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Leden, Únor, Březen

Životní jubilea v naší vesnici

Vážení spoluobčané,
s vesnicí jsou odjakživa spojeny
určité „předsudky“, když to tak
řeknu. Jedním z nich je ten, že
„na vesnicích žijou jenom samý
balíci“, kteří se zastavili
u zemědělské produkce a jejich
život se motá jenom kolem polí
a hospodářských zvířat. Což má
určitě něco do sebe, ale osobně jsem to nikdy nebrala jako nějaké mínus
a naopak jsem si takového přístupu na vesnicích vždy užívala. Přišlo mi to
takové bližší přírodě, nežli žít mezi paneláky a hlavními silničními tahy ve
městě. V dnešní době už tohle sice také neplatí v tak velké míře jako kdysi,
ale stále k tomu má vesnice blíž.
Nad čím se chci ale pozastavit je fakt, že přestože jsem na té vesnici
vyrůstala, věci spojené s pěstováním nějakých vlastních plodin, bylinek
a květin nebo celkové starání se o zahradu šlo vždy tak trochu mimo mně
a rodiče mě k aktivitě na zahradě vždy museli nějakou oklikou nutit.
S uplynulými roky ale sama cítím, jak mi to všechno najednou bližší.
Z vlastní nechemické zeleniny má člověk o mnoho větší radost, než když si
jí koupí zabalenou v plastu. Bylinky voní všude kolem po celou dobu růstu
a nejsou zasazeny v jednorázových květináčích. Jenom květiny jsou pro mě
ještě „oříšek“, protože tam popravdě stále rozeznávám jenom základní
druhy a nějak mě nezajímá, co bych kde zasadila. Věřím ale, že do toho
dospěju. A že sama jednou budu otravovat na starých kolenech svá
vnoučata, aby se šli podívat na zahrádku. A už se na to moc těším.
Užijte si přicházející jarní dny; vyražte na procházku, zorejte zahrádku
a vytáhněte zahradnické náčiní. Nová sezóna je tu a je ten pravý čas začít.
A večer, až půjdete spát, si užijte ten pocit, že jste strávili čas venku na
zahrádce. Jako pravý vesničan.
Simona Kvasničková

Leden
JEDLINSKÝ Miloslav
ROHLÍKOVÁ Jaroslava
STROUHAL Josef
CERAL Antonín

Zaječice čp. 126
Zaječice čp. 303
Zaječice čp. 214
Zaječice čp. 186

70 let
70 let
75 let
91 let

Února
ČERNÝ Josef

Zaječice čp. 246

70 let

Březen
ČERNÁ Vlasta
NEJTEK Josef
SUCHÁ Věra

Zaječice čp. 140
Zaječice čp. 269
Zaječice čp. 76

85 let
70 let
70 let

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

S kým jsme se bohužel museli rozloučit…
DUŠEK Jaromír
FOUSKOVÁ Věra
MICHALCOVÁ Věra
TUPÁ Zdeňka

Zaječice čp. 205
Zaječice čp. 266
Zaječice čp. 119
Zaječice čp. 77

83 let
83 let
83 let
82 let

Informace z jednání Rady obce Zaječice

Český rybářský svaz
Český rybářský svaz, z. s. místní organizace Zaječice
sdružuje v současné době celkem 59 členů, z toho 9
členů z řad dětí a mládeže. V letošním roce rybáři oslaví 16 let od
vzniku místní organizace Zaječice. Za poslední měsíce rybáři výrazným
způsobem spolupracují s obcí Zaječice zejména při rekultivaci koupaliště
Zaječice. Cílem jejich snažení společně s obcí Zaječice je vybudovat v
prostoru bývalého koupaliště místo vhodné pro pořádání kulturních a
sportovních akcí zejména s rybářskou tématikou. Samozřejmostí bude i
možnost využití tohoto areálu pro další akce pro podporu místních
obyvatel jako například pořádání rodinných oslav, posezení apod. Každý
občan může již dnes vidět výsledky společného úsilí rybářů a obce Zaječice.
Bývalé koupaliště je už dnes z větší části rekultivováno do podoby rybníka.

Ing. Roman Bohuněk
jednatel črs. místní organizace Zaječice

Naše knihovnice Vás vyzývá k návštěvě
Knihy jsou pro mnohé lidi důležitým článkem jejich života, proto není na
škodu připomenout, že

knihovnu.

