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Číslo 4 / 09
Informace z jednání Rady obce Zaječice
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám v tento sváteční čas z celého srdce popřály Vám
i vaším nejbližším příjemné prožití vánočních svátků a bohatou nadílku. Do
nového roku 2010 především pevné zdraví, štěstí, pohodu a vzájemnou
toleranci.
A nyní, Vás ve stručnosti seznámíme se záležitostmi, které v období od září
do prosince 2009 projednávala a řešila Rada obce Zaječice.
S ohledem na skutečnost, že obec nevlastnila žádný vhodný dopravní
prostředek na přepravu materiálu (posekaná tráva, posypový materiál, drobný
materiál na opravy a údržbu obecního majetku atd.), rozhodlo Zastupitelstvo
obce o nákupu nízkotonážního nákladního automobilu Piaggio Quargo za
celkovou cenu 395.000,- Kč. Jedná se o vozidlo objemu 700 kubických
centimetrů, s nosností 800 kg, sklápěcí korbou a kabinou pro dvoučlennou
posádku. Výhodou vozidla jsou nízké provozní náklady – spotřeba paliva

8 l/100 km, konstrukční jednoduchost a fakt, že za vozidlo není třeba platit
silniční daň.

Nevíte co dát na Štědrovečerní tabuli ?
Máme pro Vás tip z Babicových dobrot

V souvislosti s výměnou oken objektu Na Křepelce a dlouhodobým
pronájmem prostor restaurace p. Spilkou v přízemí tohoto objekdu, bylo
rozhodnuto o opravě fasády čelní stěny a byla vybrána firma, která dílo
následně zhotovila. Na úhradě celkové částky se obec podílela 20 000.- Kč.

Smažený kapr nadívaný nivou

Z důvodů špatného stavu kapličky u Boháčových, rada odsouhlasila opravu
firmou Lubomír Řádek v hodnotě 5 000,-Kč.
Rada odsouhlasila proplacení částky 63 040,- Kč firmě LKN s.r.o. Chrudim
za opravy a údržbu veřejného osvětlení obce.
Ve výše uvedeném období byly firmou Zdeněk Kouba, Revize a opravy
elektrických zařízení, provedeny nezbytné revize spotřebičů, hromosvodů,
el. instalací budov a veřejného osvětlení v majetku obce. Rada odsouhlasila
úhradu nákladů s těmito činnostmi spojenými ve výši 33.190,- Kč.
Starosta obce předložil Radě tři cenové nabídky na založení trávníku v areálu
fotbalového hřiště. Rada vybrala ke zhotovení díla firmu Ing. Petr Černý,
V Kopečku 292, Albrechtice za cenu 90 000,- Kč + DPH a pověřila starostu
obce k podpisu smlouvy. Uvedená firma dílo následně provedla.
Rada odsouhlasila navýšení rozpočtu Základní škole Zaječice na rok 2009 o
56.000,- Kč. Důvodem je meziroční zvýšení nákladů na energie a úprava
metodiky úhrady nákladů na stravování zaměstnanců škol a školských
zařízení. Rada současně povolila základní škole čerpat rezervní fond ve výši
46.000,- Kč ze stejných důvodů.
Rada oznamuje, že se hledá nový nájemce do kiosku na koupališti. Podrobné
informace ohledně nájmu a nutných oprav Vám sdělíme na Obecním úřadě.

Robert Pavlačič
starosta obce Zaječice

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Potřebujeme:
2 kapří podkovy
50 g krájeného poličanu
2 lžíce mandlových plátků
4 plátky anglické slaniny
50 g strouhané nivy
1 cibule
1 stroužek česneku
2 lžíce sádla
1 vejce
sůl

Na dva plátky slaniny položíme dvě osolené rybí podkůvky. Okraje slaniny přehneme dovnitř
a přendáme do máslem vymazaného pekáčku. Do mísy dáme nadrobno nakrájený poličan,
nastrouhanou nivu, cibuli, žloutek, mandlové plátky, prolisovaný česnek a sníh z bílků. Vše
lehce promícháme a směsí naplníme kapří podkovy. Pečeme 25 minut ve vyhřáté troubě do
zrůžovění povrchu při teplotě 180 stupňů.

V misce smícháme nakrouhané zelí, nastrouhanou mrkev a na kostičky nakrájenou žlutou
papriku s tatarkou. Vzniklý salát podáváme s upečenou rybou.

