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Vzhledem ke skutečnosti, že především při pořádání výstav obrazů a jiných
exponátů jsou v kulturním domě přechovávány věci nezanedbatelné hodnoty, bylo
rozhodnuto o instalaci elektronického zabezpečovacího systému v celém objektu.
Instalaci a zprovoznění tohoto systému provedla firma Jiří Durilla – elektro help
Hrochův Týnec za částku 50 758,- Kč.
Firmou LKN s.r.o. Chrudim byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení
v úseku od základní školy směrem k nádraží ČD + okolí Kulturního domu. Rada
odsouhlasila proplacení částky 315.000,- Kč za provedení tohoto díla.
Rada vyslovila souhlas s proplacení částky 46.360,- Kč ve prospěch obce Bítovany
za provoz a náklady na údržbu hřbitova.

Rada projednala a odsouhlasila úhradu neinvestičních nákladů ve výši 455.600,- Kč
městu Chrast za žáky obce, navštěvující Základní školu v Chrasti.

Den Země

V naší mateřské školce v Bítovanech to žije

Rada projednala smlouvu o zhotovení díla „Výstavba stání pro kontejnery na tříděný
odpad“ s firmou Miroslav Bohuněk. Pověřila starostu obce k podpisu této smlouvy.
Dílo má hodnotu 76.675,- Kč.
Rada rozhodla o výměně oken v budově školní jídelny. Ke zhotovení díla byla
vybrána firma Okna Ideal - Josef Hrdý Miřetice. Hodnota díla je 137.443,- Kč. Rada
pověřila starostu obce k podpisu smlouvy s uvedenou firmou.
Starosta obce byl pověřen Radou k uzavření mandátní smlouvy pro výběrové řízení
na zhotovitele akce „Oprava chodníků v obci Zaječice“. Následně bylo osloveno pět
firem, které předložily svoje nabídky. Z těchto firem byla výběrovým řízením
vybrána firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která dílo zhotoví za částku 2 195 657,Kč se zárukou 10 let. Dílo bude provedeno ve třech etapách :
- úsek Restaurace Křepelka – směr Chrast
- úsek Autolakovna – směr Orel
- úsek Autolakovna – směr Bítovany
Rada odsouhlasila pořízení střešní krytiny na střešní konstrukce vybudované ve
sportovním areálu v částce 50 000,- Kč.
Rada odsouhlasila firmě MILZA Zaječice zřízení vjezdu do areálu firmy kolem
objektu Restaurace Křepelka. Podkladem pro udělení souhlasu bylo především
vyjádření statika, který povolení vjezdu podmínil vzdáleností tohoto vjezdu od
restaurace a rychlostí, kterou budou vozidla vjezdem projíždět.
Rada vzala na vědomí přidělení dotace obci Zaječice ve výši 250 000,-Kč
z Programu obnovy venkova od Krajského úřadu Pardubického kraje na částečnou
opravu chodníků v Obci Zaječice.
Obecní úřad v Zaječicích v zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zdraví
občanů v obci stanovuje chovatelům a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi
volně nepohybovali na veřejném prostranství v zastavěných částech obce.
Za Radu Obce Zaječice Róbert Pavlačič, František Mihulka Ing.

V bítovanské Mateřské školce se nám vytváří krásná veselá
společnost rodičů, paní učitelek a dětí. Po podzimním úspěšném
lampiónovém průvodu a Vítání jara s pohádkou, jsme si společně
zorganizovali Den Země.
V úterý 27. dubna jsme společně s dětmi na zahrádce školky zasadili
jablůňku. Děti se učili, jak se třídí odpad, sázeli semínka. Chvála patří
aktivním rodičům a prarodičům, kteří společně s dětmi vyráběli obrázky
stromů. Děkujeme paní ředitelce a paním učitelkám za to, že si pro nás
vyhradily svoje volné odpoledne.
Adriána Nepivodová

Třídění odpadů
Co dělat s odpadky v domácnostech?
Správná odpověď zní: vytřídit je! Někomu
může separace odpadů připadat jako
zbytečná věc, tak to ale není! Tříděním
odpadu můžeme výrazně ovlivnit naše
životní prostředí.
Každý by si měl uvědomit, že velkou část
toho, co vyprodukujeme, tvoří odpady, které
lze znovu využít. Proto se vyplatí začít třídit
už doma. Nemusíte kupovat nové odpadkové
koše. Stejně poslouží i tři igelitové tašky – na
papír, plasty a sklo. Například vytříděný papír je možné recyklovat až sedmkrát!

