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Vážení spoluobčané,
určitě nejsem jediná, kdo byl zvědavý, jak zajímavý, a jiný, rok 2020 bude.
Ale to, že nás takhle ochromí záležitost jménem koronavirus, čekal nejspíš
málokdo. Přestože je to téma na dlouhé přemýšlení a debatování, měli
bychom si z tohoto období odnést vzpomínku na to, že se stále umíme
spojit a spolupracovat, že se do našeho jednání umí ve velkém prosadit
lidskost. Pevně věřím, že je to nejhorší za námi.
Přestože máme zrovna období častých dešťů, nevěšte hlavy, že nemůžeme
být každý den venku a hledejme i tady pozitivní stránku. Například tu, že
teplo nás mnohdy dělá apatickými a nemáme náladu využít tyhle dlouhé
dny, kdy slunce zapadá až v pozdních hodinách, k něčemu produktivnímu.
Teď je na to ten správný prostor. A navíc ten déšť pořádně zmaří plány
neustále omývanému tématu „sucho všude kolem nás“. Jelikož jsme
všichni pracovití, věřím, že nikdo nebude lenivět a zase si najde něco, co
vyžaduje jeho pozornost. Od nejmladšího po nejstarší.
Já letošní léto vezmu za jiný konec, za takový, se kterým jsem doposud
rozhodně neměla tu čest. Čekám miminko a samozřejmě téhle myšlence
věnuji každý den každou druhou myšlenku. Ať už jde o radost a přípravy
všeho potřebného, či o mírnou hysterii, že nevím, co budu v takové
a takové situaci dělat, a radši bych si zopakovala maturitu. Dvakrát.
Absolutně nerozumím tomu, jak mohli mít moji rodiče opět pravdu s těmi
celoživotními řečmi „Počkej, to jednou poznáš, ten strach!“, protože už teď
se občas zarazím, kde se mi v hlavě sebralo to nové semínko strachu, který
jsem doposud neznala. A to semínko úspěšně zalévám slzami, které mi teď
naskakují v kolikrát legračních situacích (například když kočka donese
domů živého ptáčka a on začne lítat po každé místnosti). Hormony si holt
dělají, co se jim zachce!
Přeji nám všem, ať je druhá polovina tohoto roku o dost hezčí a jednodušší,
než ta první. Užijte si krásné léto v naší krásné zemi!

Informace z jednání Rady obce Zaječice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Rady obce Zaječice seznámil se
podstatnými záležitostmi, které rada projednávala, mimo jiné, v období
leden až červen 2020 :
Rada schválila záměr koupit pozemek p.č. 1114/10 v k.ú. Zaječice
o výměře 384 m2 za cenu 60,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 23 020,- Kč
od Českého rybářského svazu, z.s. Hrochův Týnec. Jedná se o pozemek,
ve kterém je uloženo potrubí, kterým přitéká voda z řeky do návesního
rybníka.
Rada souhlasila s proplacením faktury firmě Multiaqua s.r.o.,
Hradec Králové ve výši 413 820,- Kč za vypracování projektové
dokumentace na akci „Zaječice-dostavba splaškové kanalizace v lokalitě
Vinice“.
Rada souhlasila se stanoviskem Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje – územního odboru Chrudim, ve kterém vyjadřuje
souhlas se jmenováním pana Bc. Jana Fouska velitelem jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce Zaječice. Následně rada schválila znění
jmenovacího dekretu starosty obce, kterým ustanovil Bc. Jana Fouska
velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Zaječice
od 13. 1. 2020.
Rada vyslovila poděkování všem, kteří se zúčastnili dobročinné Tříkrálové
sbírky. V obci Zaječice byla touto formou vybrána částka 26 396,- Kč, která
bude použita na dofinancování pečovatelské služby, služby občanské
poradny a pomoci v obtížných životních situacích zejména rodinám
s dětmi.

