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Vážení občané,
mnohdy je pro mě složité vybírat téma pro úvodní slovo ke každému
zpravodaji. Člověka svádí psát při každém ročním období o tom, na co se
následující čtvrt rok těší, už jenom díky faktu, že se tomu nemohl zase
nějakou dobu věnovat. A aktuální část roku tento můj problém jenom
umocňuje! Ovšem já si vždycky přece jenom něco najdu.
Slavili jste někdy za Vašeho mládí Vánoce ve škole? Pro mě osobně už je
tato věc normální záležitostí. Pamatuji si dokonce Vánoce v první třídě,
nebo alespoň to, čím jsme se obdarovaly navzájem s kamarádkou.
Na základní škole v Chrasti už jsme k Vánocům ve škole přidali i třídní
vánoční „diskotéku“ a měli jsme každoročně živý stromeček, pod kterým se
poslední den školy dokázalo nahromadit spousty dárků. A co zní trochu
jako kuriozita; v šesté třídě jsme dokonce, jako jeden z darů pro třídní
učitelku, vymysleli vlastnoruční obarvení jejích vlasů − to byla vážně
podívaná. Byla ovšem statečná a výsledek byl pro ni tak uchvacující, že se
tak od té doby barvila nastálo.
A co Vánoce na střední škole? U nás je tradice se každý rok scházet při
„akademii na schodech“. Studenti ze všech tříd se zde seskupí, posedají
a postaví se všude, kde to jde, na dvou různých patrech. Při tom poté
sledujeme vystoupení jednotlivých tříd v mezipatře. Jelikož se na naší škole
vyučuje mnoho jazyků, každý rok zde vyslechneme české, anglické,
německé, španělské, francouzské a ojediněle ruské koledy, které si
připravují jednotlivé třídy. Na závěr je zde pak místo pro Rolničky ve všech
jazycích.
Zpíváte si někdy u stromečku? Možná by mohl být letos i u vás prostor pro
nějakou tu koledu – ať už to bude v jakémkoliv jazyce. Přeji Vám všem
krásné Vánoce plné pohody, alespoň s pocitem, že v duši Vám to všechno
jenom pěje. A šťastný Nový rok!

Informace z jednání Rady obce Zaječice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Rady obce Zaječice seznámil se záležitostmi,
které, mimo jiné, Rada projednávala v období říjen až prosinec 2013 :

V uplynulých letech postihly opakovaně naší obec silné povodně, které
měly za následek značné materiální škody na majetku občanů Zaječic i na
majetku obce samé. S vědomím výše uvedeného požádala Obec Zaječice
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky v rámci Operačního programu životní prostředí formou
předložení projektu s názvem „protipovodňová opatření pro obec Zaječice
II“ Předpokládaná celková částka, kterou by bylo možné na tato opatření
použít byla stanovena na 1 650 125,-Kč s tím, že část těchto prostředků
bude poskytnuta státním fondem životního prostředí (dotace 85 506,-Kč),
část z rozpočtu Evropské unie (dotace 1 402 606,-Kč) a z rozpočtu Obce
Zaječice hrazeno (165 012,-Kč). Projekt byl přijat, byla podepsána příslušná
smlouva se Státním fondem životního prostředí a Obci Zaječice byla
poskytnuta celková částka 1 485 112,50 – Kč. Bylo provedeno výběrové
řízení na dodavatele a byla vybrána zhotovitelná firma Bártek rozhlasy
s.r.o. Valašské Meziříčí. V říjnu letošního roku tato firma provedla veškeré
práce, které byly předmětem uvedeného projektu a které spočívaly ve
zpracování digitálního povodňového plánu a v realizaci varovného
vyrozumívacího systému. Varovný vyrozumívací systém byl předán do
užívání 31. 10. 2013 Obci Zaječice.
Robert Pavlačič
starosta obce Zaječice