Plasty jsou také výborně recyklovatelnou surovinou. Z PET lahví se například vyrábí
vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do
takzvaných zátěžových koberců. Díky recyklaci skla potom vznikají nové lahve na
minerálku či pivo.
Množství odpadů z našich domácností můžeme výrazně ovlivnit už při samotném
nákupu. Příkladem jsou mycí prostředky na nádobí. Pokud stále kupujeme saponát v
plastikové (PET) lahvi, obal zabere mezi odpadky po vyhození vždy
několikanásobně více místa, než obal od náhradní náplně. Tou pochopitelně můžeme
plnit do již jednou zakoupenou lahev. Ušetříme tak nejenom zmiňovaný obal, ale
také svoji peněženku.
K třídění odpadů v domácnostech stačí opravdu velmi málo. Pořiďte si tři nádoby,
do kterých budete jednotlivé odpady odkládat. Takto vytříděný odpad potom vhoďte
do správného kontejneru. Do žlutého kontejneru patří plasty, modrý kontejner je
určen pro papír, do bílého nebo zeleného kontejneru vhoďte sklo a vše je hotovo.
„Třídit doma je velmi důležité. Pokud v jedné odpadkové nádobě skončí vše
nepotřebné, nelze již materiál dále dotřídit a zpracovat,“ vyjádřil se Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací
odpadu.
Informace o třídění odpadu najdete na webové adrese www.ekontejnery.cz .

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice

Vážení občané,
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout
akce, které jsme uskutečnili ve druhém čtvrtletí roku 2010 a seznámit s tím,
co připravujeme v nejbližší době.
Ve čtvrtek 1. dubna zahájil vernisáží 15. ročník výtvarné soutěže
dětských kreseb žáků mateřských škol, základních škol a domů dětí a
mládeže regionu Chrudimska a Hlinecka na téma „Vzpomínka na prázdniny“.
Soutěže se zúčastnilo deset mateřských a deset základních škol. Z došlých
výkresů ocenila odborná porota 26 prací a jejich autoři obdrželi diplomy a
věcné ceny.
V neděli 9. května v Kulturním domě oslavily maminky a babičky
Svátek matek. V příjemném prostředí si mohly poslechnout i zazpívat mnoho
hezkých písniček. V květnu se ještě uskutečnila charitativní akce spojená
s oslavou Dne dětí, 15. výročí otevření Kulturního domu a 15. ročníku
výtvarné soutěže dětských kreseb.
.
V sobotu 26. června byla vernisáží zahájena letní výstava obrazů
KRAJINÁŘI VÝCHODNÍCH ČECH. Díla zde vystavená pochází ze

soukromých sbírek. Výstava potrvá do 17. července a je otevřena denně od
14 do 17 hodin. Srdečně zveme.
Pro další měsíce připravujeme:
V září proběhne opět sběr šatstva pro Diakonii Broumov a již tradiční
pouštění draků, v říjnu setkání seniorů, kurz malování na hedvábí a jarmark.
V listopadu je zajištěna výstava keramiky a betlémů a na prosinec chystáme
vystoupení Formanů a dechové kapely Pardubická šestka.
O všech akcích budete informováni na vývěskách.
Eva Honzíčková

Jak dopadla akce „Děti dětem“ v Zaječicích?
V sobotu 22.5.2010 se v okolí Kulturního domu v Zaječicích uskutečnil
charitativní dětský den nazvaný „Děti dětem“.
Na podiu vedle Kulturního domu se odehrával různorodý program. Děti spolu
s rodiči mohly například shlédnout pohádku O červené Karkulce nebo O Víle
Kopretince, obdivovaly taneční umění baletek ZUŠ Chrudim, malých
břišních tanečnic nebo mažoretek. Přihlížely také tomu, co se naučili jejich
kamarádi z mateřské nebo základní školy. Ty odvážnější si vyzkoušely, jaké
to je mít na sobě brnění středověkého rytíře nebo se pokusily ozdobit dort.
Všechny děti si mohly ověřit svoji zručnost a šikovnost na stanovištích se
soutěžemi a v průběhu dne také mohly navštívit řadu různých atrakcí –
kolotoč, skákací hrad, lukostřelbu, svézt se v koňském povozu, nechaly si
pomalovat obličej. Zejména rodiče navštívili sál Kulturního domu, kde si
připomenuli 15 let od otevření kulturního stánku prostřednictvím fotografií a
dokumentů zachycujících bohaté kulturní dění v obci.
Děti si v Kulturním domě mohly pohrát s hračkami, jež byly potěchou našich
babiček a prababiček. Zároveň mohly obdivovat výtvarné umění svých
vrstevníků, jejichž výtvory se zde za dobu 15.let trvání výtvarné soutěže žáků
mateřských a základních škol Chrudimska a Hlinecka nashromáždily ve
velkém množství.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem sponzorům, podnikatelům i
fyzickým osobám, kteří přispěli finančními a věcnými dary a bez jejichž
finanční účasti by se nemohla akce vůbec uskutečnit nebo by byla v mnohem
menším rozsahu.
Kromě finančního zajištění akce je nutné zmínit i organizační a programové
zajištění, na kterém se podíleli členové Osvětové besedy, dobrovolní hasiči,
základní a mateřská škola, angažované maminky, zástupce chrudimské
pobočky Generali a.s. a mnozí další iniciativní jednotlivci. Taktéž všichni
účinkující, kteří vystoupili bez nároku na honorář nebo za snížený
honorář.Těmto všem patří další velký DÍK.
Jak již bylo inzerováno, výtěžek akce „Děti dětem“ bude určen na „Konto
Míša“ založené Oblastním Českým červeným křížem v Chrudimi za účelem
zakoupení speciálních přístrojů pro zdravotně postižené děti – pro chlapce
Míšu, který navštěvuje Mateřskou školu Svatopluka Čecha v Chrudimi, a
další děti se zdravotním postižením. Míša a jeho tatínek nám přímo na akci
vysvětlili, jak speciální přístroj může dětem s handicapem pomoci a v čem
jim může být přínosný. Velmi milým překvapením pro nás bylo rozhodnutí
oznámené ředitelkou ČČK Chrudim, paní Annou Altrichterovou, že polovina
výtěžku akce bude určena ve prospěch potřeb zdravotně postižené zaječické
holčičky, Nikolky Gergelyové.
Nyní k tomu nejdůležitějšímu.
Je naší milou povinností Vám oznámit, že výtěžek akce „Děti dětem“ dosáhl
úctyhodné částky