Rada souhlasila s bezplatnou výsadbou 60 ks vysokokmenných jabloní
k polní cestě Zaječice – Orel, parc.č. 1052/1 v k.ú. Zaječice za účelem
vytvoření biokoridoru a větrolamu. Výsadbu provede firma Sázíme stromy,
z.ú., Praha.
Obec plánuje revitalizaci návesního rybníka. Rada odsouhlasila proplacení
faktury firmě Koinvest cz, s.r.o., Třebíč, ve výši 12 000,- Kč za zpracování
a podání žádosti o dotaci k Ministerstvu zemědělství České republiky na
revitalizaci uvedeného rybníka.
Rada souhlasila se závěry Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Zaječice za rok 2019, zpracované Pardubickým krajem. Zpráva
konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření
obce za kontrolované období.
V objektu Základní školy Zaječice obec realizuje investiční akci „Vybudování
odborných učeben v ZŠ Zaječice“. Po jejím dokončení budou v základní
škole v místě původního služebního bytu nové variabilní prostory pro
výuku praktických činností (dílničky pro žáky a žákyně). Rada souhlasila
s proplacení dílčí faktury firmě Jaroslav Capoušek, Chrudim, ve výši
353 316,- Kč za dodávky materiálů a provedené práce na uvedenou akci.
Rada schválila znění obecně platné smlouvy o pronájmu Kulturního domu
Zaječice tak, že pro občany Zaječic bude cena pronájmu 1 500,- Kč/den, pro
cizí pronájemce 3 000,- Kč/den.
Rada vzala na vědomí informaci stavebního dozoru akce „Zaječice
splašková kanalizace“ Ing. Miloslava Chaloupky o schválení proplacení
faktury dodavateli stavby firmě Instav Hlinsko a.s., ve výši 7 626 032,- Kč.

Ing. František Mihulka
místostarosta obce Zaječice

Vážení spoluobčané,
měsíc červen – tentokrát hodně deštivý a chladný – uzavře první polovinu
letošního roku. Toto období nám přineslo tolik nových a bohužel
i nepříjemných situací, které jsme dosud neznali. Všichni víme, že mluvím
o koronaviru, a že ta všechna omezení byla nutná, abychom se nenakazili.
Buďme rádi, že je vše za námi a že ta druhá vlna už nepřijde.
Z tohoto důvodu jsme zrušili všechny plánované akce, které jsme
připravovali. Budeme se snažit, pokud to situace dovolí, abychom Vám tu
dlouhou pauzu vynahradili.
Kulturní dům je zásluhou správcové, paní Stanislavy Coufalové
vydezifikován, upraven a čistotou jen září. Nechybí ani květiny, které byly
vždy součástí tohoto zařízení.
Dovolte mi začít informací k 25. ročníku Výtvarné soutěže mateřských,
základních škol a ZUŠ regionu Chrudimsko a Hlinecko. Nejdříve jsme
uvažovali, že letošní ročník zrušíme. Do soutěže ale došlo 121 výkresů
z osmi MŠ, dvanácti ZŠ a jedné ZUŠ ještě před uzavřením škol.
Vyhodnocení jsme proto odložili na pozdější dobu. Děti se ale do školy do
konce června nevrátí a proto jsme se rozhodli tento jubilejní ročník uzavřít
netradičně. Za výkres poslaný do soutěže předáme všem žákům „ Diplom
s poděkováním“, který obdrží na začátku nového školního roku. Všechny
práce jsou velmi hezké a vyhlášené téma „Sport, který mám nejraději“ děti
zaujal. Na podzim proto uspořádáme výstavu všech došlých výkresů.
Všichni jsme se také těšili na vystoupení žáků naší ZŠ. Doufejme, že se to
podaří na podzim, ale bude také záležet na možnostech školy. S ředitelem

naší školy, panem Mgr. Machatým, se nám velmi dobře spolupracovalo, tak
snad to vyjde.
Na začátku září bychom chtěli uskutečnit sbírku šatstva pro Diakonii
Broumov. Mělo by se také uskutečnit odložené divadelní představení
„Cesta na severní pól“ ochotníků ze Svídnice.
Pro děti plánujeme v září opět Drakyádu, a snad se podaří i divadlo. V říjnu
nezapomeneme na „Sousedské posezení“ a cestovatelskou přednášku.
Lampionový průvod bude v listopadu, prosinec nám rozsvítí stromeček
a také „Vánoční koncert“.
Osvětová beseda se těší na Vaši návštěvu a všichni dohromady budeme
doufat, že nepřijdou žádná další mimořádná opatření. Tak si navzájem
držme palce – nebo pěsti.

Jarmila Nováková
vedoucí Osvětové besedy

Z prostředí našich
nejmenších

JEŠTĚ NEKONČÍME… JEDEME DÁL, aneb okénko do MŠ
Sluníčko Bítovany
Rok 2020 začal v naší školce, v pondělí 6. ledna. Po Vánočních prázdninách
jsme se těšili, jak to „rozjedeme“ v novém roce s magickým číslem 20.

