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Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že si i vy užíváte poslední chvilky slunečních paprsků, než
bude opět na čase vytáhnout zimní bundy a „zazimovat se“. Letní sezóna
nám pomalu zavírá svá vrátka a nezbývá než vzpomínat.
Stávají se vaše zahrádky a pergoly v létě místem častých „grilovaček“?
A věděli jste, že kromě piva, jsme my Češi touto aktivitou ve světě také
vyhlášení? Když to vezmu kolem a kolem, vůbec mě to nepřekvapuje,
protože určitě sami víte, že je to záležitost, při které je možné se sejít se
svými blízkými z rodiny, ale i z okruhu přátel. Myslím si, že i já sama letos
byla alespoň u deseti „grilovaček“. Od špekáčků na ohni, co zažívali
ve svém mládí starší občané, se tahle dnešní záležitost vyšplhala k téměř
gastronomickému zážitku, protože lidé grilují už opravdu kde co. Od masa
přes ryby, až ke grilovaným přílohám, jako jsou brambory nebo naložená
zelenina. K tomu si otevřít to naše pověstné pivo a příjemný večer může
začít.
Tato činnost se však začíná rozmáhat i za hranicemi naší země. V zahraničí
je dokonce možné pořídit i jednorázový gril, který sebou můžete vzít třeba
na túru do hor. Z toho však vyplývá otázka, zda pak nezůstane v přírodě
zbytečný nepořádek po případných nepořádných turistech.
A když už jsme u toho turismu, zjistila jsem letos v létě ještě jednu věc,
kterou jsme my Češi vyhlášení – značené trasy pro pěší. Možná by to
člověka ani nenapadlo, ale je u nás takhle označeno na 40 000 kilometrů.
Je mezi vámi někdo, kdo byl někdy značit? Není totiž vůbec těžké se
k takové činnosti dostat. V podstatě je to zrovna tak jednoduché, jako začít
podle označených tras chodit na túry.
Přeji vám krásné podzimní období!

Obecní úřad Zaječice

Omalovánka pro děti

Oznámení voličům o době a místu konání voleb
do zastupitelstva kraje
ve dnech 7. a 8. října 2016
V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje,
že volby do zastupitelstva kraje 2016 se uskuteční

v pátek 7. října 2016 v době od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin.


Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem:
Obecní úřad Zaječice, 538 35 Zaječice čp. 4,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož
území je vymezeno: také místní částí Studená Voda.
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po
prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý
4. října 2016, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti.
V případě, že Vám hlasovací lístky do 4. října nebudou dodány nebo bude
nějaký chybět, kontaktujte prosím Obecní úřad Zaječice
V Zaječicích dne 22. září 2016
Robert PAVLAČIČ
starosta obce

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 červenec až září 2016 :
1. Rada odsouhlasila znění objednávky obce firmě Správa a údržba silnic
Pardubického kraje na opravy výtluků místních komunikací a montáže
rozhledového zrcadla na křižovatku u rybníka.
2. Rada vzala na vědomí informaci Státního fondu dopravní infrastruktury
o schválení žádosti Obce Zaječice o příspěvek na akci „Zvýšení bezpečnosti
– chodníky v obci Zaječice“ a pověřila starostu k provedení činností s tím
souvisejících. Po bezchybném provedení těchto administrativních,
organizačních a technických činností zaslal Státní fond dopravní
infrastruktury Obecnímu úřadu Zaječice návrh smlouvy na poskytnutí
příspěvku na výše uvedenou akci ve výši 3 489 000,- Kč. Rada se zněním
smlouvy souhlasila a pověřila starostu k jejímu podpisu. Akce se v současné
době realizuje.
3. Rada projednala a odsouhlasila výsledek výběrového řízení na akci
„Oprava fasády a střechy budovy Obecního úřadu Zaječice“. Akci provede
firma Stavební a pece, s.r.o. Chrudim za částku 883 544,90 ,- Kč bez DPH.
Práce na zhotovení díla již byly zahájeny.
4. V průběhu prázdnin byla v přízemí Základní školy Zaječice nově položena
dlažba. Rada odsouhlasila proplacení faktury ve výši 33 900,- Kč firmě
Milan Petržílek, Chrudim, která práce provedla.
5. Obec Zaječice jednala s Městem Chrast o vybudování cyklistické stezky
mezi oběma místy. Výsledkem těchto jednání je dohoda o přípravě akce
s názvem „Cyklostezka Chrast“. Počáteční aktivitou při přípravě této akce
bylo poptávkové řízení na cenu projektové dokumentace, které provedlo