Starosta obce předložil radě Smlouvu mezi Obcí Orel a Obcí Zaječice
o poskytnutí peněžitého daru obci Zaječice ve výši 20 000,- Kč na pokrytí
nákladů spojených s povodněmi, které naši obec postihly. Rada se zněním
smlouvy souhlasila a pověřila starostu s jejím podpisem a současným
vyslovením poděkování za poskytnutý dar.
Starosta předložil radě obce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje v rámci programu obnovy venkova na rok
2014 na výstavbu chodníků v obci. Rada obce schválila jak znění žádosti,
tak její podání k Pardubickému kraji.
Rada byla starostou obce seznámena s Rozhodnutím Krajské hygienické
stanice Pardubického kraje o udělení pokuty ve výši 10 000,- Kč FC Zaječice
za překročení hlukových limitů při pořádání taneční zábavy ve sportovním
areálu obce. Rada vzala rozhodnutí na vědomí.
Starosta obce předložil radě Smlouvu o poskytování právních služeb mezi
Obcí Zaječice a advokátní kanceláří Jelínek. Rada obce se zněním smlouvy
souhlasila a pověřila starostu obce k jejímu podepsání.
Rada byla starostou obce seznámena s cenovou nabídkou firmy
Okna Ideál Miřetice na zhotovení a výměnu oken v budově zdravotního
střediska. Rada vzala tuto informaci na vědomí.
Starosta obce předložil radě Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.4/2013 na
provedení zpevnění ploch a oplocení části areálu Základní školy Zaječice

a hasičské zbrojnice ve výši 285 924,- Kč. Rada obce souhlasila s obsahem
dodatku a pověřila starostu k podpisu tohoto dodatku smlouvy.
Starosta obce předložil radě Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů Zaječice pro rok
2013 mezi Pardubickým krajem a Obcí Zaječice ve výši 391 385,- Kč. Dotace
poslouží k úhradě škod, které byly jednotce Sboru dobrovolných hasičů
Zaječice způsobeny při povodních. Rada s uzavřením smlouvy souhlasila
a pověřila starostu k jejímu podpisu.
Starosta obce předložil radě k odsouhlasení proplacení faktury firmě
L-B stavební s.r.o. ve výši 460 048,- Kč za provedení opravy fasády základní
školy a hasičské zbrojnice. Rada s proplacením uvedené částky vyslovila
souhlas.
Starosta obce předložil radě návrh znění Obecně závazné vyhlášky
č.1/2013 o odchylném vymezení doby nočního klidu. Rada obce se zněním
vyhlášky souhlasí s tím, že tato vyhláška bude projednána Zastupitelstvem
obce Zaječice.
Starosta obce předložil radě cenovou nabídku firmy
RScom-CZ s.r.o. Pardubice na nákup telekomunikační techniky pro
Sbor dobrovolných hasičů Zaječice ve výši 52 922,- Kč. Rada s nákupem
telekomunikační techniky za uvedenou částku souhlasila.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem členů Rady obce
Zaječice touto cestou popřál příjemné a spokojené prožití vánočních
svátků, v novém roce pak jen vše dobré a především hodně zdraví.

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Naše obec je čím dál lepší, jsou tu možnosti, které někde ani nemají. Lékaři,
prodejny, hřiště, kulturní dům. Ovšem ještě stále pár objektů kazí lepší vzhled naší
obci. Je to nádraží, rybník (kde dříve kvetly lekníny), zbořené domy a tak dále. Ale
to se snad také dá postupně do pořádku. Já osobně mám radost, když zde vidím
mladé rodiny s dětmi a tak věřím, že život na vesnici bude do budoucna mít šanci.
Ještě jedna věc mě trápí. Kulturní dům je sice malý, ale přijdou-li lidé od jinud, tak
se jim tu líbí. Nás mrzí malá návštěvnost místních občanů. Přitom kdyby se našel
někdo, kdo by byl ochoten hrát divadlo, zpívat nebo provozovat jiné aktivity,
nebyl by to problém. Dříve tu hrávali divadlo, byli různé kroužky a vše zaštiťovala
Osvětová beseda. I když dříve nebyly takové podmínky, jako jsou dnes. Vím, že
toho času dnes lidé nemají, ale věřím, že kdyby se našel někdo, kdo by měl chuť
něco dělat, dalo by se to uskutečnit.
Ještě jednou Vám přeji vše dobré.
Helena Štouračová

Běh Aušperskem
Vážení přátelé, mám napsat něco o Běhu Aušperskem, který se koná v Zaječicích
dvakrát do roka pod záštitou Klubu Rekreačních Běžců (KRB) Chrudim. V letošním
roce se konal 18 . ročník Letního běhu Aušperskem ve čtvrtek 13. 6. 2013. Kdo z
Vás byste se chtěl zúčastnit Nočního běhu Aušperskem, všichni jste vítáni ve
čtvrtek 19. 12. 2013 v 18 hodin.
Na počátku tohoto patnácti kilometrového běhu na trase Zaječice-BítovanyŽumberk-Lukavice a zpět stáli F. Čermák, MUDr. M. Citta, L. Bleha. Prosím, kdo
jste znal drogistu L. Blehu, zastavte se a vzpomeňte na dobrého člověka, který
dokázal poradit a pomoc.
Já nechci propagovat dálkový běh, ale vedle běhu je dobrá prachobyčejná chůze.
Fandím všem, kdo si udělají čas a chodí okolo Zaječic pravidelně. Nejen chodí, ale
nějakým způsobem se hýbají v tělocvičně, na kole i jinak. V dnešní počítačové a
automobilové době tento základní pohyb chybí.

