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Informace z jednání Rady obce Zaječice
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil se záležitostmi, které, mimo
jiné, v období od července 2010 do září 2010 projednávala a řešila Rada obce
Zaječice.
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Na základě výsledků výběrového řízení pověřila rada obce starostu k podpisu
smlouvy s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. na provedení akce „Oprava
chodníků v obci Zaječice“ v částce 2.195.657,- Kč.
Rada schválila prodej staré dlažby z opravovaných chodníků občanům
Zaječic za částku 20,- Kč za 1 čtvereční metr.
Rada odsouhlasila proplacení částky 17 856,- Kč městu Slatiňany za dodávky
obědů občanům Zaječic.

V základní škole se začala v červenci měnit okna. Rada tedy odsouhlasila
proplacení zálohy ve výši 200 000,- Kč firmě Josef Hrdý – Okna Ideal,
Miřetice, která výměnu oken prováděla.
Rada obce vzala na vědomí informaci města Chrast o snížení neinvestičních
výdajů na žáky navštěvující ZŠ Chrast o 15%, tedy o částku 68 328,- Kč.
Rada odsouhlasila nákup homologované dětské skluzavky do dětského
koutku u fotbalového hřiště v částce do 7 000,- Kč. Skluzavka byla následně
pořízena a instalována.
Rada odsouhlasila proplacení faktury ve výši 26 508,- Kč firmě Reflex
Zlín,s.r.o. za dodávku 2 kusů sklolaminátových kontejnerů na sběr tříděného
odpadu.
Rada rozhodla o provedení vjezdů k pozemkům občanů Zaječic nad rámec
akce „Oprava chodníků v obci Zaječice“. Vjezdy budou zhotoveny na
pozemcích obce. Rada souhlasila také s výší rozpočtovaných nákladů s tím
souvisejících, které činí 260 191,- Kč včetně DPH.
Starosta obce požádal dopisem ze dne 2. srpna 2010 Pardubický kraj o
přidělení dotace na rekonstrukci lávky přes potok Ležák, která byla
poškozena povodní. Obec tímto dopisem žádá o dotaci ve výši 150 000,- Kč.
Rada znění dopisu schválila.
Rada obce Zaječice odsouhlasila věnování částky 10.000 Kč jako finančního
daru obci Heřmanice, která byla zasažena srpnovou povodní.
Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Starosta obce Zaječice v souladu s § 15, odst. g) zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Zaječice se uskuteční ve dnech:

1. den: 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
2. den: 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb do Zastupitelstva obce Zaječice je ve volebním
okrsku č. 1 volební místnost je v budově Obecního úřadu v Zaječicích
čp. 4

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb do
Zastupitelstva obce Zaječice hlasovací lístky. O hlasovací lístky je
také možno požádat ve volební místnosti.

Podpořte prosím hlasováním naši školu v projektu
Nadace ČEZ „Oranžová učebna“.

Jde o 2. kolo hlasování. Hlasovat můžete do 15. 10. 2010.

Vše najdete na www.cezregionum.cz
http://soutez.cezregionum.cz/cs/oranzova-ucebna/1514.html