Začali jsme opravdu královsky. Představili jsme si Tři králové: Kašpara,
Melichara, Baltazara, a řekli jsme si proč na Tři krále chodí převlečené děti
po domech a koledují. S vyrobenými korunami jsme cestovali, kralovali,
tančili a zpívali. Z královského zámku, šup do vody. I v tomto roce pokračují
naše „plavecké hrátky v bazénu DSS Slatiňany, kroužky – Taneční Besta
Chrudim, Logopedické hrátky, Flétnička s paní učitelkou Eliškou Řezáčovou.
Parta z GASTROAZ Možděnice, pod vedením pana Bačkovského nám
zmodernizovala vaření výkonnějším odsávačem par a novým
konvektomatem, který jsme vyměnili za starý elektrický sporák. S odvozem
těžkého sporáku nám pomohl tatínek Ondry, pan Novák, patří mu za to
velké díky. Na přání rodičů jsme přešli na bezhotovostní placení stravného
a školného.
Zalyžovali jsme si v Hlinsku s agenturou Ski Fanatic ze Ždírce nad
Doubravou. Měli jsme v plánu bobování v Trhové Kamenici, jenže
vzhledem k nedostatku sněhových vloček se nám toto nepoštěstilo, tak
snad příští zimu… Navštívilo nás mobilní planetárium, kde jsme si lehli
na mořské dno a sledovali pohádku o záchraně jednoho korálu. Shlédli
jsme pohádku O ledním medvídkovi, kouzlili s kouzelníkem Valdínim.
1.března jsme ve spolupráci s Obecním úřadem v Bítovanech pořádali
KARNEVAL S KLAUNEM CUCÍNEM v Restauraci U Nováků. Užili jsme si
tance, kouzel, bublin. Sladkou tečkou za karnevalovým řáděním byli
modelovací balónky a cukrová vata.
Společně s Malou technickou univerzitou z Hradce Králové se starší děti
seznamovali s povoláními jako je: stavitel města, architekt, inženýr, stavitel
věží a mostů, energetik, vodohospodář. Je to velice vydařený projekt
zaměřený na polytechnickou výchovu. Děti velmi baví, moc si ho užívají.
V plánu toho bylo ještě mnoho, bohužel vzhledem k pandemii
„koronaviru“ a nejspíš ze strachu, který šířila média po celé zemi, nám klesl

počet dětí na 5 v celé MŠ. Po dohodě se starostkou obce Bítovany jsme se
rozhodli školku uzavřít od 19. března až do odvolání. Dobu uzavření školky
jsme využili k vymalování třídy a prostor v přízemí, úklidu půdy, nutné
legislativě, třídění „učitelských“ materiálů, úpravě školní zahrady atd. Naše
práce s dětmi nám chyběla, tak jsme se rozhodli založit tzv. školku na
doma, posílali jsme maily s úkoly, tvořením, hádankami. Na oplatku nám
rodiče posílali fotky svých dětí, jejich tvoření, nápady atd. Žili jsme na
sociálních sítích. Bylo to velmi zvláštní období a pevně věříme, že se už
nevrátí! Zápis do naší mateřské školy proběhl bez dětí a rodičů. Vzhledem
ke koronavirovým opatřením jsme museli zrušit dny otevřených dveří,
nemohli proběhnout IN- LINE kurzy, zrušili oslavu Dne maminek
v Zaječickém kulturním domě. Pomalu jsme se smiřovali s tím, že děti do
prázdnin už neuvidíme.
Vše ale dobře dopadlo a 18.května naše školka opět ožila. Třídy se zaplnily
dětmi a my mohli v klidu dokončit některé naše plány. Dostavěli jsme
Malou technickou univerzitu, oslavili Den dětí v Tongu v Hradci Králové,
vyfotili se na konec školního roku, navštívili zvířátka Mobilního zvěřince ve
Vilémově. Doplavali jsme kurzy předplavecké výuky v Chrudimi. Vesele
a pohádkově se rozloučili s předškoláky, které pirát Pištěk vyslal na plavbu
jménem“ Škola“. Společně s tatínky jsme oslavili jejich svátek akcí
„Odpoledne s mým tatínkem.“
Školní rok 2019/20 pomalu ale jistě spěje do svého konce. MŠ Bítovany se
uzavře 10.července a opět se s našimi dětmi uvidíme až v září. Tentokrát je
to z důvodu rekonstrukce umýváren v patře a opravě střechy na budově
školky.
Závěrem bych ráda poděkovala zaměstnancům MŠ Bitovany, že svou prací
přispívají k fungování školky, rodičům za spolupráci a trpělivost. Obecnímu
úřadu za finanční a organizační podporu. Paní Jonášové za to, že
dlouhodobě a vzorně vedla účetnictví MŠ Sluníčko Bítovany.

Našim budoucím školákům přejeme klidnou plavbu na školních vlnách
a všem rodičům pohodové a zdravé léto!