Co jste hasiči..
Dalo by se říci, že letošní léto, co se do četnosti zásahů jednotky týká, bylo
poklidné, za celé prázdniny totiž vyjížděla pouze párkrát - 10. 9.
k drobnému požáru v místním JZD, o 4 dny později se podíleli naši hasiči na
likvidaci hnízda sršňů (přestože je naše jednotka vybavena tak, že mnohé
JSDHO mohou tiše závidět, museli si naši kluci pozvat na pomoc
profesionály z Chrudimi s mobilní plošinou).
Naši obec jsme úspěšně reprezentovali na srazu „Matýskářů“, který se
konal 10. 7. v Dolní Poustevně. Za přesun po vlastní ose jsme si dovezli
ocenění jako nejvzdálenější účastník tohoto tradičního srazu.
O posvícenské sobotě jsme si na zaječickém hřišti užili spoustu zábavy při
utkání Berušgarda vs. Hasiči. Hrál se fotbálek, střílely se penalty, a aby toho
nebylo málo, tak si oba týmy vyzkoušely cvičně požární útok. Řekl bych, že
v tomto sportovním klání nebylo vítězů ani poražených, šlo spíše o zábavu,
a pevně věřím, že se mnoha přihlížejícím líbily nejen dramatické fotbalové
zvraty, ale i ladnost a svižnost provedení požárního útoku „sedmi
statečných Berušek“.
O sobotě 17. 9. se před hasičskou zbrojnicí konal již tradiční 2. ročník
soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Účast byla hojná co do počtu
družstev, tak i do počtu diváků, kteří mohli posoudit, zda byl lepší guláš
z Podlažic, od Ušáků, Kačerů z Vysoké nad Labem, Hejkalovců, Berušgardy,
Staročechů, Skotů, či hasičů z Bítovan. Hodnocení měli přítomní diváci,
kteří ochutnali všechny guláše, těžké. Nakonec, po sečtení hlasů, zvítězili
kuchaři z Bítovan a odvezli si nádherný kovaný putovní kotlík z dílny Lukáše
Radiměřského.
O týden později v neděli 25. 9. sportovní družstvo obhájilo loňské prvenství
v Podlažicích o putovní pohár v memoriálu M. Zaniny.
Za ČHJ Zaječice

Martin Škorpil

Co se nesmí opomenout?
Posvícenský fotbálek
Na Zaječickém hřišti se první sobotu v září konalo posvícenské odpoledne.
Děti se mohly vyřádit na kolotoči, houpačkách, skákacím hradu i ve
střelnici. Ve 14 hod. hráli naši dorostenci mistrovské utkání proti Dřenicím.
Kluci se snažili, ale bohužel na domácím hřišti utrpěli prohru. Následovalo
další zábavné klání Berušek se Starou gardou proti místním dobrovolným
hasičům. Po roce jsme se opět sešli v hojném počtu na fotbálku bez
standardních pravidel. Posvícenský fotbálek probíhal ve srandovním duchu,
pan rozhodčí pískal vtipně dle svého uvážení, co chtěl (pravděpodobně to
okoukal na přeborech). Hasiči tentokrát měli míč více ve svém držení, však
to jsou pěkní „rychlíci“, naše smíšené družstvo jim tak stěží stačilo.
Nakonec jsme je nechali vyhrát, ať mají chlapci radost. Po zápase se jako
vždy kopaly penalty a štěstí se otočilo pro tým žen a mužů. Brankáři
i zdravotní bratr se pěkně zapotili, ale srandy jsme si užili dostatečně.
Na oplátku pro nás pak hasiči připravili hasičský útok, vše připravili,
vysvětlili a ukázali. Poté i my, Berušky, vyběhly s hadicemi a proudnicemi.
Vše jsme dokázaly dobře pospojovat a voda tak mohla téct proudem po
hřišti. Na časovku by to sice nebylo, ale i taková zkušenost pro
nezasvěcené se cení. Diváků se sešlo také mnoho, a za to jsme moc vděční,
neboť naše snaha pobavit Vás, nebyla zbytečná.
Následovala večerní zábava na parketu, kde nám k tanci a poslechu zahrál
a zazpíval náš spoluobčan pan Jaroslav Kulhánek. Kdo chtěl, ke zpěvu se
klidně přidal. I zde byla veliká účast, a to až do pozdních
hodin. O občerstvení z udírny se starali celé odpoledne hasiči.
Snad si všichni toto odpoledne užili v dobré náladě a děkujeme, že fandíte
srandě.
Za Berušky a Starou gardu

Marie Křičenská

Město Chrast. Výsledkem je cenová nabídka ve výši 228 500,- Kč bez DPH.
Rada obce Zaječice s výší této nabídkové ceny vyslovila souhlas.
6. Rada pověřila místostarostu obce k vyhotovení dopisu firmě Povodí
Labe, státní podnik, ve kterém Obec Zaječice bude žádat uvedenou firmu
o odtěžení sedimentů a odstranění porostů z koryta potoka Ležák. Znění
dopisu bylo následně odsouhlaseno a dopis byl Povodí Labe odeslán.