Josef Pazderka

Co se nesmí opomenout?

Z činnosti Osvětové besedy Zaječice
Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás o něco poprosit. Ale nejdříve chci
zavzpomínat na jednu událost, která se před lety konala v Kulturním domě.
Na výzvu v Chrudimských novinách, kde Červený kříž v Chrudimi spolu
s Mateřskou školkou Svatopluka Čecha, vyhlásil sbírku na posilovací zařízení pro
postiženého chlapečka Míšu Teresku, který navštěvoval tuto mateřskou školu, se
Osvětová beseda rozhodla uspořádat charitativní akci, kterou jsme nazvali „Děti
dětem“. Protože zde vystupovalo několik dětských souborů zdarma, jen za malou
odměnu od sponzorů, kteří věnovali různé maličkosti, kterými jsme vystupující
odměnili. Peníze od sponzorů nám také moc pomohly, pro Míšu jsme vybrali 20
tisíc korun, ale jeho tatínek s paní ředitelkou Červeného kříže, polovinu dali na
vybavení naší školy pro Nikolku Gergelyovou. Bylo to pro nás velmi milé
a překvapující gesto a moc jsme si toho vážili. Také nám velmi pomohl pan
J. Krtička, pracovník pojišťovny Generali, který zajistil mnoho věcí, včetně plakátů,
pozvánek a tak dále. Dnes pomáhá postižené holčičce, pro kterou uspořádal
benefiční koncert, který se konal 8. prosince v Chrudimi.
Ale proč toto píši? Prosím, jak mnozí víte, i nadále se Míšovi Tereskovi pomáhá,
a to sice sběrem víček od PET lahví, které mu dopomohou k další léčbě. Mnoho
lidí se už do této sbírky zapojilo a já bych ještě chtěla poprosit o pomoc další
z Vás. Domluvily jsme se s paní Jelínkovou, která půjčuje každý čtvrtek knížky
v knihovně, že by bylo možné nosit tato víčka v tento den před knihovnu, kde
bude pro tento účel krabice nebo pytel. Věřím, že to pochopíte a víčka už
nebudete vyhazovat, ale budete je schraňovat pro dobrou věc. Nikdy z nás
nevíme, zda nebudeme jednou taktéž potřebovat pomoc. Věřte, že vím, o čem
píši.
Končí rok 2013 a já bych Vám všem chtěla popřát klidné svátky vánoční a do
příštího roku hlavně hodně zdraví, radosti a pohody. Chtěla bych také pozvat Vás
všechny do Kulturního domu na různé akce, které se tu konají. Chtěla bych i
pozvat naše nové spoluobčany, kteří si v naší obci koupili domky nebo postavili
nové a hlavně jim popřát, aby se jim zde dobře žilo a našli tu svůj nový domov.

je to k neuvěření, že již uběhlo čtvrt roku a opět vychází Zpravodaj. Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce, již klepou na dveře a s nimi se blíží i konec roku
2013. V tento čas bilancujeme, co jsme uskutečnili a přemýšlíme, co nás
čeká v roce nadcházejícím. Po celý uplynulý rok jsme se snažili zaměřit
činnost nejen pro děti, ale i ostatní věkové kategorie našich občanů.
Měli jste možnost shlédnout tři vydařené přednášky, z nichž jedna nám
připomněla historické stavby a krajinu auerspergského panství, jehož jsme
byli součástí, další dvě nás pak slovem i obrazem přenesly do exotických
krajin Mexika a Číny. Zajímavá byla i březnová módní přehlídka Q módního
ateliéru z Pardubic.
Duben již tradičně patřil výtvarné malířské soutěži žáků mateřských
a základních škol Chrudimska a Hlinecka. S matkami a babičkami jsme
oslavili Svátek matek, koncem června a začátkem července probíhala
výstava obrazů a keramiky, pomáhali jsme na akci „Rozloučení s létem“,
kterou pořádal FC Zaječice, opět sbírali šatstvo pro Diakonii Broumov
a pouštěli draky.
V říjnu jsme připravili setkání seniorů, v listopadu předvánoční jarmark
a lampiónový průvod. Činnost v tomto roce jsme ukončili vánočním
koncertem pěveckého sboru z Ústí nad Orlicí a rozsvícením vánočního
stromu.
V naší činnosti budeme pokračovat i v příštím roce. Zajišťujeme zdravotní
přednášku, divadlo pro děti i dospělé, zájezd na divadelní představení do
Prahy, módní přehlídku, ve spolupráci s MŠ Bítovany dětský karneval,
19. ročník výtvarné soutěže dětí aj. Podrobné informace budou na
vývěskách a v místním rozhlasu.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné a pohodové prožití vánočních
svátků, dětem hodně dárků pod stromečkem a do nadcházejícího roku jen
to nejlepší, hlavně pevné zdraví.

