Uzavření lékárny v Zaječicích
Od 1. 3. 2011 došlo k uzavření lékárny v Zaječicích. Její
provozovatel se tak rozhodl z důvodu ztrátovosti lékárny.

Starosta obce proto nabízí občanům, kteří si nemohou léky
jinak obstarat, možnost vyzvednutí léků.
Pokud se do takové situace dostanete, volejte na obecní úřad – telefon

469 665 450.
Leden, Únor, Březen
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Rada projednala, a na základě věcných argumentů odsouhlasila, vykácení 13
kusů jasanů a 3 kusů olší na břehu potoka Holetínka v prostoru nad splavem.
Následně na základě posouzení cenových nabídek rozhodla o výběru firmy
Martin Křivka pro provedení příslušných prací.
Rada projednala závěry revizní kontroly veřejného osvětlení v obci, kterou
vypracovala firma František Bolech, Slatiňany. Z kontroly byla zřejmá
nutnost provedení oprav a úprav veřejného osvětlení tak, aby splňovalo platné
předpisy. Rada pověřila starostu obce k zajištění poptávkového a výběrového
řízení na dílo, které závady veřejného osvětlení odstraní.

Vítání občánků
2. října 2010

Rada posoudila nabídky tří firem na výměnu oken v objektu hasičské
zbrojnice. Rada pro realizaci výměny oken vybrala nabídku firmy Okna Ideal
– Josef Hrdý, Miřetice ve výši 47.716,- Kč.
V souvislosti s rozhodnutím Rady o pořízení velkých kontejnerů předložil
starosta obce Radě cenové nabídky tří firem na rozšíření plochy
kontejnerových stání v obci. Rada rozhodla o výběru firmy Petr Stružinský,
Zaječice, která uvedené dílo zhotoví.
V návaznosti na jednání Zastupitelstva obce, které schválilo v rozpočtu na
rok 2011 částku 500 000,- Kč na úpravu Sokolské zahrady, rozhodla Rada o
oslovení odborné firmy, zabývající se zahradní architekturou a prováděním
souvisejících činností. Firma předložila Radě varianty řešení prostoru
Sokolské zahrady tak, aby byl naplněn záměr upravit uvedenou plochu do
podoby parku, který by v centru obce vytvořil odpočinkový a esteticky
příjemný prostor. V souvislosti s uvedeným záměrem Rada rozhodla o
zahájení provádění prací, které prostor Sokolské zahrady připraví tak, aby
mohl být uvedený záměr následně realizován do výsledné podoby (likvidace
pařezů pokácených stromů, odstranění starého plotu a podezdívky, likvidace
ocelových konstrukcí zábradlí a přístřešků, zemní úpravy terénu, odstranění
starých porostů tůjí, zhotovení nového plotu k pozemku pana Louvara,
oprava podezdívky a chodníku směrem k silnici atd.).
Zastupitelstvo obce schválilo, mimo jiné, na svém veřejném zasedání
celoroční hospodaření Obce Zaječice za rok 2010 bez výhrad. Hospodaření
obce skončilo v uvedeném roce kladným výsledkem 5.171.088,44 Kč. Tyto
prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2011. Hospodaření obce bylo
podrobeno přezkoumání ze strany kontrolních orgánů Pardubického kraje se
závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Za Radu obce Zaječice
Ing. František Mihulk , místostarosta obce Zaječice

ŠVÁCHOVÁ Kristýna nar. 15.6.2010

Zaječice čp. 324

SMRČEK Jakub

nar. 22.6.2010

Zaječice čp. 83

ŠIBAL Kryštof

nar. 21.7.2010

Zaječice čp. 292

Stříbrnou svatbu 25 let společného života
oslavili v roce 2010 manželé
Irena a Emil GIŇOVI Zaječice čp. 176
Jana a Jiří NEJTKOVI Zaječice čp. 139
Jana a František REINDLOVI Zaječice čp. 155
Ivana a Bohumil SLAVÍČKOVI Zaječice čp. 23
Hana a Pavel SUCHOVI Zaječice čp. 327
Antonín a Naďa SUCHOVI Zaječice čp. 325

Zlatou svatbu 50 let společného života
oslavili v roce 2010 manželé
Marie a Miroslav VENZAROVI Zaječice čp. 174
Jiřina a Pavel PEJCHOVI Zaječice čp. 262