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou definitivně za námi a nás už vítá se svou barevnou
paletou pan Podzim. Zůstaly ale vzpomínky na dovolenou nebo prázdniny.
Jaké byly prázdniny ty naše – tj. Kulturního domu a členů OB vám nyní
krátce sdělím.
Devátého července skončila velmi úspěšná výstava obrazů pana Petra
Lichtenberga. Hned další týden nastoupil pan Luboš Kvasnička st. a ml.
Začaly práce na výměně topení, a s tím spojené vyklízení potřebných
prostor KD. Postup prací byl celou dobu podle dohodnutých termínů
a ještě nám pomohli s přesuny těžkých předmětů. Koncem měsíce srpna
bylo hotovo. Tím tato firma ukázala, jaký by měl být řemeslník – kvalitní
práce, spolehlivost a ochota. Poděkování nás všech jim právem náleží.
Kulturní dům tím doznal změnu, která byla velmi potřebná a pro všechny
návštěvníky příjemná.
Další etapou byl úklid celého objektu. Ten už ale bychom vlastními silami
nezvládli a proto jsme byli vděčni za každou, byť malou, pomoc.

Poděkování proto patří paní Sylvě Bohuňkové, Anně Polívkové, Daně
Hlaváčkové a dcerám, Haně Novotné st., manželům Křičenským, panu
A. Suchému a M. Škorpilovi. Nesmím zapomenout na členy OB, kteří velkou
část úklidu prováděli.
V tomto shonu jsme 16. a 17. září 2016 stačili pořádat sběr šatstva pro
Diakonii Broumov. Sbírka se vydařila a všem občanům, kteří do sbírky
přispěli, spolu s Diakonií Broumov, děkujeme.
Ve středu 28. září jsme společně s místními Hasiči pozvali na hřiště FC naše
děti na přehlídku přinesených draků. Odměnou za předvedené dráčky byla
malá svačinka.
Dále si Vás dovolujeme pozvat:
 v říjnu - v neděli 16. října 2016 v 15.00 h do KD na „ Odpoledne pro
naše občany“. V programu vystoupí děti MŠ Bítovany, poté zahraje
skupina pana Škvařila. Malé občerstvení nebude chybět. Srdečně zveme
už nyní.
Koncem měsíce budeme pokračovat v cyklu cestopisných přednášek
manželů Alinčových. Termín i navštívenou oblast včas oznámíme.
 v listopadu - v sobotu 5. listopadu 2016 bude Lampionový průvod.
Tentokrát ho zakončíme v kulturním domě. Zde bude dětem uvedena
pohádka J. Wericha „ Fimfárum“.
Další sobotu 12. listopadu bude v KD tradiční „Předvánoční jarmark“.
27. listopadu – první adventní neděle – společně rozsvítíme vánoční
strom.
 v prosinci - Předvánoční koncert a besídka naší ZŠ - je zatím ve fázi
jednání. V jednání je také kulturní vystoupení, které by se konalo buď
19. listopadu nebo v prosinci.
Všechny akce budou oznámeny místním rozhlasem a plakáty.

Jarmila Nováková
vedoucí Osvětové besedy

Životní jubilea v naší vesnici
červenec
DOSTÁLOVÁ Božena

90 let

Zaječice čp. 115

70 let
80 let

Zaječice čp. 281
Zaječice čp. 111

70 let
80 let
90 let

Zaječice čp. 280
Zaječice čp. 51
Zaječice čp. 280

srpen
CIMBUREK Stanislav
TILLEROVÁ Růžena
září
VÁVRA Petr
SPILKOVÁ Vlasta
ALINČOVÁ Marie

Přejeme všem hodně zdraví do dalších let.

S kým jsme se bohužel museli rozloučit…
SUCHÁ Růžena
PAVLÍK František
KOŠINA Jaromír

Zaječice čp. 137
Zaječice čp. 27
Zaječice čp. 251

ve věku 82 let
ve věku 85 let
ve věku 68 let

Hlavní náplní činnosti školní družiny v letošním školním roce bude celoroční
hra SOVÍ ŠKOLA, ale nebojte se, v žádném případě nejde o vyučování. Bude
to skutečná „škola hrou“. V pěti dvouměsíčních blocích si probereme pět
tematických celků. Prvním bude LIDSKÉ TĚLO, v listopadu a prosinci si
budeme povídat o slušném chování v bloku ČLOVĚČINA.