„Díky recyklaci se ušetří mnoho energie a surovin. Například papír se může
recyklovat pětkrát až sedmkrát, sklo vlastně donekonečna. Práci lidí na
dotřiďovacích linkách ale velmi komplikují nezodpovědní lidé, kteří do
kontejnerů na tříděný odpad klidně hodí i jiné odpadky, které tam nepatří,“

Vyplatí se třídit a recyklovat papír?
Spotřeba papíru stále roste. Na začátku 90. let stačil jeden obyvatel naší
republiky spotřebovat 50 kg papíru za rok, dnes je to 150 kg, tedy
trojnásobek. Pro představu – každá česká domácnost najde ve schránce
během jednoho roku 15 až 20 kg reklamních letáků.
V Česku je znovu využíváno asi 30-40% sběrového papíru. Vyplatí se papír
třídit a recyklovat? Většina z nás si představí, že recyklací papíru se šetří
stromy (jen tak mimochodem použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme asi
17 stromů v lese), ale kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody.
Na výrobu balíku 500 listů papíru z dřevní hmoty je potřeba zhruba 7,5 kg
dřeva, přičemž kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru
vyrobeného z dřevní hmoty. To znamená, že recyklovaný papír lze například
používat ve většině tiskáren a kopírek jako běžný kancelářský papír. Přesto
má recyklace malé „ale“. Papír se nedá recyklovat donekonečna. Vlákna se
postupně ničí, proto se mohou použít přibližně pětkrát.
Co s ním dál? Papír, který už není vhodný na výrobu knih, sešitů či novin, se
využívá v jiných oblastech průmyslu. Například na výrobu desek pro
tepelnou izolaci, vláknitých panelů nebo násypného izolačního materiálu.
Znečištěný starý papír a sběrový papír podřadné kvality můžeme použít např.
při kompostování či výrobě bioplynu.
„Současné technologie umožňují výrobu široké škály zboží z recyklovaného
papíru. Recyklaci papíru můžeme podporovat jak vlastním tříděním a
odevzdáním papíru do sběru, tak nákupem výrobků z recyklovaného papíru,“
doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající
se tříděním a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadu najdete na webové adrese:
www.ekontejnery.cz .
Kontakt :
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

Obecně závazná vyhláška obce Zaječice
č.1 / 2009
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
(Výtah z platné vyhlášky obce Zaječice.
Plné znění najdete na úřední desce)

Čl. 2
Poplatník
(1) Fyzická osoba, která má v obci Zaječice trvalý pobyt; za domácnost
může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem; tyto
osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádějí.
(2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Sazba poplatku
1. Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 230,- Kč za osobu uvedenou v čl. 2 a kalendářní rok;
b) částka 250,-Kč stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu rozúčtovaných podle čl. 5
2. Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka činí 480,- Kč.

Čl.5
Rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na jednu osobu
Částka 250 Kč dle čl. 4 písm. b)
byla stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 poplatníka na základě
následujícího rozúčtování:
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2009
činily: 526.138,- Kč
počet poplatníků :
1046
rozúčtování:
526.138 : 1046 = 503
skutečný náklad na 1 poplatníka:
503,- Kč
Čl.6
Splatnost poplatku
(1) Poplatník osobně nebo prostřednictvím společného zástupce je povinen
uhradit poplatek
jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě stanovené dle odst.
1, je poplatek splatný do 20. dne následujícího měsíce po vzniku
poplatkové povinnosti.
(3) Platbu lze provést –
-hotově - složením na obecní úřad, nebo
-převodem z účtu na účet obce Zaječice
-číslo účtu : 3226-531/0100
-konstantní symbol : 308
-variabilní symbol : xxx1337

(místo xxx je číslo popisné domu poplatníka)