Diamantovou svatbu 60 let společného života
oslavili v roce 2010 manželé
Věra a František SOTONOVI Zaječice čp. 92
Marie a Čestmír CHOUROVI Zaječice čp. 275

SPOZ Zaječice informuje
Životní jubilea

O s l a v e n ci 2011
leden
NETOLICKÁ DANA

70 let Zaječice čp. 173

HOLUBOVÁ Jarmila

75 let Zaječice čp. 54

BARTOŠOVÁ Jarmila

80 let Zaječice čp. 70

DUCHÁČKOVÁ Věra

85 let Studená Voda čp. 9

NEUBAUEROVÁ Alena

80 let Zaječice čp. 183

BEZDIČKOVÁ Marie

85 let Zaječice čp. 177

CERAL Antonín

85 let Zaječice čp. 186

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice
Vážení občané.
zdravím Vás jménem Osvětové besedy a dovoluji si připomenout akce, které
jsme pro Vás uskutečnili v I. čtvrtletí tohoto roku.
Nový rok jsme zahájili setkáním s paní Lenkou Čejkovou, která nás
seznámila s produkty firmy JUST. Přednáška s názvem „Není byliny, aby na
něco nebyla“ byla velice zajímavá, doplněná ochutnávkami a přítomní si
mohli objednat různá koření, bylinné krémy a vitamínové doplňky stravy.
Na měsíc únor jsme připravili zdravotní přednášku MUDr. Barbory
Doležalové z diabetologie v Chrudimi na téma „Jak žít s cukrovkou“. Byla
doprovázena projekcí diapozitivů a přítomným byl proveden test hladiny
cukru v krvi.
Další akcí bylo „Skupinové bubnování“, kde si účastníci mohli společně
zahrát ve skupině na různé druhy bubnů pod vedením průvodce.
V měsíci březnu zde vystoupil S. D. O. Hejduk z Předhradí s divadelním
představením historické hry „Pověst o Radyni“.

únor
LUPOMĚSKÁ Milada

98 let Zaječice čp. 219

NEHONSKÝ František

70 let Zaječice čp. 67

V sobotu 26. března v 15 hodin proběhlo v Kulturním domě „Odpoledne
s knížkami a pohádkami“. V programu vystoupí ZUŠ Chrudim s dětským
divadelním představením Africké pohádky. Pro děti budou připraveny
pohádkové úkoly, čtení pohádkových knížek, výroba loutek aj.

HOLUB Josef

70 let Zaječice čp. 138

A teď několik slov o akcích, které budou následovat.

březen
TRLA Jaroslav

70 let Zaječice čp. 279

V pátek 1. dubna v 18 hodin se uskuteční cestovatelské promítání s panem
Petrem Ivanem, které bude mít tři tematické části, a to: „Divoké řeky Bosny“,
„Jemen – hory Arabského poloostrova“ a „Sokotra – ostrov v Arabském
moři“.
Na sobotu 2. dubna od 9 do 16 hodin jsme pro Vás připravili „Jarní
jarmark“. Účast přislíbilo hodně prodejců.
Ve čtvrtek 7. dubna ve 14 hodin proběhne v Kulturním domě vyhodnocení
16. ročníku výtvarné soutěže dětských kreseb. V letošním roce děti soutěžily

na téma „Kreslíme pohádky“. Výstava potrvá do pátku 15. dubna, otevřeno
bude denně od 14 do 17 hodin).
V neděli 8. května v 15 hodin jsme připravili pro maminky a babičky
oslavu „Svátku matek“.
Od soboty 18. června do soboty 19. Července uskutečníme tradiční
výstavu obrazů.
Za účast na všech již uskutečněných akcích děkujeme a na připravované
srdečně zveme.
Eva Honzíčková

