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Číslo 4 / 2010
Informace z jednání Rady obce Zaječice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil se záležitostmi, které mimo
jiné, v období listopadu a prosince 2010 projednávala a řešila Rada obce
Zaječice.
Rada pověřila starostu obce k převzetí znaku a praporu obce. Starosta obce se
následně společně s autorem návrhu znaku panem Luďkem Štěpánem
zúčastnil slavnostního aktu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky, při kterém jim byl předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou
Němcovou oficiálně předán znak a podoba praporu obce Zaječice. Od tohoto
okamžiku je znak obce používán na jejich úředních tiskopisech a bude
prezentován při všech dalších oficiálních jednáních. Rada obce předpokládá
zhotovení praporu obce tak, aby mohl být následně také používán při všech
vhodných příležitostech. Rada obce také touto formou děkuje panu Luďkovi
Štěpánovi za vyhotovení návrhu znaku obce Zaječice a za veškeré úsilí, které
věnoval spolupráci s obecním úřadem při administrativním i věcném zajištění
výše uvedeného.

Starosta obce předložil radě vyhlášku o odpadech, kterou vypracoval
v souladu s platnými právními předpisy v této oblasti. Rada znění vyhlášky
schválila a doporučila její předložení Zastupitelstvu obce Zaječice
k projednání. Vyhláška byla následně zastupitelstvem schválena na veřejném
zasedání.
Starosta obce předložil radě k projednání rozpočet obce na kalendářní rok
2011. Rozpočet je jedním ze základních dokumentů, nezbytných pro řádné
fungování obce. Proto rada věnovala tomuto materiálu velkou pozornost a při
svém jednání se velice podrobně zabývala jak celkovou koncepcí rozpočtu,
tak diskutování jeho dílčích položek. Rozpočet obce je konstruován jako
vyrovnaný v celkové výši přesahující 12 milionů korun s tím, že v této částce
je zahrnuto více než 3,5 milionu korun, které obec při svém hospodaření
v předcházejícím roce uspořila. Rada po projednání rozpočet obce na rok
2011 doporučila ke schválení Zastupitelstvu obce Zaječice. Zastupitelstvo
následně rozpočet projednalo na veřejném zasedání, zapracovalo připomínky
některých zastupitelů a rozpočet schválilo.

Nové složení zastupitelstva Obce Zaječice

Za volební stranu č. 1 - Česká strana sociálně demokratická:
Róbert Pavlačič
Vlastimil Křičenský
Jaroslav Kulhánek
Aleš Grohman
Bc. Martin Křivka
Mgr. Lenka Kellerová

STAROSTA
RADNÍ
RADNÍ
PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU

Za volební stranu č. 2 – Nestraníci pro obec:
Antonín Suchý
Luboš Kvasnička
Mudr. Lenka Štefanová
Vladimír Štourač

Vážení občané Zaječic,
dovolte mi, abych Vám jménem všech členů Rady obce Zaječice popřál vše
dobré v novém roce a především hodně zdraví.
Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Za volební stranu č. 3 - SNK Evropští demokraté:
Ing. František Mihulka
Hana Novotná
Miroslav Rohlík
Ing. Lenka Cemperová

MÍSTOSTAROSTA
PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU
RADNÍ

Za volební stranu č. 4 – Občanská demokratická strana:
Tomáš Bleha

V uplynulém období jsme se
rozloučili s:

JÍREK Jaroslav

ve věku 80let

Zaječice čp. 234

VLADYKOVÁ Blanka

ve věku 81 let

Zaječice čp. 60

PEJCHOVÁ Božena

ve věku 89 let

Zaječice čp. 267

SPOZ Zaječice informuje
Životní jubilea
říjen
FOUSKOVÁ Marie

70 let Zaječice čp. 122

STRYKOVÁ Božena

80 let Zaječice čp. 208

listopad
SUCHÁ Soňa

70 let Zaječice čp. 195

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice
Vážení občané,
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout akce,
které jsme připravili v posledním čtvrtletí roku 2010 a seznámit s těmi, které
připravujeme.
.
V měsíci říjnu se uskutečnilo setkání seniorů, proběhl kurs malování na
hedvábí a k vidění byla výstava obrazů MUDr. Oldřicha Pražana. Poslední
říjnový den se konal podzimní jarmark.
Od 6. do 27. listopadu byla v Kulturním domě instalována prodejní
výstava keramiky a betlémů, v neděli 14. listopadu se uskutečnil lampiónový
průvod a o první adventní neděli 28. listopadu se rozsvítil před zdravotním
střediskem vánoční strom.
V pátek 3. prosince jsme poslední měsíc v roce zahájili vystoupením
Formanů a Formánků. Tuto akci přišel navštívit i Mikuláš s čertem a
andělem. Za básničku nebo obrázek obdržely děti sladkou odměnu. Druhou
adventní neděli se uskutečnil v Kulturním domě vánoční koncert sólistky
Hudebního divadla v Karlíně Gally Macků. Letošní rok jsme zakončili
v sobotu 11. prosince koncertem dechové kapely Pardubická šestka.
V prvním čtvrtletí příštího roku chceme pro Vás zajistit divadelní
představení, přednášku o zdravé výživě a velikonoční jarmark.
Závěrem mi dovolte poděkovat za celoroční přízeň, popřát klidné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2011 hodně úspěchů, pohody a
hlavně pevného zdraví.
Za Osvětovou besedu

prosinec
VLADYKA František

85 let Zaječice čp. 60

BUŠKOVÁ Jiřina

85 let Zaječice čp. 256

Všem k jejich krásnému jubileu gratulujeme !

Eva Honzíčková

Pečovatelská pomoc v Zaječicích

Potřebujete vypomoci s úklidem v domácnosti, s nákupem, s osobní hygienou
nebo vymést sníh v tomto zimním období?
Oslovujeme Vás s možností využití pečovatelské pomoci v Zaječicích.
Paní Jolana Soušková Vám nabízí tyto služby:
• nákupy
• běžný úklid domácnosti
• praní prádla, žehlení
• různé pochůzky
• mytí oken
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při podávání stravy
Pomoc je určena zejména občanům se zdravotním a tělesným postižením a
seniorům, kteří nejsou plně soběstační ve výše uvedených úkonech. Zájem o
pečovatelskou pomoc ale může projevit kdokoliv, záleží na dohodě.
Služby pečovatelské pomoci jsou poskytovány za úplatu, a to za
80Kč/hodinu.
Opět záleží na dohodě mezi poskytovatelem a uživatelem služby. Abychom
byli konkrétní: pokud půjde o malý nákup v obci, služba může být vyřízena
do třiceti minut a za vyřízení nákupu zaplatíte 40Kč. atd.
Poplatky za provedení pečovatelské pomoci můžete hradit z příspěvku na
péči. O tento příspěvek si může požádat osoba, která je především z důvodu
nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby. Pokud tento
příspěvek nepobíráte a potřebujete pomoc s úklidem v domácnosti nebo s
nákupy, předáme Vám informace, jak a kde si o příspěvek zažádat. Příspěvek
se vyplácí v minimální výši 800 Kč – v závislosti na míře zdravotního
omezení a stupni soběstačnosti osoby.
Pokud máte zájem o pečovatelskou pomoc, zavolejte na Obecní úřad paní
Kvasničkové – 469 665 450, která Vám sdělí více informací o službě a
poskytování služby. Nebo můžete přímo kontaktovat poskytovatelku služby,
paní Jolanu Souškovou na telefonním čísle 776 340 930.
Mgr.Lenka Kellerová
Lidé dobré vůle žijí i v Zaječicích