Víte, jak správně třídit odpad?
Roztřídíte odpad do správných
kontejnerů. A co dál?
Češi patří ke špičce v třídění odpadů. Většina
z nás umí správně rozdělit papír, sklo i plasty do barevných kontejnerů a také
to tak dělá. Víte, co se s nimi děje potom?
Papír
Papírové odpady putují z modrého kontejneru na dotřiďovací linku. Tam je
potřeba ručně oddělit jednotlivé druhy papíru, protože každý druh se
zpracovává jinak. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování
do papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu nového
papíru. Vyrábí se z něj například novinový papír, sešity, lepenkové krabice,
obaly na vajíčka nebo toaletní papír.
Sklo
Stejně jako u papíru je veškeré sklo ze zelených a bílých kontejnerů
odváženo do specializovaného závodu, kde je dále dotřiďováno. Dotřiďování
probíhá na speciální automatické lince řízené počítačem. Přesto je potřeba
důkladně oddělovat barevné sklo od bílého. Z třídící linky na sklo se střepy
odváží ke zpracování do skláren, kde se rozdrtí a přidá do směsi k výrobě
nového skla. Do pece na zpracování skla se zároveň nesmí dostat žádný kov,
keramika ani porcelán. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo.
Plasty
I plasty ze žlutého kontejneru zamíří na dotřiďovací linku. Musí se z nich
vybrat PET lahve, fólie a pěnový polystyren, které se zpracovávají
samostatně. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň
zimních bund a spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových
koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren
slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových odpadů se lisuje do
balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných plastů. Tam vznikají
odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové
stěny u dálnic apod.

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:

Vážení občané,
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout akce,
které jsme uskutečnili v posledním čtvrtletí roku a seznámit vás s tím,
co připravujeme v nejbližší době.
Čtvrtého října se uskutečnilo tradiční posezení seniorů, které nás
velmi mile překvapilo rekordní účastí. Od osmého do desátého října probíhal
v Kulturním domě sběr šatstva pro Diakonii Broumov a sedmnáctého října se
zde představil divadelní soubor Hejduk z Předhradí s pásmem Hašlerových
písniček.

Pavel CHLAD ve věku 65 let Zaječice č.p. 230
Josef SUCHÝ ve věku 84 let Zaječice č.p. 231
Jan MICHALEC ve věku 81 let Zaječice č.p. 119

SPOZ Zaječice informuje

Sedmého listopadu se konaly „vánoční trhy“ a od čtrnáctého do
dvacátého osmého listopadu byla k vidění výstava obrazů pod názvem
„Obrazy rodáků a občanů Zaječic.“

Životní jubilea
říjen

A nyní mi dovolte, abych Vás seznámila s tím, co připravujeme.

Vilma NOVÁKOVÁ 75 let Zaječice čp. 254

Pro první čtvrtletí roku 2010 pro Vás zajišťujeme vystoupení
tanečního souboru Formani, divadlo pro děti, divadlo pro dospělé,
velikonoční jarmark a výstavu fotografií a obrazů. O všech akcích budete
včas informováni.

Jaroslava KOUTSKÁ 70 let Zaječice č.p. 7
Jaroslav ROHLÍK 70 let Zaječice č.p. 264
listopad

Závěrem mi dovolte poděkovat jménem Osvětové besedy za
celoroční přízeň, popřát šťastné a veselé prožití vánočních svátků a v novém
roce 2010 hodně pohody a pevného zdraví.

Marie SLAVÍKOVÁ 80 let Zaječice čp. 129
prosinec
František NEPIVODA 75 let Zaječice čp. 3

Eva Honzíčková
Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

Zprávy z fotbalového oddílu SOKOL ZAJEČICE
Po podzimní části fotbalových soutěží můžeme být
spokojeni s umístěním našich družstev. Muži vedou IV.třídu
o 3 body a máme dobře našlápnuto k postupu do III.třídy,
starší žáci vedou tabulku o 5 bodů a budou bojovat o postup
do krajské soutěže, starší přípravka získala 17 bodů a to ji
stačí na 4 místo v tabulce, mladší přípravka získala sice jen
3 body a je na 6
místě ze 7, ale v této
soutěži
jde
především
o
získávání zkušeností
našich nejmenších.
Na hřišti budujeme
zastřešené pódium
pro
muzikanty,
kabiny jsou skoro
hotové taktéž dětský
koutek.
Tento rok jsme opět
udělali velký kus
práce
pro
chod
našeho oddílu, tímto
bych chtěl poděkovat OÚ Zaječice za finanční i materiálovou podporu,
brigádníkům za pomoc a čas při budování zázemí a těšíme se na další
spolupráci i v roce 2010.
Více o klubu na internetových stránkách www.sokolzajecice.estranky.cz

ZÁVĚREM BYCH CHTĚL VŠEM POPŘÁT - VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010
Se sportovním pozdravem
předseda fotbalového oddílu
Křičenský Vlastimil.

Krásné vánoční Svátky
plné pohody a zdraví,
do nového roku
vše nejlepší
přeje
ZŠ Zaječice