i my máme v Zaječicích svou vlastní

Ročně sem přibývá mnoho nových titulů a časopisů, které

jsou zde k zapůjčení. Vedle školní knihovny tak můžete nalákat své děti i
sem, vyberou si totiž i oni. Roční členský poplatek je stále stejný - činí
pouhých 20 korun.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Rady obce Zaječice seznámil se záležitostmi,
které, mimo jiné, rada projednávala v období prosinec 2016 až únor 2017 :
Jedním ze záměrů obce je poskytnout občanům možnost třídění odpadů
v dostatečné kapacitě. V souladu s tímto záměrem byl zpracován projekt
s názvem „Zaječice – nakládání s odpady“. V rámci tohoto projektu byla
vyhotovena žádost obce Zaječice o finanční podporu na nákup kontejnerů
pro rozšíření kapacity sběru odpadů. Rada znění této žádosti schválila a
pověřila starostu obce k jejímu zaslání na Ministerstvo životního prostředí
České republiky, které bude rozhodovat o případném poskytnutí dotace.
Obec zadala výrobu smaltovaných znaků obce na budovu obecního úřadu.
Zakázku provedla specializovaná firma Ornamento, s.r.o. Rovná. Znaky byly
firmou obci dodány a rada souhlasila s proplacením faktury uvedené firmě
ve výši 15 808,- Kč.
Rada schválila vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky mateřských škol,
základních škol, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže
regionu, kterou již tradičně organizuje Osvětová beseda Zaječice. Tématem
pro letošní rok je „Moje oblíbená hračka“.
Sbor dobrovolných hasičů obce požádal o schválení nákupu dodávkového
automobilu, který by byl využíván k zajištění činnosti sboru a byl by,
v případě potřeby, také k dispozici dalším organizacím obce. Jednotliví
zastupitelé obce svými podpisy na žádosti souhlasili s nákupem vozidla a
rada na základě jejich vyjádření žádosti hasičů vyhověla.

Rada se seznámila se zněním dopisu Farní charity Chrudim, která touto
formou děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Rada se
k poděkování našim občanům také připojuje.

tomu ve velkých školách s větším počtem žáků. Je více prostoru pro
individuální práci s dětmi a prostředí je zde klidnější.
Radana Ždímalová
školní asistent

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Co se nesmí opomenout?
Platby a zase platby
Do konce měsíce června 2017 je opět termín splatnosti
poplatků za odpad a poplatků ze psa. Platby lze platit

Vážení spoluobčané,
v letošním roce se setkáváme poprvé. V tomto období – myslím první
čtvrtinu roku – Osvětová beseda pořádala pouze dvě akce. Je to proto, že
se o prostory Kulturního domu musíme podělit s hasiči, kteří pořádají svůj
ples, s členy šachového oddílu, kteří hrají utkání v rámci krajského přeboru
2016/2017 a také našimi spoluobčany, kteří zde pořádají oslavy
významných výročí v rodině. Došlo také na drobné opravy, na které
v sezoně není čas.

V únoru jsme Vás pozvali na divadelní komedii s názvem
„Don Quijote de la Ancha“ v provedení Divadla klauniky
z Brna. Byla to humorná parodie na známou klasiku a odborný dohled Bolka
Polívky se nesl celým představením. Účinkující nevtíravým způsobem zapojili do
děje i přítomné diváky, takže zábavy a smíchu bylo opravdu hodně.

v hotovosti na Obecním úřadě v Zaječicích nebo převodem na účet obce
č. 3226-531/0100 Komerční banka.
Variabilní symbol poplatku je vždy Vaše číslo popisné a k tomu
dodatek 1340 (např. 211340) pro poplatek za odpady a stejný systém
je i u poplatku za pejsky - Vaše číslo popisné a dodatek 1341
(např. 211341).
Poplatek za odpady pro letošní rok činí 500 Kč za každou osobu
přihlášenou k trvalému pobytu v naší obci, poplatek za pejsky zůstal ve výši
60 Kč za jednoho psa, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí
150 Kč.
Poplatek za odpady je povinná platit také osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci v naší obci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 500 Kč
za nemovitost.

času pro dovezení sběru uvádíme telefonní číslo 727 834 417.
Za odevzdaný sběr předem děkujeme.
Srdečně zveme všechny děti na ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2017 /
2018. Uskuteční se 26. dubna 2017 od 15:00 hodin. Těšíme se na vás,
budoucí prvňáčci.

Co nás trápí?
Rodiče se domnívají, že odpovídající vzdělání může dát jejich potomkům
výhradně velká škola.

Ale… Největším plusem malé školy je malý kolektiv, kde se všichni dobře
znají. K jednotlivým dětem tak může být ve výchově i ve výuce
přistupováno individuálně s respektováním osobnosti žáka. Žáci vyrůstají v
klidnějším, téměř rodinném prostředí s maximálně efektivní výukou, což
umožňuje právě nižší počet žáků ve třídách.