A jak vlastně dopadla naše sbírka autolékárniček?
V lednu 2011 jsme se v naší obci připojili k celostátní sbírce autolékárniček
ve spolupráci s humanitární organizací ADRA. Do našeho sběrného místa
byly svezeny autolékárničky i z okolních obcí a konečný počet vybraných
lékárniček činil 254 kusů (Zaječice – 105,
Slatiňany – 112, Orel-25, Horka- 12).
Mezinárodní humanitární organizace Adra zajistí roztřídění materiálu a
následnou přepravu do zdravotnického zařízení v keňském městě Itibo.
Cílem sběru autolékárniček bylo zabránit zbytečnému plýtvání materiálu,
který může být ještě využit. To se, myslím, i u nás v Zaječicích podařilo a
děkujeme všem, kteří přispěli!
Naši účast na akci ocenila i humanitární organizace Adra zasláním
poděkování – viz fotokopie.
Mgr. Lenka Kellerová
Dětské hřiště v Zaječicích
V současnosti uvažujeme o vybudování nového
dětského hřiště v Zaječicích. Myslíme si, že naše
obec je natolik velká a čítá natolik obyvatel, že by
měla poskytovat bezpečné a kvalitně upravené místo
pro volnočasové vyžití našich nejmladších obyvatel.
Chceme, aby nové hřiště v Zaječicích vzniklo na základě potřeby rodičů a
dětí tak, aby bylo co nejvíce využívané, dostupné a bezpečné. Byli bychom
rádi, kdybyste se spolu s dětmi do dění kolem hřiště zapojili – ať už ve fázi
příprav, plánování či samotné realizace.
Děti v základní škole již malovali obrázky, jak by nové hřiště mohlo vypadat.
Jejich umělecká díla budou vystavena v přízemí Kulturního domu
v Zaječicích v době konání výstavy výtvarné soutěže škol, tedy v termínu
7 - 15. 4. 2011. Přijďte se podívat! Obrázky jsou opravdu pěkné a je na nich
poznat, že děti mají naprosto konkrétní představy o tom, jak by hřiště mohlo
vypadat.
Vaše názory a připomínky bychom rádi získali také prostřednictvím ankety,
kterou rozešleme rodičům žáků mateřské i základní školy.

Anketa vypadá takto:
Myslíte si, že by v Zaječicích mělo být zřízeno dětské hřiště?
ANO
NE
Které místo v obci by dle Vašeho názoru bylo pro dětské hřiště
nejpříhodnější?
1. Prostor vedle fotbalového hřiště.
2. Zahrada u základní školy
3. Prostor mezi obecním úřadem a zdravotním střediskem (ne u silnice,
ale směrem dozadu od zdr.střediska)
4. Jiné místo : uveďte…………………………………………
Jaké herní prvky by mělo dětské hřiště obsahovat?
Uveďte ……………………………………………………………………
Pokud byste chtěl někdo z Vás se k uvedeným otázkám vyjádřit, zašlete
odpovědi na anketní otázky na e-mail L.Jedlickova@seznam.cz nebo
vyplněné zanechejte na obecním úřadu.
Poslední možností, kde se budete moci zapojit do utváření budoucí podoby
nového dětského hřiště, bude veřejné setkání ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 17.
hodin v Kulturním domě v Zaječicích. Zde se budeme bavit o všech výše
zmíněných otázkách a věříme, že dojdeme k nějakému kompromisu, který
bude přijatelný a přínosný pro všechny zainteresované skupiny. Vezměte
s sebou Vaše děti, které budou malovat „svoje ideální hřiště“ – hlídání dětí se
pokusíme zajistit.
K otázce umístění hřiště je nutno zmínit ještě následující. Zastupitelstvo obce
se dne 10. 3. 2011 usneslo, že prostranství Sokolské zahrady bude upraveno
do parkové podoby. Jsou další potenciální možná místa umístění hřiště.
Aktuálně se nám jako nejdostupnější pro všechny cílové skupiny zdá možnost
vybudování hřiště na školní zahradě školy, kde by hřiště bylo pravděpodobně
nejvíce využívané – školou v době vyučování, školní družinou, rodiči
vyzvedávajícími děti u autobusu z MŠ, rodiči na mateřské dovolené( za
podmínky upravení pravidel využívání hřiště např. v době školního
vyučování apod.) V anketě Vám nicméně dáváme prostor pro vyjádření
Vašeho názoru pro umístění hřiště.
Zapojte se mezi nás, kteří usilují o to, aby v Zaječicích vznikl další prostor
pro volnočasové a sportovní vyžití dětí a mládeže.
MuDr. Lenka Štefanová a Mgr. Lenka Kellerová