Do nového školního roku 2010/2011 jsme
vstoupili s velkou radostí, že se ven můžeme dívat
novými plastovými okny, která si škola skutečně
zasloužila. Naše žáky rovněž přivítala nově
zrekonstruovaná školní kuchyně. Aby se děti dobře
cítily a dobře se jim pracovalo, veškeré prostory školy, školní kuchyně,
jídelny i družiny zazářily čistotou a barevnou pestrostí.
Chceme touto cestou poděkovat našemu zřizovateli, obecnímu úřadu,
který uvolnil finanční prostředky a plánovaný záměr se mohl uskutečnit.
Jsme moc rádi, že se dobrá věc podařila a naše školička prokoukla. Možná se
časem dočká i nového kabátu, který by jí bezpochyby slušel.
A co plánujeme dále?
I jako škola se snažíme získat finanční prostředky formou projektů,
abychom docílili lepší vybavenosti školy moderní výpočetní technikou tj.
novými počítači a interaktivními tabulemi. V dnešní době jsou počítače
nepostradatelným pomocníkem především pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, žáci si na počítači mohou procvičovat probranou
látku prostřednictvím výukových programů. V neposlední řadě slouží též k
vyhledávání informací na internetu. Vybavení by mohlo být využíváno
rovněž při pořádání přednášek pro širší okruh lidí, tedy i pro naše
spoluobčany.
Při sestavování projektů úzce spolupracujeme s paní Lenkou
Kellerovou, která má zkušenosti s podáváním projektů a je ochotná pomoci, i
přesto, že její děti zatím školu nenavštěvují. I jí patří poděkování.
Společně teď připravujeme projekt, který je zaměřený na prevenci
proti šikaně a dalším negativním vlivům, které s sebou přináší lidské
společenství.
Také bychom chtěli, aby se školní zahrada otevřela i maminkám
s dětmi a podařilo se zde vybudovat nové dřevěné herní prvky – průlezky,
šplhací sestavy, domky, …
Pomůže nám některý ze šikovných tatínků, dědečků, popř. místních
podnikatelů? Rozzářené dětské oči Vám budou odměnou.
Mgr. Jana Páslerová

Dejte prosím hlas Základní škole Zaječice. Potřebný počet hlasů
nám může zajistit získání finančních prostředků pro Vaše děti, žáky
naší školy, na vybavení výpočetní technikou.

ŠKOLA JE TADY !!!

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice

V sobotu 13. listopadu připravujeme pro děti lampiónový průvod.
V pátek 3. prosince vystoupí v Kulturním domě národopisný soubor Formani,

Vážení občané,
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout akce,
které jsme v tomto čtvrtletí uskutečnili a které připravujeme.
.
Do 17. července jste mohli v Kulturním domě shlédnout výstavu obrazů ze
soukromých sbírek pod názvem KRAJINÁŘI VÝCHODNÍCH ČECH.
Výstava byla ojedinělá, návštěvníky hodnocena velice kladně, neboť obrazy
tak významných malířů a v takovém rozsahu nejsou na jednom místě obvykle
vystavovány.
V měsíci srpnu jsme jednali s Diakonií Broumov a zajistili i v letošním roce
sběr šatstva. Ten proběhne l. a 2. října 2010 (pátek a sobota) od 12 do 18
hodin.
V úterý 28. září v 15 hodin bylo pro děti připraveno na letišti Milzy tradiční
pouštění draků. Pro nepřízeň počasí se neuskutečnilo, náhradní termín je
vyhlášen na neděli 3. října.
V neděli 10. října v 15 hodin srdečně zveme všechny seniory na přátelské
posezení. Připraveno je hudební vystoupení a malé pohoštění.
V sobotu 16. října od 13 do 17 hodin proběhne v Kulturním domě kurs
malování na hedvábí, vedený lektorkou paní Lenkou Zachovou.
V sobotu 23. října v 15 hodin zveme všechny na slavnostní vernisáž výstavy
obrazů MUDr. Oldřicha Pražana pod názvem OLDA PRAŽAN –
AMATÉRŮV NÁVRAT DO KRAJE PŔEDKŮ. Výstava potrvá denně od
23. do 28. října. Otevřeno od 13 do 17 hodin.
V sobotu 30. října pořádáme v Kulturním domě od 9 do 16 hodin podzimní
jarmark, kde bude možno zakoupit mnoho zajímavých věcí.
V sobotu 6. listopadu v 15 hodin zahajuje vernisáží prodejní výstava
keramiky paní Evy Roženské a betlémů pana Víška. Výstava potrvá do
soboty 27. listopadu.