Renata Blažková DiS.
zástupkyně ředitelky MŠ Bítovany

Nezapomenutelné pololetí ve škole
Po letošních velmi dlouhých Vánočních prázdninách se žáci museli
provozně rozběhnout rychle, protože se blížilo vysvědčení za první pololetí.
Většina žáků naší školy zvládla první pololetí znamenitě, protože více než
2/3 žáků dostalo vysvědčení s vyznamenáním. V lednu k nám zavítal
M. Kubát s pěkným pořadem o A. Dvořákovi. Skvěle se nám dařilo
v basketbalu mladších žáků v Pardubicích. Únor přinesl řadu zajímavých
akcí. O všech jsou informace na webových stránkách školy, včetně
fotografií, ale jmenoval bych zejména projekt Vesmír žáků 5. ročníku,
činnosti spojené s dodávkou tropického ovoce, 2. ročník šachového

přeboru školy anebo besedu k třídění odpadů (Tonda obal na cestách)
a besedu k pradávné historii (p. Doucek).
Rozeběhly se stavební úpravy nových učeben. V září by měly být
připraveny na první studenty a návštěvníky. Těšíme se na ně moc!
Březen nám přinesl nečekanou zkoušku ve formě distančního studia
a uzavření školy. V prvních dvou týdnech v nás MŠMT živilo naději, že bude
výuka od dubna pokračovat normálně. Ve chvíli, kdy tato možnost padla,
jsme spustili vyučování přes Skype. Žáci se připojovali k učitelům podle
přesně daného rozvrhu učebních hodin. Systém se velice osvědčil. Nadšena
z něj byla Česká školní inspekce, která jej doporučila okopírovat i dalším
školám, a vysloužili jsme si pochvalu. Jen málo žáků se nepřipojovalo,
většinou z důvodu technických problémů. Po čase jsme rozvrh rozšířili
a přidali další hodiny pro naše žáky. Díky tomuto systému naši žáci byli
v pravidelném kontaktu s učiteli, a látku probrali téměř osobně.
Od 25. 5. nastoupilo do školy 12 žáků prezenčně. MŠMT a MZ byly
stanoveny přísné hygienické podmínky, které jsme museli dodržet. I tuto
variantu, kdy se navíc žáci mohli připojovat ze školy na Skype, jsme zvládli
se ctí. Velké poděkování patří rodičům žáků, kteří skvěle spolupracovali,
pomáhali s výukou, v technickém zajištění výuky své děti podpořili, a všem
pedagogům a zaměstnancům školy.

Životní jubilea v naší vesnici
Leden
CERAL Antonín

DOLEŽALOVÁ Květoslava
KULHÁNEK Jaroslav
ZÁSTĚROVÁ Marie
HONZÍČEK František
KULHÁNKOVÁ Marie

Studená Voda čp. 4
Zaječice čp. 301
Zaječice čp. 18
Zaječice čp. 102
Zaječice čp. 240

70 let
70 let
70 let
80 let
80 let

Březen
ŠUSTR Jaroslav
ALINČE Jaroslav
ČERVÁK Josef
VOHRADNÍK Oldřich
KOLÁŘOVÁ Alena
SOTONOVÁ Věra

Přeji vám pevné zdraví a krásné léto.

ZAMAZALOVÁ Marie

ředitel Základní školy

94 let

Únor

Na závěr přidám výsledky anktery - Mapy školy, kterou pro nás provedla
společnost Scio. Oslovila rodiče, žáky a pracovníky školy. Výsledky byly
velmi potěšitelné. Pedagogové i rodiče se shodli v důležitých cílech školy.
Nejoblíbějšími předměty jsou tělesná výchova, hudební výchova a výtvarná
výchova. V mnoha kategoriích jsme vyšli nad republikovým průměrem
a nejvíc nás potěšilo, že 0% žáků do školy chodí nerado a většina rodičů by
naši školu doporučila jiným rodičům :-)

Mgr. Radek Machatý

Zaječice čp. 186

Zaječice čp. 170
Zaječice čp. 288
Zaječice čp. 326
Zaječice čp. 179
Zaječice čp. 217
Zaječice čp. 92

70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
90 let

Duben
Zaječice čp. 146

85 let

Květen
GROHMAN Pavel
VELENDORFOVÁ Ivana
NOVÁKOVÁ Jaroslava
JENÍČKOVÁ Marta

Zaječice čp. 302
Zaječice čp. 84
Zaječice čp. 171
Zaječice čp. 218

70 let
75 let
75 let
80 let

Červen
JÁNSKÝ Zdeněk
STROUHALOVÁ Alena
HORÁČKOVÁ Marie
MEDUNA František
LUPOMĚSKÁ Ladislava

Zaječice čp. 283
Zaječice čp. 214
Zaječice čp. 125
Zaječice čp. 152
Zaječice čp. 247

70 let
75 let
75 let
80 let
80 let

Přejeme mnoho dalších
spokojených let.

