozšířené hřiště je dnes již
zarovnané a oseté.
Jak jste si mohli povšimnout, vznikl zde dětský
koutek, kde je kromě houpačky a skluzavky
nový kolotoč, houpací zvířátka na pružině a
lavička ve tvaru mašinky.
V letošním roce také proběhlo focení všech našich mužstev
a jednotlivých hráčů.
Umístění našich mužstev v probíhající sezóně:
- muži IV. třída - 1 místo,
- OP starších žáků - 2 místo,
- OP starších přípravek - 2 místo,
- OP mladších přípravek - 6 místo.
Nábor dětí - probíhá každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. na hřišti,
nebo telefonicky na čísle 608527029 pan Křičenský V.
Více informací o klubu najdete na adrese:
http://www.sokolzajecice.estranky.cz
Sportu zdar přeje
Křičenský Vlastimil

Kam s dětmi
Pokud patříte mezi rodiče, kteří průběţně řeší otázku, jak aktivně a
smysluplně trávit čas se svými dětmi, jsou tyto řádky určeny přímo Vám.
Ráda bych Vás seznámila s internetovou stránkou

www.kamsdetmi.com.
Na této stránce naleznete odkazy ze všech krajů České republiky s tipy na
výlety a moţnostmi, kam vyrazit s dětmi na různá zajímavá místa v
regionech.

 Kam s dětmi aktuálně - aktuální tipy, kde se pravidelně kaţdý týden
uveřejňují tipy na zajímavé akce v časovém horizontu 14. dní a jsou
rozděleny tématicky (kam s dětmi za zvířátky a kytičkami, za
sportem, za poznáním, zábavou, na slavnost, do klubu)
 Kam s dětmi – dlouhodobé tipy (kam s dětmi za poznáním, za
vzděláním, za cvičením, za zvířátky a kytičkami, kam na dovolenou,
do restaurace, na hřiště, na kolo, na výlet, na plavání, hlídání dětí).
Vyhledávat na stránce můţete dle jednotlivých krajů ČR a následně
tematicky dle Vašeho zájmu.
Jako členka redakční rady mám na starosti východočeskou sekci (Pardubický
a Královéhradecký kraj) a s tipy na zajímavé akce v regionu Chrudimska jste
se v květnu a červnu mohli setkat na vývěskách obecního úřadu v Zaječicích,
nebo mateřské školy v Bítovanech. Pokud mi časové moţnosti dovolí, budu s
vás takto informovat i nadále.
Za tým redaktorek www.kamsdetmi.com mohu říci, ţe budeme rádi, pokud
Vám naše usilovná práce bude inspirací pro strávení zajímavého víkendu či
dovolené na místech, kde se Vaše děti nebudou nudit, poznají dosud
nepoznané, vyzkouší dosud nevyzkoušené a zaţijete společně příjemné
rodinné chvíle.
Kam s dětmi v Zaječicích
Vzhledem k tomu, ţe mám děti ve věku 4 let a 14.měsíců, i já velmi často
řeším otázku, jak vyplnit volný čas našich ratolestí. Ráda bych touto cestou
poděkovala panu starostovi a dalším lidem, kteří se podíleli na vylepšení
dětského koutku u fotbalového hřiště. Děkuji za to, ţe naši nejmenší mohou
v místě svého bydliště vybít svoji energii a „vyřádit“ se na příhodném místě.
Děkuji i za maminky, které se zde mohou setkávat a navazovat třeba i nové
kontakty, sdílet informace a zkušenosti.
A pevně věřím, ţe i v blízké budoucnosti budeme v Zaječicích pracovat na
zlepšování podmínek a příleţitostí pro trávení volného času nejenom našich
nejmenších.
Mgr.Lenka Kellerová
Zaječice 39
l.jedlickova@seznam.cz

Víte, jak správně třídit odpad?

Podívejte se s námi na několik nejčastějších mýtů,spojených
s tříděním odpadu .
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. Města i obce v celé
republice se dlouhodobě této problematice věnují, v ulicích můţeme stále častěji
spatřit barevné kontejnery a v evropském měřítku jsou Češi na jednom z prvních
míst v mnoţství vytříděných odpadků na jednoho obyvatele.
„Češi skutečně patří mezi špičku v třídění odpadů,“ vysvětluje Tomáš Pešek,
regionální manaţer společnosti EKOKOM a dodává: „Dodnes však mezi obyvateli
koluje spousta mýtů a omylů, které lidem zbytečně ztěžují práci a mnohé možná od
třídění odpadu odrazují.“
Nabízíme proto jednoduchý a stručný přehled nejčastějších omylů. Pojďme si je
objasnit a společně tak zjednodušit zacházení s odpady.
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
PET láhve samozřejmě můţeme do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí
bude při dalším zpracování odstraněno. Co je však důleţité - PET láhve je potřeba
před vyhozením sešlápnout. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdraţují
přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin
důkladně vymýt.
Není nezbytné obaly před jejich vyhozením do kontejneru vymývat. Drobné
znečištění obalů jejich zpracování totiţ nevadí. Stačí, kdyţ potravinu důkladně
dojíme, případně z kelímku vyškrábeme. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba
pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit
kancelářské svorky.
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, se z
papíru se stane hladká kaše a těţší části jako svorky a sponky z papíru jednoduše
vypadnou a. klesnou ke dnu.

PVC je také plast a můžeme ho vyhodit do žlutého kontejneru.
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří. Chlor obsaţený v PVC, komplikuje
následné zpracování směsných plastů, nebo jejich energetické vyuţití. Při spalování
PVC totiţ vznikají nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte podle značky 3.
Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.Před vhozením do kontejneru
musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt.
Obaly od kosmetiky není třeba vymývat. Stačí, kdyţ obaly vyprázdníme tak, ţe
zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijeme. Obaly
budou vyčištěny při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové
okénko.
Do kontejneru na papír můţete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení,
která si s fóliovými okénky poradí za vás.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
Do kontejneru na tříděný odpad můţeme skartovaný papír vhodit stejně, jako kaţdý
jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Znečištěním rozumíme
mastnotu, zbytky potravin, nebo chemikálií.
Před vytříděním nápojového kartonu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázdný karton pouze
vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru, který je ve vaší obci
pro tento odpad určen nebo oranţového pytle.
Více informací o správném třídění odpadu naleznete na internetových stránkách
www.jaktridit.cz
Kontakt :
Tomáš Pešek, regionální manaţer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