V neděli 5. prosince se nám svým koncertem představí Gala Macků a letošní
rok zakončíme 11. prosince koncertem dechové kapely Pardubická šestka
O všech akcích budete informováni na vývěskách a relacemi v místním
rozhlasu. Věříme, že si z naší bohaté nabídky vyberete a navštívíte výše
uvedené akce v hojném počtu.
.
Eva Honzíčková

Poděkování za pomoc postiženým povodněmi

Rádi bychom poděkovali všem občanům, kteří projevili solidaritu s lidmi
postiženými prázdninovými povodněmi a přinesli ve dnech 11-13.8.2010 na
Obecní úřad a do Kulturního domu v Zaječicích hygienické prostředky, vody,
oblečení a další potřebné věci. Nashromážděná hmotná pomoc byla spolu
s věcmi darovanými občany Sobětuch a maminkami z Mamaklubu Chrudim
odvezena dvěma dodávkami do jedné z nejhůře postižených obcí na
Liberecku – do Heřmanic. Zde tuto pomoc osobně převzal a poděkoval za
projevenou podporu starosta obce Heřmanice, pan Vladimír Stříbrný.
Obec Zaječice zároveň poskytla obci Heřmanice finanční dar ve výši
10 000Kč, za což opět k nám do východních Čech směřoval z Liberecka
velký dík.
Sama za sebe musím říci, že jsem ráda, že žiji v obci, kde mnoho obyvatel
nemyslí pouze na vlastní prospěch, ale v případě potřeby je ochotno pomáhat
druhým.
Lenka Kellerová

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:

VOJTA Jiří
Zaječice čp. 206

ve věku 62 let

SPOZ Zaječice informuje
Životní jubilea
Červenec
MOHL Jiří

70 let Zaječice čp. 207

CHLÁDKOVÁ Libuše

75 let Zaječice čp. 261

SUCHÝ Miroslav

80 let Zaječice čp. 81

srpen

SCHUSTER Vladimír
Zaječice čp. 291

ve věku nedožitých 78 let

JÍREK Jaromír
Zaječice čp. 234

ve věku 52 let

SUCHÝ Miroslav
Zaječice čp. 81

ve věku 80 let

NOVÁK Stanislav

70 let Zaječice čp. 171

ŠTURSOVÁ Anna

70 let Zaječice čp. 103

září
ŠTURSA Josef

70 let Zaječice čp. 103

SOTONA František

85 let Zaječice čp. 92

MACHOVÁ Marie

85 let Zaječice čp.130

BLEHOVÁ Františka

90 let Zaječice čp.98

DOLEŽALOVÁ Ludmila 91 let Zaječice čp. 127
Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

Sportovní aktuality
Oddíl FC Zaječice vám přináší další aktuality.
Nejdříve se podíváme na účinkování našich týmů v

soutěžích.
Sezóna III. třídy mužů pro nás začala konečně na domácím hřišti v
Zaječicích, kde průměrná návštěvnost je 206 diváků čímž se nemůže chlubit
ani divizní AFK Chrudim. Za tuto podporu děkuji všem fanouškům. Jako
nováček se držíme v polovině tabulky.
První sezónu hrající dorost je na slušném 8. místě. Starší žáci hrající krajskou
soutěž si drží krásné 2. místo a mladší žáci místo 6. Starší přípravka je zatím
na solidním 4. místě a mladší přípravka nečekaně na místě 2.
Co se týče zázemí klubu, tak díky obecnímu úřadu je srovnaná a zasetá druhá
hrací plocha a zastřešené posezení.
Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelům, kteří nás podpořili. (Bohužel ne
všichni jsou rozvoji fotbalu v Zaječicích nakloněni - viz akce Zelený trávník).
Dále děkuji všem brigádníkům a sponzorům za pomoc.
Jelikož se blíží komunální volby chtěl bych vás poprosit o co nejvyšší účast,
neboť jde o budoucnost naší obce.
S pozdravem za FC Zaječice předseda oddílu
Křičenský Vlastimil