vedoucí Osvětové besedy

Z prostředí našich
nejmenších
mateřská škola Bítovany

Výročí zlaté a stříbrné svatby
v letošním roce
Josef a Eva DOSTÁLOVI

Zaječice čp. 277

zlatá svatba

Před třemi měsíci jsme přivítali nový školní rok a za pár dní budeme vítat
nový rok kalendářní. Většina dětí už zapomněla na své „uplakané“ první
dny a postupně si zvyká na prostředí, kde se někdy poprvé setkává
s určitými pravidly, které si společně stanoví, např. „neubližovat si,
půjčovat si hračky, v oddělení starších dětí jíst příborem, poděkovat,
poprosit, omluvit se, uklidit po sobě hračky, pomůcky“ … Vedeme děti ke
správnému chování při jízdě autobusem, v divadle i při různých návštěvách.
Však jsme letos navštívili nejen divadlo v Chrudimi, ale prohlédli si
i prostory Městského kina, kde jsme si opravdu užili vystoupení Krejčíka
Honzy s programem „Kdo si hraje, nezlobí“! Jízdu autobusem děti zvládají
už velice dobře a tak se je nebojíme vzít i na delší výlet, např. do Chlumce
nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, kde byl pro děti připraven vánoční
program zaměřený na oslavu vánočních svátků v různých zemích. Ani jsme
nevěděli, že v Itálii nosí dětem dárky čarodějnice Befana. V říjnu jsme byli
všichni nadšeni z výstavy, kterou uspořádala Zemědělská škola v Chrudimi,
děti zde mohly spatřit živé králíky, kozy, krávy, holuby, ale i hady, dokázaly
podržet na dlani velkého pavouka (na fotografie se můžete podívat na
našich webových stránkách).
Snažíme se do dění v mateřské škole zapojovat i rodiče a tak říjnová „tvořivá
dílnička“ proběhla v příjemné atmosféře, i když se zúčastnilo méně rodičů, než
jsme očekávali. To platí i o besedě s p. Binkovou na téma
„Jak zvládnout první pomoc“, sešlo se nás asi 14, ale myslím si, že kdo přišel,
nelitoval! Vždyť si každý mohl vyzkoušet, jak je náročná masáž srdíčka nebo
dýchání z úst do úst. A praktické zkušenosti sestry ze „záchranky“ byly velice
poučné. Snad někdy příště, protože poskytnutí

Jaroslav a Helena ROHLÍKOVI

Zaječice čp. 264

zlatá svatba

Jiří a Dagmar KUBELKOVI

Zaječice čp. 295

stříbrná svatba

Miloslav a Hana FOUSKOVI

Zaječice čp. 122

stříbrná svatba

Přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a mnoho krásných
dnů do dalších let.

S kým jsme se bohužel museli rozloučit…
HORÁČEK Roman

Zaječice čp. 241 ve věku nedožitých 17 let

VELENDORFOVÁ Jarmila

Zaječice čp. 223 ve věku 64 let

Vítání občánků
Dne 28. září 2013 se konalo na obecním úřadě
vítání občánků. Slavnostně byli přivítáni

Jan STARÝ
Jaroslav DOLEŽAL
Jan MOLEK
Sofie BLAŽKOVÁ
Šimon NEPIVODA
Lucie BOHUŇKOVÁ

Zaječice čp. 116
Zaječice čp. 191
Studená Voda čp. 9
Zaječice čp. 314
Zaječice čp. 3
Zaječice čp. 96