V roce 2010 bylo uspořádáno v Zaječicích
několik charitativních akcí. Ráda bych Vás
v následujících řádcích seznámila s jejich
výsledkem.
22. 5. 2010 se v okolí Kulturního domu
uskutečnila akce Děti dětem, která byla
připomenutím 15 let existence Kulturního
domu, 15 let trvání výtvarné výstavy dětí ZŠ a
MŠ Chrudimska a Hlinecka a oslavou Dne dětí. Výtěžek akce činil krásných
20000 Kč. Za polovinu peněz byly nakoupeny pomůcky do školy pro
místní Nikolku Gergelyovou – speciální psací stůl, u kterého se Nikolce lépe
sedí a píše, a koberec pro odpočinek po dlouhém sezení.
Druhých 10 000Kč putovalo na Konto Míša, založené Českým červeným
křížem v Chrudimi za účelem nákupu speciálních kompenzačních pomůcek
pro děti navštěvující speciální třídu MŠ Svatopluka Čecha v Chrudimi. Jak se
lze dočíst na webových stránkách ČČK Chrudim, v říjnu 2010 byly dětem ze
speciální třídy předány kompenzační pomůcky pořízené z této sbírky –
speciální rotoped Motren a masážní lůžko. Tyto dárky za cca 80 000,-Kč
budou sloužit osmnácti dětem s handicapem, stanou se významným
pomocníkem ke zlepšení fyzického stavu dětí s těžkým tělesným postižením
a kombinovanými vadami.
Více informací: http://cck.chrudim.cz/.
DĚKUJEME všem – sponzorům, návštěvníkům, organizátorům i
účinkujícím za přispění k tomuto výsledku.
Ve dnech 11 - 13. 8. 2010 na Obecním úřadě a
v Kulturním domě proběhla sbírka hmotné

pomoci pro občany obce Heřmanice

na Liberecku, jejichž osudy nepříjemně
ovlivnila prázdninová povodeň. Byli jsme
velmi mile překvapeni množstvím přinesené
materiální pomoci. Obec Zaječice zároveň
poskytla obci Heřmanice finanční dar ve výši 10 000Kč, jež posloužily pro
odstranění škod způsobených povodněmi.

Starosta obce Heřmanice, pan Vladimír Stříbrný, poděkoval následně za
materiální, finanční a morální podporu osobním dopisem zaslaným na Obecní
úřad.

Obec Zaječice

ve spolupráci s mezinárodní humanitární
organizací

ADRA

DĚKUJEME všem.
Více informací: www.hermanice.com

pořádá
V neděli 28. 11. 2010 se u Obecního
úřadu uskutečnila akce Slavnostní
rozsvícení Vánočního stromečku.
Ačkoliv nápad s finanční sbírkou ve
prospěch občanského sdružení Amalthea,
které se zabývá poskytováním služeb
pěstounským rodinám, vznikl na poslední
chvíli a nebyl nikde inzerován, vybraný výtěžek činil 1600 Kč.
Tato finanční částka byla předána zástupcům výše uvedené chrudimské
neziskové organizace. Bude použita ve prospěch rodin, které vychovávají
v náhradní rodinné péči děti nemohoucí vyrůstat ve vlastních rodinách.
Organizace poskytuje služby jako je Centrum náhradní rodinné péče, Sanace
rodiny, psychologické a sociální poradenství a jejím hlavním cílem je
spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách
východních Čech.
Více informací: www.amalthea.pardubice.cz

Nezbývá mi než dodat, že je mi ctí žít v obci, kde občané nemyslí pouze na
sebe, ale jsou ochotni pomoci druhým v případě možnosti a potřeby. Vám
všem přeji pohodové prožití svátků vánočních a v novém roce 2011 se těším
na shledání s Vámi při dalších akcích, kde společně přiložíme ruku k dílu.
Mgr.Lenka Kellerová

SBÍRKU AUTOLÉKÁRNIČEK
na podporu zdravotnického zařízení v keňském městě Itibo.
Od 1. ledna 2011 platí nová vyhláška, která
motoristům ukládá povinnost mít v autě nově
vybavenou autolékárničku pro poskytnutí první
předlékařské pomoci.
Nepotřebné staré lékárničky můžete přinést na:

Obecní úřad v Zaječicích

(zasedací místnost v přízemí)
Ve dnech:

středy 5. 1. 2011, 12. 1. 2011,
19. 1. 2011 a 26. 1. 2001
od 14. do 17. hodin
DĚKUJEME ZA POMOC
Všem, kteří nejsou lhostejní.
Bližší informace ke sbírce na www.adra.cz nebo e-mailem:
L.Jedlickova@seznam.cz

Sportovní aktuality
Předem bych chtěl všem občanům popřát hodně štěstí a
zdraví v novém roce 2011.
Co se týče sportovních výsledků týmů našeho oddílu po
podzimní části soutěže tak ty jsou následující:
III.třída mužů - 8 místo,
OP dorostu- 9 místo,
1A. třída starších žáků - 6 místo a mladších žáků - 8 místo,
OP starší přípravky - 4 místo a mladší přípravky taktéž 4 místo.
3. 1. 2011 proběhla výroční schůze, kde se členové seznámili s hospodařením
oddílu a s plány do budoucna. Dále bych rád oslovil dobrovolníky, kteří by
se chtěli podílet na trénování mládežnických týmů, pokud má někdo zájem
obraťte se prosím na pana Křičenského Vlastimila, nebo pana Pejchu Dušana.
A pokud by chtěl někdo podpořit náš oddíl finančně či jinak zde jsou
kontakty, na které se můžete obrátit:

Chcete materiálně či finančně podporovat či
jen přispět na naše mužstva?
Číslo účtu je 238533851/0300
nebo kontaktujte prosím pana Křičenského
na telefonu 608 527 029
nebo:
fczajecice@seznam.cz
Se sportovním pozdravem
Křičenský Vlastimil
předseda oddílu

Děti ze Zaječic a Bítovan už ví, co se dá vyrobit
z tříděného odpadu.
MŠ Bítovany se v listopadu roku 2010 zapojila do
pokusu o světový rekord vytvoření největšího
množství znaků měst a obcí z tříděného
odpadového materiálu.
Děti měly za úkol do školky donést igelitové
sáčky barev odpovídajících znaku obce Bítovany
– tedy žluté, červené, modré, zelené, černé. Následně sáčky natrhaly na
kousky a za pomocí učitelek byl vytvořen tento krásný bítovanský znak.
Tvořivá práce s odpadovým materiálem byla pro děti užitečná i v tom smyslu,
že si uvědomily, že odpad z domácností se dá ještě dále využít, nejenom
bezúčelně vyhodit.
Paní učitelky si s dětmi povídaly také o tom, jaké další věci můžeme do
kontejnerů na tříděný odpad donést a jaké recyklované výrobky z něho
mohou vzniknout.
A co Vy, rodiče dětí ze školky a další
obyvatelé Zaječic?
Nenechejte se malými dětmi zahanbit a
neházejte všechen odpad do popelnic!!!
Děti rády s Vámi půjdou ke kontejneru a
dle druhu odpadu ho hodí to toho správně
„barevného“ - je to pro ně zábava a pro
naše životní prostředí krok správným
směrem!
Přidejte se k „modernímu“ způsobu zacházení s odpady – děláte to i pro
budoucnost svých dětí, vnoučat a pravnoučat.
Bohužel se stále ještě najdou ve společnosti lidé, kteří PET lahve a další
odpady místo do kontejneru hodí do kamen. Nedojde jim, že spálené
škodliviny zamoří zejména jejich plíce a také plíce jejich sousedů. Toxické
látky nikde „nezmizí v ovzduší“, obzvlášť za špatných rozptylových
podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“. Myslete na to,
pokud Vás hříšná myšlenka pálit odpad v domácnosti napadne!
Mgr.Lenka Kellerová