20 000 Kč.

Za pomoc k dosažení této částky děkujeme i Vám, všem návštěvníkům a
účastníkům akce, kteří jste přispěli svým dobrovolným vstupným nebo jste
přihazovali v dobročinné aukci.
Závěrem nezbývá než dodat, že se na akci „Děti dětem“ ukázalo, že když
každý přispěje malým dílem, může se z toho podařit velká věc, která potěší a
zároveň prospěje.
Za všechny organizátory
Helena Štouračová a Lenka Kellerová

PS :
Pokud byste ještě jednou rádi zavítali na akci „Děti dětem“, máte možnost na
internetových stránkách www.obzajecice.zde.cz prohlédnout si fotografie či
video z akce.

Odpoledne s malováním na hedvábí v Zaječicích
V sobotu16.října 2010 se v Kulturním domě v Zaječicích od 13. do 17.ti
hodin uskuteční odpoledne s malováním na hedvábí. V průběhu odpoledne se
budou moci účastníci výtvarně zdokonalit v technice malování na hedvábný
podklad – k výběru bude hedvábná šála, šátek, kulatý rámeček, motýl do
okna, polštářek a další. Lektorkou programu bude paní Lenka Zachová
z Libanic.
Pokud byste měli zájem se programu zúčastnit, napište prosím na e-mail
L.Jedlickova@seznam.cz nebo se zapište na nástěnce Obecního úřadu, kde
visí tato nabídka (jméno, telefon,e-mail).
V průběhu měsíce září si zájemci kurzu objednají druh hedvábného podkladu
a zaplatí poplatek 100 Kč, který je nevratný (pokud byste se nemohli kurzu
zúčastnit, musíte si najít náhradníka nebo poplatek propadá).
Kurzu se mohou zúčastnit :
 dospělí
 šikovnější a samostatnější děti
 začátečníci i pokročilí
 lidé s výtvarným nadáním i ti, kteří nejsou výtvarně tolik zdatní –
technika není náročná.
Přijďte se výtvarně odreagovat a vytvořit třeba i dárek k Vánocům pro sebe
nebo své blízké.!
Lenka Kellerová

Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,
detašované pracoviště Chrudim, Revoluční 594, 537 01 Chrudim

Sportovní aktuality

Centrum poskytuje podporu a služby občanům se zdravotním postižením.
Odborné sociální poradenství
Tato služba zahrnuje poskytování sociálního poradenství, včetně
poskytování informací o možnostech výběru druhu sociální služby dle potřeb
uživatele, poskytování informací o základních právech uživatele, také o možnostech
podpory např. prostřednicím dávek pomoci v hmotné nouzi či dávek sociální péče,
dále pak pomoc při vyplňování různých tiskopisů, formulářů apod. Součástí
odborného sociálního poradenství je poskytování sociálně právního poradenství,
prevence krizových situací vztahů mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb,
koordinace sociální pomoci, dále poskytnutí pomoci při sepisování žádostí a
odvolání.
Pro uživatele se sluchovým postižením zajišťujeme prodej baterií do
sluchadel a další součásti např. olivky, hříbečky apod.
Poradenství je poskytováno přímo v Chrudimi v prostorách Centra (po, st
8:00 – 16:00h), ale také na dalších čtyřech kontaktních místech, a to v Hlinsku,
Chrasti (2. čtvrtek v měsíci 8:00 – 12:00 h, dům pečovatelské služby), Třemošnici a
Skutči (4. čtvrtek v měsíci, 8:00 – 12:00 h, MÚ Skuteč).
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba určená lidem se zdravotně
sociálním handicapem. Poskytuje se osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba osobní asistence se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které by
tyto osoby vykonávaly samy, kdyby nebyly handicapovány.
Služba zahrnuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (doprovod do zaměstnání, do školského zařízení, k lékaři,
na úřady, za kulturou, poskytnutí pomoci při volnočasových aktivitách apod.),
pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem, nákupy, běžné pochůzky),
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při přípravě a
podávání stravy, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při
osobní hygieně), pomoc s péčí o děti, pomoc při rehabilitaci.
Kontaktní údaje:
Tel.:
e-mail:
web:

469 620 320, 775 693 989
helenacapova@centrum.cz
www.czp-pk.cz

Uplynulou sezónu můžeme hodnotit jako velmi
úspěšnou, neboť dvě naše mužstva postupují do vyšší
soutěže. Mužstvo mužů postupuje do III.třídy
z 1.místa, starší žáci postupují do kraje též z 1 místa.
Mužstva starší a mladší přípravky se sice umístili ve spodní části tabulky, ale
v těchto soutěžích jde především o získávání zkušeností.
Do nové sezóny jdeme s novým názvem FC ZAJEČICE s.r.o. protože došlo
jak jsme vás informovali už v minulém zpravodaji k odloučení od Sokola
Zaječice.
Do nové sezóny jsme přihlásili tato mužstva - III. třída mužů, okresní přebor
dorostu, krajský přebor starších a mladších žáků a okresní přebor starších a
mladších přípravek.
Všechna domácí utkání budeme konečně hrát v Zaječicích.
Rád bych na tomto místě poděkoval Obecnímu úřadu Zaječice za vstřícný
přístup k fotbalu v naší obci.
Zároveň bych však byl rád, kdyby si někteří lidé uvědomili, že hřiště je
v majetku obce Zaječice a svými investicemi do hřiště a okolí vkládá obec
peníze do svého majetku a díky brigádám a práci fotbalistů se hodnota tohoto
majetku výrazně navyšuje, neboť fotbalisté to dělají zdarma a naopak své
vydělané peníze investují do majetku obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podílejí materiálně či
jinou formou na chodu klubu a všem fanouškům, kteří naše mužstva výrazně
podporovali celou sezónu.
Se sportovním pozdravem a krásným prožitím letních dnů přeje všem
občanům předseda oddílu
Křičenský Vlastimil.

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:
Omlouváme se za zveřejnění chybných údajů v předešlém
čísle.Dnes zde naleznete údaje za období leden–červen.

HONZÍČEK František

70 let Zaječice čp. 102

KULHÁNKOVÁ Marie

70 let Zaječice čp. 240

LUPOMĚSKÁ Milada

97 let Zaječice čp. 219

Vlasta HORÁČKOVÁ ve věku nedožitých 86 let Zaječice čp. 126
zemřel (7.1.2010)
Vladimír TILLER ve věku nedožitých 79 let Zaječice čp. 111
zemřel (3.3.2010)
Zdeněk KREJČÍ ve věku nedožitých 82 let Studená Voda čp. 6
zemřel (2.3.2010)
Emilie ŠEBKOVÁ ve věku nedožitých 97 let Zaječice čp. 99
zemřela (12.3.2010)
Eva CHVOJKOVÁ ve věku 73 let Zaječice čp. 268

březen
JÍREK Jaroslav

80 let Zaječice čp. 234

KRÁLÍK Jaroslav

80 let Zaječice čp. 304

SOTONOVÁ Věra
duben

80 let Zaječice čp. 92

ZAMAZALOVÁ Marie

75 let Zaječice čp. 146

Josef HRNČÁL ve věku nedožitých 60 let Zaječice čp. 34

HOLUBOVÁ Milada

80 let Zaječice čp. 189

Jindřiška VOHRADNÍKOVÁ ve věku 84 let Zaječice čp. 271

SUCHÁ Jiřina

80 let Zaječice čp. 242

BEZDIČKOVÁ Anna

85 let Zaječice čp. 307

SPOZ Zaječice informuje
Životní jubilea
Omlouváme se za zveřejnění chybných údajů v
předešlém čísle.Dnes zde naleznete údaje za období
leden–červen.

květen
JENÍČKOVÁ Marta

70 let Zaječice čp. 218

MIKOLÁŠOVÁ Marie

80 let Zaječice čp. 13

červen

leden

MEDUNA František

ŠTOURAČOVÁ Helena 70 let Zaječice čp. 20

LUPOMĚSKÁ Ladislava 70 let Zaječice čp. 247

TUPÁ Zdeňka

Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

únor

75 let Zaječice čp. 77

70 let Zaječice čp. 152