Z průzkumu…
Žáci venkovských škol hodnotí klima třídy jako lepší než žáci škol
městských. Venkovské děti jsou ve škole spokojenější, vykazují nižší míru
hádek a soutěživosti, a drží více pospolu. Proto nás mrzí, že ne všichni tuto
možnost využijí a nechají své děti zapsat do jiných vzdálených škol.
Mgr. Jana Páslerová
ředitelka školy
Základní škola Zaječice se letos zapojila do projektu v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj vzdělávání, a tak jsem v lednu nastoupila na
pracovní pozici jako školní asistent. Žáci i zaměstnanci školy mě přijali
velmi hezky. Věřím, že jim bude moje práce přínosem. I když je to školička
malá, tak se mi zde velmi líbí. K dětem je přistupováno úplně jinak, než je

V březnu jsme opět s manželi Alinčovými cestovali.
Tentokrát ale za krásami naší vlasti a to na Broumovsko. Pomocí obrázků
a barvitých komentářů jsme navštívili Teplické a Prachovské skály a jejich
úžasné skalní útvary, jejichž vznik iniciovala sama příroda, různé zvláštnosti
i rostlinstvo. Prohlédli jsme si i města v tomto kraji. V Broumově jsme např.
obdivovali klášter s kostelem, v Hronově rodný domek Aloise Jiráska
a léčivý pramen Hronovku, V Náchodě a Novém Městě nad Metují jsme
viděli krásný zámek, v Polici nad Metují kostel a ve všech jmenovaných bylo
mnoho dalších památkových staveb postavených významnými staviteli,
jejichž díla a sloh musíme obdivovat dodnes. Obrázky Babiččina údolí
připomenuly přítomným divákům krásnou knihu Boženy Němcové –
Babička. Zámek v Ratibořicích s paní kněžnou, babičku s dětmi na Starém
bělidle a u splavu stála opravdová Viktorka.
Byl to večer s obrázky jak skutečnými, poutavým komentářem i námětem
na krásný nedělní výlet do nepříliš dalekého kraje. Za profesionální
přípravu přednášky děkujeme Růžence a Pepíkovi Alinčovým a všichni se
těšíme na další díl.

V současné době vrcholí přípravy na 22. ročník Výtvarné
soutěže mateřských škol, základních škol, ZUŠ a DDM
regionu Chrudimsko a Hlinecko. Termín pro zasílání výkresů je
25. březen. V úterý 21. března jsme evidovali už 110 výkresů. Zájem o tuto
soutěž je stále velký, což nás velmi těší a nemyslíme na spoustu práce,
která spolu s tím souvisí. Odborná porota 30. března vybere nejlepší práce
ze čtyř kategorií. Předání diplomů a odměn bude ve čtvrtek 20. dubna 2017
v 15.00 hod v KD. Všechny došlé výkresy budou vystaveny v kulturním
domě od 20. do 28. dubna pro veřejnost.

Na sobotu 8. dubna 2017 v 16.00 hod připravujeme
besedu s paní Kamilou Skopovou, nazvanou
„Velikonoční zvyky a kraslice“. Besedu pořádáme společně se
Základní školou Zaječice, kde žáci připraví výstavku svých velikonočních výrobků.
Na tuto besedu zveme všechny naše občany i s dětmi.

Na květen opět připravíme oslavu „ Svátku matek“ pro všechny naše
maminky a babičky.
Všechny akce budou oznámeny plakáty a místním rozhlasem.

Jarmila Nováková

Během posledního měsíce proběhly v mateřské škole dvě odborné
přednášky pro rodiče. První byla zaměřena na imunitu a zdravou výživu,
druhá na školní zralost, kterou vedla paní doktorka Köhlerová. Pokud byste
měli zájem, další besedu plánujeme 4.4.od 16:30 na téma výchova
a vzdělávání 2-3 letých dětí.

vedoucí Osvětové besedy

Zlata Suchá

Z prostředí našich
nejmenších

A co dě lají školáci?
Pozvánka

Máme za sebou hezkou zimu, díky které si děti dosyta užily dovádění
ve sněhu, lyžování, bruslení a všemožné hry. Program v tomto období jsme
se snažili přizpůsobit tak, aby si děti mohly co nejvíce pohrát se sněhovou
nadílkou. Chodili jsme sáňkovat, pravidelně nosili zvířátkům do krmelce
žaludy a kaštany, které jsme si na podzim nasbírali a některé děti
absolvovaly lyžařský kurz v Hlinsku.
Všechny aktivity jsme samozřejmě nesoustředili tímto směrem.
Navštívili jsme chrudimské kino i divadlo Karla Pippicha. Dále dojíždíme do
plaveckého bazénu v DDS Slatiňany a předškolní děti se účastní
předplaveckého výcviku v bazénu v Chrudimi. Také jsme měli minulý týden
na zahradě školy zajímavou přehlídku dravců, která se dětem velmi líbila
a dozvěděly se mnoho zajímavostí.

Žáci školy zvou všechny rodiče a prarodiče na velikonoční výstavu, která se
uskuteční ve dnech 10. - 12. 4. v prostorách základní školy.
Žáci, pod vedením svých vyučujících, zde představí své výrobky.
Velikonoční atmosféra na Vás dýchne hned po vstupu. Najdete zde celou
řadu zajímavých nápadů a tipů na výzdobu Vašeho domova.

Škola pořádá dvakrát do roka sběr starého papíru, víček
od PET lahví, železa a
hliníku. Sběr můžete vozit do
školy průběžně během celého
roku. Do doby přistavení
kontejneru jej uložíme v
uvolněných prostorách školy. Pro
případnou domluvu termínu a