Co se nesmí opomenout?
Poplatky za odpady v roce 2020
Za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v naší obci 550 Kč
Domy k rekreaci, chalupy v obci
550 Kč
Osvobození od poplatku: Děti narozené v příslušném kalendářním roce.
Poplatky za psa v roce 2020
Za jednoho psa
60 Kč
Za každého dalšího psa
150 Kč
Možnost platby: v hotovosti na obecním úřadě NEBO převodem na účet
obce č. 3226531 / 0100
Variabilní symbol - poplatek za odpady Vaše číslo popisné a k tomu přidat
číslo 1340
(např. 41340)
- poplatek za psa Vaše číslo popisné a k tomu přidat
číslo 1341
(např. 41341)
Splatnost poplatků je 30. června 2020

S kým jsme se bohužel museli rozloučit…
BLEHA Jan
FRÖHLICH Lubomír

Zaječice čp. 257
Zaječice čp. 131

ve věku nedožitých 79 let
ve věku nedožitých 64 let

Pozvánka do Obecní knihovny
Nabízíme- půjčování beletrie a naučné literatury pro děti i dospělé
z vlastního fondu
- půjčování beletrie a naučné literatury pro děti i dospělé
z výměnných fondů z Městské knihovny v Chrudimi

- žáci zde najdou i povinnou školní literaturu
- přístup na internet
- k dispozici ONLINE katalog na www.zajecice.webk.cz
.
Otevřeno-každý čtvrtek od 13,00 -18,00 hod
Roční registrační poplatek zůstává stejný 50,00 Kč.
Informace pro nové spoluobčany, knihovna sídlí v přízemí kulturního
domu.
Knihovní fond naší knihovny činí 2.228 titulů. I v letošním roce
pokračujeme v nákupu novinek od současných spisovatelů.
Knihovna má vedle atmosféry ještě jednu výhodu - je to levné. Zdaleka ne
všechny knihy, které si chcete přečíst, potřebujete doma.
Na setkání se těší

jednoduché. Sehráli jsme jedno přípravné utkání s mužstvem Dolní Bousov,
které jsme prohráli 6:1 (1:1) gól Pejcha D., když první poločas skončil 1:1.
Ve druhém poločase nám už docházely síly, ale na druhou stranu zápas
splnil svůj účel, kde nejde ani tak o výsledek, ale přesto chválím hráče za
přístup. Přípravné utkání a jednu tréninkovou jednotku jsme měli na pěkné
UMT v Lomnici nad Popelkou. Toto soustředění splnilo svůj účel, je jen
škoda, že nám chyběli někteří hráči. Myslím si, že jsme si to všichni užili,
stmelil se kolektiv, kde jsme všichni táhli za jeden provaz a o to nám šlo
především.

Jaroslava Sýkorová
knihovnice

Skříň na výměnu věcí
Na chodbě v přízemí Obecního úřadu je umístěna skříň, kam můžete
vkládat drobnější věci z vaší domácnosti (např. knihy, bižuterii, nádobí,
apod.), které už více nevyužijete, a někomu dalšímu by mohli udělat
radost. Celý princip je založen na tom, že věci jsou zadarmo.

Zelená je tráva, fotbal to je hra!
Muži
Dne 6. 2. 2020 jsme odjížděli na zimní soustředění do Libošovic, které se
nachází kousek od Jičína, kde jsme byli až do 9. 2. Musím kluky, kteří toto
soustředění absolvovali, pochválit za přístup, protože k tréninkům
přistupovali velice zodpovědně, i když to v určitých fázích nebylo pro ně

Závěrem bych chtěl poděkovat našemu výkonnému výboru, že nám
umožnil toto soustředění absolvovat a za podmínky, které nám vytváří.
Díky vypuknutí koronaviru (Covid-19), nám bohužel zrušili fotbalovou
soutěž. Jsem rád, že jsme po dvou měsících alespoň mohli začít trénovat
a připravovat se na podzimní sezónu. Sehráli jsme čtyři přípravná utkání
s mužstvy Pardubičky (3:3), Orel (9:0), Bítovany (1:5) a Chrast (2:2). Jsem
rád, že co se docházky týče, scházeli jsme se v hojném počtu. Cílem pro

podzimní sezónu je zapracovat a stavět hru na mladých hráčích
a pohybovat se v horních patrech tabulky.