Životní jubilea v naší vesnici
říjen
HOLUBOVÁ Milena
PEJCHA Pavel
FOUSKOVÁ Věra
PICKOVÁ Miluše

70 let
75 let
80 let
85 let

Zaječice čp. 138
Zaječice čp. 262
Zaječice čp. 266
Studená Voda čp. 12

70 let
80 let

Zaječice čp. 82
Zaječice čp. 40

listopad
ALINČE Karel
PAVLÍKOVÁ Marta
Prosinec
VAVŘINA Jan
MICHALCOVÁ Věra

první pomoci je pro nás nejen povinností, ale dost často právě naše první
správná reakce v určitých situacích dokáže zachránit lidský život.
Rodiče projevili letos opět zájem o kurz „angličtinky“ (vede p. učitelka z
agentury Kroužky), taneční průpravy (p. Nováková z TŠ Besta)
a předplavecký výcvik, který díky spolupráci s DSS Slatiňany probíhá 2x do
měsíce (vedou p. učitelky), dále na jaře v bazénu v Chrudimi (vede plavčík).
Vidíte, že v naší mateřské škole se pořád něco děje. Teď se například
chystáme na společné předvánoční setkání a budeme si „vychutnávat“ tu
pravou vánoční atmosféru, kterou dokážou vytvořit hlavně děti a jejich
hodné paní učitelky, proto jim, i všem ostatním pracovnicím školky patří
velký dík.
Chtěla bych ještě touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří pomohli
s úpravou školní zahrady, za sběr papíru a hliníku a jeho odvoz, za
sponzorství a drobné příspěvky, a za velkou podporu ze strany zastupitelů
obce Bítovany a Zaječice.

Těšíme se na další dobrou
spolupráci a přejeme všem
klidné vánoční svátky a do
nového roku hlavně
zdravíčko!

Hana Sehnalová
80 let
80 let

Zaječice čp. 69
Zaječice čp. 119

ředitelka MŠ Bítovany

Co nového
ve škole…?

Sběr druhotných surovin
Naší snahou je získat finanční prostředky a také vést k ochraně životního
prostředí, aby i děti získaly základní znalosti, jak jednoduché a účelné je
třídit odpad, který lze opětovně recyklovat, a tím rozvíjet vztah k životnímu
prostředí.
24. října naše škola odevzdala 2.180 kg surovin.

Žádost o grant
Škola podala prostřednictvím zřizovatele žádost o grant z rozpočtu
Pardubického kraje. Grant je zaměřen na podporu volnočasových aktivit –
rozšíření nabídky smysluplného trávení volného času formou sportovního
kroužku. Není nám lhostejné, jak děti tráví svůj volný čas.

Budeme rádi, když pomůžete škole při sběru papíru, PET víček od lahví,
hliníkových plechovek. Sběr můžete vozit během celého školního roku do
školy. Celoročně sbíráme i pomerančovou a citronovou kůru.
Získané finanční prostředky investujeme do školních aktivit dětí.

Do zájmové činnosti se zapojilo celkem 40 žáků.
Angličtina pro nejmenší
Divadlo a dramatika
Florbal
Kytara

pondělí 13:00 – 13:45
pondělí 13:55 – 14:40
středa 15:15 – 16:00
pátek 14:55 – 15:4

Moc si vážíme Vaší pomoci a děkujeme za spolupráci.
Pozvánka
Žáci školy srdečně zvou všechny rodiče a prarodiče na vánoční výstavu,
která se uskuteční ve dnech 16. – 19. 12. v prostorách Obecního úřadu.
Žáci, pod vedením svých vyučujících, zde představí své výrobky. Vánoční
atmosféra na Vás dýchne hned u vstupu. Najdete zde celou řadu
zajímavých nápadů a tipů na vánoční výzdobu domova.

Den otevřených dveří
Dne 19. 11. se uskutečnil Den otevřených dveří. Průběhu vyučování se
zúčastnilo celkem 26 osob. K nahlédnutí byly třídy i další prostory školy,
kroniky, fotografie z akcí, svazky časopisu Mraveniště.
I když to některým na poprvé nevyšlo a nemohli přijít, jistě si najdou čas
a přijdou příště. Rozhodně budeme takováto setkání dále zařazovat,
abychom více přiblížili náročnou práci učitelů a pokroky našich dětí.

PŘEJEME VŠEM
příjemné prožití vánočních svátků,
štěstí, zdraví a spokojenost
v roce 2014.

Mgr. Jana Páslerová
ředitelka ZŠ Zaječice