Možnost, jak získávat informace o dění v obci Zaječice
Ráda bych Vás seznámila s další možností, jak získávat informace o dění
v Zaječicích. Zaregistrovali jsme stížnosti některých z Vás, že se k Vám
aktuální informace nedostávají – neslyšíte obecní rozhlas nebo se nacházíte v
průběhu dne v zaměstnání mimo obec.
Pokud využíváte pravidelně internet, nabízí se Vám možnost získávání
informací ze Zaječic prostřednictvím zasílání aktualit z webových stránek
obce na Vaše e-mailové adresy.
Jak si tuto službu zařídit?
Na stránce www.zajecice.cz si kliknete na položku Aktuality. Nahoře se vám
zobrazí dotaz“ Chcete přijímat aktuální zprávy?“, po jehož otevření zadáte
svoji e-mailovou adresu, kam chcete informace zasílat a potvrdíte.
Na e-mailovou adresu Vám poté budou přicházet aktuální informace
uveřejněné na webových stránkách – zejména důležitější zprávy, např. o
přerušení dodávek elektrické energie, o kulturních akcích apod. (nebudou zde
zobrazovány méně důležitější informace o prodejcích v obci atd.).
Pokud byste chtěli, aby Vám upozornění o příchozím e-mailu od obce
přicházelo smskou na mobilní telefon, můžete si ve Vaší e-mailové schránce
tuto službu nastavit. Jak na to?
Např. V e-mailové schránce služby www.seznam.cz se ve složce Nastavení,
v odkazu Upozornění na e-mail můžete dočíst, jakým způsobem si službu
nastavit. Po uvedení služby do provozu budou na Váš mobilní telefon
přicházet upozornění o veškerých příchozích e-mailech.
Samozřejmě si uvědomujeme, že služba zasílání aktualit na e-mail je
vymezena pro specifickou cílovou skupinu obyvatel, která má přístup na
internet a ovládá počítačové dovednosti.
Otázky, jak zlepšit kvalitu vysílání obecního rozhlasu nebo jaké zavést další
možnosti informování obyvatel, jsme již zvažovali a pokusíme se na nich
pracovat.
Mgr. Lenka Kellerová

Cyklistika

KAM NA VÝLET

V naší obci máme reprezentanta České Republiky a je jím
Ondřej Louvar , který se věnuje cyklistice od mládí.

RINGELLAND

Zúčastnil se Mistrovství ČR v Mnichově Hradišti, kde vybojoval 6. místo.
Díky tomuto umístění ho reprezentační trenér Stanislav Bambula nominoval
na závod světového poháru v cyklokrosu do Belgického Kalmthoutu, aby
reprezentoval Českou Republiku.
Z osmi desítek startujících, nejlepších světových juniorských cyklokrosařů,
obsadil v závodě 43. místo. To je zatím jeho největší sportovní úspěch. Na
podzim ho čeká první sezona v mužské kategorii do 23 let, ve které by chtěl
být co nejúspěšnější. Od silniční sezony ovšem neočekává jen trénování, ale i
výsledkové umístění, neboť v loňské sezoně obsadil na českém poháru třikrát
čtvrté místo (Zbraslav u Brna, Pičín a Praha).
Ondřej Louvar st. - trenér

Novinky v roce 2011 - nenechte si ujít
Pro letošní rok jsme pro naše návštěvníky připravili opravdovou raritu - bílé
lvy, které můžete vidět v Čechách pouze u nás. Jsou k nám zapůjčeni na
výcvik a poté budou již k vidění pouze v cirkusových manéžích. Spolu se
lvíčaty přicestovali i čtyři mladé pumy.
Každým dnem očekáváme narození tygřích miminek.
Během dvou měsíců by k nám měli přicestovat vzácní levharti cejlonští, kteří
budou zapůjčeni ze ZOO z Jihlavy.
Další novinkou je, že jsme zapůjčili našeho tygra Bajkala do ZOO v
Plzni, proto jej nějaký čas u nás neuvidíte.
Jste k nám srdečně zváni.......