Dušan Pejcha
Dorost souklubí Zaječice/Chrast
Příprava na jarní sezonu začala již 4. 1. 2020. Scházeli jsme se pravidelně
v neděli odpoledne od 14 hodin a ve středu od 18 hodin. Postupně jsme
naběhali ze začátku 6-7 km za trénink. V únoru jsme běhali už 10-11 km za
trénink. Po vytrvalosti jsme přešli na sílu a rychlost.
Od konce února byly domluveny přípravné zápasy. První přátelské utkání
bylo domluveno s Prosetínem 29. 2. Zápas byl však zrušen z důvodu
nezpůsobilé hrací plochy po dešti a chumelení. Následné přáteláky
v březnu byly nakonec zrušeny také. Důvod je všem jasný (Covid-19).
Trénovat šlo jen individuálně.
Dne 15. 5. jsme se konečně mohli začít opět scházet a trénovat.
Soutěž byla bohužel již koncem března zrušena také. Domluvili jsme
alespoň přátelská utkání s týmy Orle, Prosetína a s Moravanama.
Dne 2. 6. odehráli naši dorostenci zápas v Zaječicích s Orlí, zvítězili 4:1.
Branky zaznamenali 2x Linhart, 1x Mareš, 1x Dobrkovský.
Dne 6. 6. jsme jeli hrát do Prosetína, kde jsme prohráli 4:3. Soupeř skóroval
2x z penalty. Během 1. poločasu jsme museli třikrát střídat kvůli svalovému
zranění. Branky vsítili 1x Pavelka, 1x Slanař, 1x Šilhán.
Dne 17. 6. odehráli naši borci poslední přátelák této sezóny. Větší část
utkání hráli již hráči, kteří budou hrát i příští sezónu 2020/2021. Tedy bez
hráčů narozených v roce 2001.
Tentokrát remizovali 3:3. Branky vstřelili 2x Pavelka, 1x Dobrkovský.
Čtyři dorostenci se zapojili také do přípravy dospělých. Byli to bratři
Ceralovi , Tomáš a Vojtěch, Pavelka Saša, Křičenský Vlastimil.
Chtěl bych popřát hráčům, kteří končí v dorostu (2001), aby se jim dařilo
i mezi dospělými a těm, kteří zůstávají, přeji hodně zdraví a pohody
s novými trenéry, kteří přijdou s novými spoluhráči. Sportu zdar a fotbalu
zvlášť.

Starší žáci souklubí SK Chrast/FC Zaječice
Trénovat jsme začali na konci ledna (každou sobotu, od března pak dvakrát
v týdnu).
Po podzimu jsme byli na prvním místě, a tak jsme se chtěli v rámci
možností připravit na boj o první místo.
Po nucené pauze, jsme opět začali trénovat v půlce května. V červnu jsme
sehráli dva přátelské zápasy, v Prosetíně (prohra 4:3) a doma se
Slatiňanama (výhra 13:3).
Nyní ve st. žácích končí většina kluků a přecházejí do dorostu. V dorostu
budeme i nadále spojeni s Chrastí.
Na konec bych chtěl všem budoucím dorostencům popřát, aby se jim
i nadále dařilo, aby tento přechod zvládli co nejlépe, a aby u fotbalu zůstali
a měli z něj radost. Chtěl bych také poděkovat všem, kteří nám pomáhají,
vedení, sponzorům a rodičům.
Těšíme se na novou sezónu.

Václav Hromádko
Josef Rázek

Mladší žáci
Minulou sezónu jsme se poprvé sešli jako mladší žáci, a to i přesto, že víc
jak polovina našeho mužstva spadala věkem ještě o kategorii níž, tedy do
přípravek. To bylo znát i ve výsledcích, kdy jsme sice všechny zápasy
prohráli. Pro nás ale bylo důležité, že jsme si zahráli. Postupem času se
i naše herní výkony zlepšovaly, nicméně výsledkově to na soupeře pořád
nestačilo. Druhou polovinu sezóny už jsme si bohužel nezakopali, celou
situaci zkazila situace ohledně koronaviru.
Nyní začínáme trénovat, takže věříme, že na podzim budeme připraveni
a kromě hezké hry si budeme odvážet i hezké výsledky :-)