Z prostředí našich
nejmenších

ČÍM BUDU? To je téma třetího bloku a řeč bude o výběru budoucího
povolání, hrou si představíme celkem deset profesí.
Zajímavý bude jistě i blok nazvaný CO JSOU PENÍZE, kde nás čeká i spousta
zajímavých činností. Poslední pátý blok je O HRÁCH A HRANÍ. Oživíme si
nejen staré dětské hry, ale vyzkoušíme si též moderní relaxační hry
k odreagování a uvolnění.
Plánované akce na září
* 2. 9. – pohádka O KAMARÁDSTVÍ, divadlo ÚSMĚV
* 8. 9. – POHÁDKOVÝ ZÁMEK – návštěva Muzea v Chrasti s doprovodným
programem
* 15. 9. focení žáků 1. ročníku
* 20. 9. – dopravní hřiště v Chrudimi – bezpečnost silničního provozu
* 20. 9. – návštěva Regionálního muzea v Chrudimi

Nedávno jsem četla velmi zajímavou knihu, kde stálo: „ Když už si myslím,
že mě jen tak něco nepřekvapí, děti mě rychle vyvedou z omylu.“ Okamžitě
mně proběhlo hlavou, že to je naprostá pravda. Se začátkem školního roku
očekává snad každá učitelka mateřské školy slzičky dětí a ztrápené pohledy
maminek, které musí opustit uplakané dítko na dlouhé hodiny a mnohdy
navíc jít s úsměvem první den po rodičovské dovolené do zaměstnání.
A tak, se mi celé prázdniny, které jsou dlouhé a občas ostatními záviděné,
odehrávají v hlavě různorodé scénáře prvních zářijových dní. Všechny končí
obdobně a od skutečnosti se příliš neliší. Pro nezasvěcené – opravdu to
není žádná legrace. Navíc si představte, že musíte při počtu 28 dětí ve třídě
vnímat každé dítko zvlášť, zaměřit se na senzitivní období jednotlivců
a přizpůsobit obsah práce tak, abyste podpořili rozvoj těch oblastí, které to
vyžadují.

* Vyhlášen sběr pomerančové kůry a sběr papíru – koncem měsíce září
společnost WEGA recycling s.r.o. přiveze kontejner, který naplníme
nashromážděným papírem, plasty a železem. Papír, víčka od PET lahví,
železo, plechovky od nápojů můžete nosit do školy po celý rok. Do doby
přistavení kontejneru uložíme sběr v našich skladovacích prostorách.

Co je ale velkou zábavou a na co vždy těším, je právě ta chvíle, kdy
v nečekaném okamžiku ve vší nevinnosti děti pronesou či provedou něco,
co nás všechny pobaví. A na tyto chvíle se moc těším. Doufám, že jich
v novém školním roce bude skutečně mnoho.

* 27. 9. Exkurze do závodu Fruta Chrast, do sklenářství - Jan Brdíčko Chrast
a návštěva městské knihovny tamtéž.

V závěru bych chtěla poděkovat SDH ze Zaječic, kteří před prázdninami
dětem připravili úžasný program, na který budeme všichni ještě dlouho
vzpomínat.

Mgr. Jana Páslerová

Zlata Suchá

ředitelka ZŠ Zaječice

Nové lišty k obložení jsme si objednali u truhláře Martina Fouska.
S výsledkem všech provedených prací jsme spokojeni.
Program
1
Děti
přizaječických
programuhasičů.
zaječických
hasičů.

Základní škola
Počet tříd
Počet ročníků
Celkový počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Počet nepedagogických pracovníků

4
5
57
5
1

Školní jídelna
Počet osob (vedoucí ŠJ a pomocná kuchařka)

2

Třídy, počty žáků, třídní učitel
Děti při programu zaječických hasičů.

Do školy s úsmě vem...
Na co dospělí rádi vzpomínají a co děti srdceryvně prožívají – škola je tu,
prázdninám odzvonilo.

I. třída

1. ročník 9 žáků

Mgr. Hana Mrkvičková

II. třída

2. ročník 18 žáků

Mgr. Ilona Cinková

III. třída

3. ročník 13 žáků

Mgr. Lenka Hemerková

IV. třída

4. ročník 5 žáků

Mgr. Jana Páslerová

5. ročník 12 žáků

Realizované opravy a rekonstrukce provedené přes prázdniny

Celkem 57 žáků

Rekonstrukce elektroinstalace kotelny a výměna osvětlení ve třídách
realizovala firma pana Pavla Suchého. Montáž kazetových podhledů ve
dvou třídách provedla firma Dumit+ s.r.o., Staré Hradiště u Pardubic.
V přízemí se pokládala nová dlažba, práci provedl pan Petržílek. Prostory
jsou nyní mnohem světlejší a útulnější.

Školní družina
Počet oddělení ŠD: 1 oddělení s kapacitou 30 žáků
* provoz denně od 11.25 do 16.00 hodin
* poplatek činí 70 Kč na měsíc