Ringelland Habrkovice 34
284 01 Kutná Hora
Více informací na http://ringelland.webnode.cz

Rozlosování všech týmů FC Zaječice před jarní
sezónou 2010-2011

DOROST-JARO 2010-11
14 NE

14:00

27.3. FC Zaječice

15 SO

14:00

2.4. FC Zaječice

16

III.TŘÍDA MUŽI-JARO 2010-11

Vítanov

Tuněchody
Junior
FC Zaječice

17 SO

14:00

16.4. FC Zaječice

Rváčov

18 NE

10:00

24.4. Ronov

FC Zaječice

19 SO

14:00

30.4. FC Zaječice

Prosetín

20 NE

10:00

8.5. Rosice

FC Zaječice

21 SO

14:00

14.5. FC Zaječice

Orel Hlinsko

14 SO

15:00 26.3.

Načešice B

FC Zaječice

22 SO

10:00

21.5. H.Městec

FC Zaječice

15 NE

16:30

3.4.

FC Zaječice

Křižanovice

23 SO

14:00

28.5. FC Zaječice

Holetín

16 SO

16:30

9.4.

Holetín

FC Zaječice

24 SO

10:00

17 NE

17:00 17.4.

FC Zaječice

Orel

25 SO

14:00

11.6. FC Zaječice

Dřenice

18 SO

17:00 23.4.

Prosetín B

FC Zaječice

26 NE

10:30

19.6. H.Týnec

FC Zaječice

19 NE

17:00

1.5.

FC Zaječice

Bořice

20 SO

17:00

7.5.

T.Kamenice

FC Zaječice

21 NE

17:00 15.5.

FC Zaječice

Míčov

22 SO

17:00 21.5.

Vítanov

FC Zaječice

23 NE

17:00 29.5.

FC Zaječice

Miřetice B

24 NE

17:00

Dřenice

FC Zaječice

25 NE

17:00 12.6.

FC Zaječice

Rosice

26 SO

17:00 18.6.

Slatiňany B

FC Zaječice

10.KOLO
11.KOLO
12.KOLO
13.KOLO
14.KOLO
15.KOLO
16.KOLO
17.KOLO
18.KOLO

5.6.

ROZLOSOVÁNÍ 1.TŘÍDA MLADŠÍHO ŽACTVA SKUPINA A
9.4.
Sezemice
FC Zaječice
11:15 NE
17.4.
Kameničky
FC Zaječice
11:15 NE
24.4..
FC Zaječice
Stolany
15:30 NE
30.4.
Holice
FC Zaječice
11:15 SO
8.5.
FC Zaječice
AFK CR C
15:30 NE
14.5.
Miřetice
FC Zaječice
11:15 SO
22.5..
FC Zaječice
H. Městec
15:30 NE
28.5.
Pardubičky
FC Zaječice
10:45 SO
5.6.
FC Zaječice
Třemošnice
15:30 NE

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

16.4.
23.4.
1.5.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
5.6.
11.6.
18.6.

10.KOLO
11.KOLO
12.KOLO
13.KOLO
14.KOLO
15.KOLO
16.KOLO
17.KOLO
18.KOLO

SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

9.4.
17.4.
24.4.
30.4.
8.5.
14.5.
22.5.
28.5.
5.6.

4.6. Bojanov

FC Zaječice

Starší přípravka jaro 2010-11
9:00 H.Městec,FC Zaječice,Miřetice
9:00 FC Zaječice,Slatiňany,Chroustovice
9:00 Chroustovice,FC Zaječice,Chrast
9:00 FC Zaječice,Chrast,Prosetín
14:00 Kameničky,Načešice,FC Zaječice
9:00 FC Zaječice,Miřetice,Chrast
14:00 Kameničky,Vítanov,FC Zaječice
10:00 Vítanov,Slatiňany,FC Zaječice
10:00 Chrast,Vítanov,FC Zaječice
9:00 FC Zaječice,Prosetín,Chrast

Starší žáci jaro 2010-11
Sezemice
FC Zaječice
Krouna
FC Zaječice
FC Zaječice
Stolany
Holice
Zaječice
FC Zaječice
AFK CR C
Miřetice
FC Zaječice
FC Zaječice
H.Městec
Pardubičky
FC Zaječice
FC Zaječice
Třemošnice

9:30
9:30
13:45
9:30
13:45
9:30
13:45
9:00
13:45

SRAZ
7:45
8:00
7:45
8:00
12:45
8:00
12:45
8:35
9:00
8:00

SO
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