Poděkování škole
Rádi bychom poděkovali panu řediteli Mgr. Machatému a ostatním
učitelkám základní školy za to, jakým způsobem se velmi dobře popasovali
s nenadálou situací v období koronaviru. Po prvním období dvou týdnů,
kdy děti a rodiče ve snaze nepolevit ve výuce zahltili nabytým učebním
plánem, velmi rychle vyslyšeli naše prosby a zprovoznili spojení s dětmi online po Skypu. Výuka probíhala 3xtýdně po třech hodinách, což nemělo
v ostatních školách na Chrudimsku obdoby. Přechod na dálkové spojení se
žáky, jeho zprovoznění, organizace a spolupráce s rodiči vyžadovala jistě
velké nasazení, nutnost naučit se nové postupy, prohloubit znalosti
ve využívání digitálních technologií. S tím vším se museli popasovat.
Zároveň museli navázat a udržovat spojení s těmi, kteří nemohli nebo
nechtěli se do Skype výuky zapojit, hledali jiné postupy, jak spolupracovat
ve prospěch těchto dětí.
Z pohledu dětí bylo počítačové spojení se školou přínosné zejména
v navázání „živého“ kontaktu s učitelem, spolužáky a učivem. Právě sociální
izolace dopadala na rodiny i na děti negativním způsobem a Skype spojení
mohlo aspoň částečně toto vynahradit. Děti si s učiteli a spolužáky
popovídaly, podnítilo je to v navázání spojení i mimo výukové hodiny.
V průběhu Skype konzultací bylo probráno učivo a žáci už doma
vypracovávali pouze doplňující či dobrovolné úkoly, na rozdíl
od počátečního období, kdy vše bylo na samotných žácích a rodičích
a hodiny samostatné práce strávené nad učivem představovaly pro
všechny zúčastněné velký psychický nápor. Situace se nezměnila ani po
25. květnu 2020, kdy sice byla faktická možnost nástupu dětí do školy, ale
opatření nařízená MŠMT by pobyt ve škole dětem i učitelům velmi
znepříjemnila a vzdělávání by spíše neprobíhalo kvůli namíchanosti skupin
a nemožnosti účasti všech pedagogů (riziko nákazy). Většina rodičů se

proto rozhodla nechat děti doma a pokračovat v dobře fungujícím online
spojení se školou.
Všichni věříme, že od září 2020 se život našich školních dětí vrátí do
běžných kolejí. Možnosti technologií, které se objevily nuceně v době
koronaviru, možná pozitivně ovlivní další výuku. Proběhlé období
každopádně ukázalo, že volba ředitele Mgr. Machatého do vedení zaječické
školy byla tou správnou. Pan ředitel se umí popasovat s různorodými
situacemi a vede školu tím správným směrem.

Mgr. Lenka Kellerová a také Bohuňkovi, Hromádkovi, Kučerovi, Heilovi,
paní Mrázková, Zahradníkovi

Co jste hasiči ...? Jaro a léto 2020
Zimní období je časem klidu a řekněme takové té nostalgické pohody, kdy
se k zemi snáší bílé vločky a příroda upadá do zimního spánku. Hasič však
ani v zimě nespí.
Koncem ledna jsme uspořádali ples, kde zahrála kapela Music Team Petrus.
Účast byla hojná a věřím, že se účastníkům tato akce líbila. I přes zimu se
v hasičárně schází přípravka a mladší žáci, a abychom nevyšli ze cviku,
připravujeme se na jarní sezónu. Letos jsme se zúčastnili s přípravkou
„hasičských hrátek s hasičátky“ a našim cvrčkům se v Kostěnicích nejen
líbilo, ale obsadili i dobrá umístění. Děti se řádně vydováděly, a kdo měl
v té době čas sledovat zprávy, v malém šotu se objevily i naše televizní
hvězdičky.

Dalo by se říct, že vzhledem k současné situaci v naší republice, se za
„5 minut dvanáct“ povedlo holkám (manželkám a přítelkyním hasičů)
zorganizovat dětský karneval. Účast byla hojná a děti si odpoledne pěkně
užily. Jinak naše zásahová jednotka pomáhala s likvidací stromu spadeného
přes řeku.
V době „korovirové“ jsme každou středu a neděli desinfikovali vytipovaná
místa po obci. V případě nutnosti pomůžeme. Vzhledem k vládním
opatřením dospělým i dětem odpadly soutěže v požárním útoku, dále byly
zrušeny čarodějnice a pálení proběhlo v komorní režii hasičů. Ani májka se
letos nevztyčovala. Mrzí mne, že nedopadl den s hasiči naplánovaný na
konec června. Tak jsme alespoň pro děti a rodiče hasičů udělali v půlce
června „soukromé“ odpoledne a děti si užily ježdění v kánoi na Novém
rybníce. Pro děti byly připraveny soutěže, pro rodiče i děti bylo přichystáno
drobné občerstvení.
Ke konci června při přívalových deštích probíhala
kontrola a technická pomoc na území obce.

Tříkrálová sbírka
Již podvacáté pořádala Charita České republiky dobročinnou Tříkrálovou
sbírku. Děkujeme koledníkům, kteří putovali dům od domu vaší obcí,
přinesli Vám radostné poselství Vánoc, požehnání a přání všeho dobrého
do nového roku. Děkujeme Vám všem, kteří jste je přijali a přispěli darem
na pomoc lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. V obci Zaječice
bylo do pokladniček vybráno celkem 26 396,- Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské služby
a služby osobní asistence, část výtěžku bude využit na spolufinancování
nového auta pro tyto služby. Část poslouží k dofinancování provozu sociální
služby občanské poradny a pro provoz dobrovolnického centra. Část financí
také pomáhá v obtížných životních situacích zejména rodinám s dětmi, a to
vždy na základě provedeného sociálního šetření či na doporučení
sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako
s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při mimořádných

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim
hasičům za dobrovolnou poctivou práci, našim
občanům za zodpovědný přístup k nastalé
situaci. Na podzim se snad setkáme při
gulášování a možná ještě něco třeba vymyslíme.

Martin Škorpil, starosta ČHJ

situacích v regionu (povodně, požáry). Děkujeme.

Farní charita Chrudim

NEBOJTE SE POČÍTAČE - NEJSME KURZ
Jste-li senior, nebo osoba se zdravotním postižením, dovolujeme si Vás
pozvat na školení ze základní obsluhy počítače. K dispozici máme
počítačovou učebnu.
Nabízíme individuální přístup ke každému uživateli. Služba je poskytována
zdarma. Seznámíme Vás se základní prací na počítači:

· Práce na internetu (adresní řádek, vyhledávání informací)
· Založení e-mailu (odesílání, přijímání e-mailů, připojení přílohy)
· Sociální sítě (založení profilu, vyhledání přátel)
· Pracovní portály (jak a kde hledat práci, brigádu, přivýdělek)
· Inzerce (jak a kde hledat nové bydlení a jiné…)
V případě zájmu se obraťte na naše CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, o.p.s. Můžete se
na nás obrátit od pondělí do pátku v čase od 8 do 16 hodin.
Pracoviště Chrudim: Revoluční 594, 537 01Chrudim (pod nádražím).
Můžete také zavolat na tel. čísla 775 693 982, 469 620 320.
Pracoviště Pardubice: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice.
Můžete také zavolat na tel. čísla 775 693 984, 466 335 630.

Naděžda Medková

Kraj letos podpoří fungování téměř stovky obecních prodejen
Malé obecní prodejny jednoznačně v průběhu koronavirové pandemie
splnily svoji primární úlohu, a to zásobovat obyvatele základními
potravinami. Pardubický kraj se proto i přes předpokládaný propad
v daňových příjmech rozhodl, že podporu provozovatelům prodejen
zachová v plné výši tak, jak bylo avizováno. Celkově je tak v plánu rozdělit
5,3 milionů korun. Na programu jednání krajské rady bude tento bod
v pondělí 25. května.

„Podpora obecních prodejen, se kterou jsme začali již v roce 2009, se
dlouhodobě ukazuje jako správný krok, a o to více v posledních měsících. I
přes očekávané propady v daňových příjmech budou obecní prodejny
jedním z dotačních titulů, které nebudeme nijak upravovat a žádosti
provozovatelů prodejen, což jsou z velké části obce, pokryjeme dle plánu,“
uvedl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme připraveni podpořit 98
žádostí, které doporučila odborná komise v celkovém finančním rozsahu
5,3 milionu korun. Jedná se tak o rekordní částku, která do obecních
prodejen z krajského rozpočtu půjde. Zachování těchto a podobných služeb
na venkově musí být i v této nelehké době jednou z priorit,“ uvedl
hejtman.
Krajská podpora narůstá každým rokem, což potvrdil také radní pro životní
prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend navyšování podpory
ze strany kraje je patrný. V minulém roce jsme podpořili 85 žádostí, v roce
2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné a potřebné zajistit obslužnost
obcí a místních částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé i starostové
na území celého našeho kraje,“ řekl Václav Kroutil.
Jednou z obcí, která je dlouhodobě aktivní v rámci žádostí o podporu své
obecní prodejny, je Přívrat nedaleko České Třebové. „Krajská dotace na
podporu obecních prodejen je pro naši obec velmi důležitá, jelikož díky
tomu můžeme získat až 100 tisíc korun. Provozovat prodejnu je pro obec
vždy velmi náročné a výsledky jsou nejisté. Tato krajský podpora nám
určitou formu jistoty dodává. Snažíme se, aby především starší občané
nemuseli spoléhat na své příbuzné a mohli si v prodejně zajistit základní
potraviny, ale také hygienické či další potřeby. Jdeme cestou prodeje
kvalitních a tradičních regionálních potravin, od výrobců, které naši lidé
znají a které se snažíme prodávat za přijatelné ceny,“ uvedl starosta
Přívratu Jan Stránský.

