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ČÍSLO 1

ČERVEN 2010

Opět jsou tu tradiční krojované hody
Zaječští stárci a chasa Vás srdečně zvou
na tradiční krojované hody,
které se konají 3. a 4. července 2010.
K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hovorané, vstupné 80,- Kč.
Krojované páry:
1. pár:
2. pár:
3. pár:
4. pár:
5. pár:
6. pár:
7. pár:
8. pár:
9. pár:
10. pár:
11. pár:
12. pár:
13. pár
14. pár:
15. pár:
16. pár:

Simona Čermáková
Barbora Dobrovolná
Denisa Krůzová
Eva Hanáčková
Kristýna Hrdinová
Kateřina Šenkýřová
Karolína Damborská
Petra Vintrlíková
Kristýna Osičková
Lucie Protivínská
Adriana Latýnová
Soňa Valentová
Žaneta Lejsková
Iva Kalužíková
Lenka Valentová
Aneta Schwarzová

Hlavní sklepník:
Sklepníci:

Lukáš Protivínský
Radek Ševčík
Josef Kuba
Petr Blaha
David Franc
Tomáš Urbánek
Daniel Franc
Pavel Urbánek
Tomáš Pálka
Martin Hlávka
Pavel Buček
Luboš Kuba
Vít Klíma
Vít Ševčík
Vít Lindner
Zdeněk Kykrych
Martin Škach
Petr Ševčík
Petr Křivánek
Marek Sklenský

Program:
Pátek 2. 7. 2010 v 17.00 hodin proběhne stavění máje.
Všechny ochotné pomoci zveme ke spolupráci při stavění a hlídání máje.
Sobota 3.7. 2010 – zvaní spoluobčanů od 9.30 hod., ulicemi Dlážděná,Školní, Hlavní, Sadařská…
Neděle 4. 7. 2010 – zvaní spoluobčanů od 10.00 hod., ulicemi Vinařská,Šakvická,Požární…
Zvaní za doprovodu muziky.
Sobota 3. 7. 2010 – v 15.00 hod. průvod obcí od 1.stárky Simony Čermákové, ul. Vinařská. Průvod půjde ulicemi
Vinařská, Hlavní, Dlážděná, Školní k OÚ převzít od paní starostky ,,Hodové právo‘‘ . Dále se bude pokračovat po ulici
Školní,Hlavní a pod máju.
Neděle 4. 7. 2010 – v 16.00 hod. průvod obcí od 2.stárky Barbory Dobrovolné, roh ulice Šakvická a Požární. Průvod půjde ulicemi Šakvická, Vinařský kopec, Vinařská, Hlavní a pod máju.
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Po hodová zábava
17. července, od 19:00 hodin
Hotel U Zlaté podkovy
k tanci a poslechu hraje kapela Velvet
Vstupné 50,Při předložení nedělní vstupenky z

hodů bude vstupné zdarma

Program:
-

Dražení máje
Bohatá tombola
Půlnoční překvapení

Hlasy z radnice
Nový sběrný dvůr otevřen!
Tento sběrný dvůr, který je umístěn nad areálem „Prozapa“ slouží k ukládání komunálního odpadu pro
občana obce, není určen pro ukládání odpadu firem.

Na sběrném dvoře se ukládá odpad bez poplatku. Podmínkou ukládání je důsledné vytřídění odpadu dle jednotlivých typů odpadu (např. plasty, sklo, dřevo, textil, papír,
atd…).
Provozní doba pro sběrný dvůr je stanovena v tyto dny:
Středa 14.00 hod. - 18.00 hod.
Sobota 8.00 hod. - 14.00 hod.

Rada obce Zaječí vyhlásila konkurs na ředitele/ředitelku Mateřské školy Zaječí s nástupem od 25.8.2010 a
na ředitele/ředitelku Základní školy Zaječí s nástupem
od 1.8.2010.

Oznamujeme občanům, že od 1.7.2010 začnou stavební úpravy v mateřské škole – sanace 1.PP. Provoz
MŠ bude od 1.7. do 31.8.2010 uzavřen.

Poděkování
• Letošní dlouhá zima s bohatou
sněhovou nadílkou přidělala
spousty práce při odklízení sněhu obecním pracovníkům, ale
i spoluobčanům.
Touto cestou chci poděkovat
všem občanům, kteří pomohli
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s úklidem sněhu z obecních
chodníků a komunikací.
Poděkování patří i p. Rostislavu Žďárskému z firmy Vinařství
U Kapličky, který obci vypomáhal s odklízením sněhu z komunikací strojovou technikou.

• Další poděkování obce patří
podnikatelům a živnostníkům,
kteří svými finančními příspěvky a dary pomáhají obci zvelebovat a rozšiřovat dětský koutek na
sportovně kulturním areálu (viz
článek SKA).
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Výzva
• Vyzýváme občany, kteří vlastní
písemné materiály, fota, keramiku, nebo jiné materiály související s habánskými chodbami
a historii Zaječí a byli by ochotní tyto materiály zapůjčit, aby

cii Velké Pavlovice, telefon 519
428 103.

toto sdělili na obecní úřad do
30.7. 2010. V případě dostatku
těchto materiálů bude uspořádána výstava.
• Vyzýváme občany, aby případné
škody od vandalů hlásili na Poli-

Hasilíková Jana
starostka obce

Vzkaz Otakara Motejla
Vážená paní starostko,
V zármutku předávám vzkaz
Otakara Motejla občanům obce
Zaječí:
„Zachovejte tvář hřbitova“.
Do Zaječí pan doktor zavítal vícekrát, zpravidla mi o tom ani neřekl,
jen se pak chlubil úlovkem fotografií kostela, který ho fascinoval.. (viz
rovněž poslední otázka rozhovoru-

http://hn.ihned.cz/cl-37104620obcas-mam-chut-nekomu-napraskat)
Naposledy navštívil obec Zaječí dne 9.dubna 2010, kdy se krátce
účastnil celorepublikové porady
ředitelů krajských úřadů. V Zaječí
se mu jako vždy moc líbilo. Bavili jsme se také o místním hřbitovu
a o tom, že se řešila možnost pokáce-

ní jasanu, který je dominantou hřbitova. Byl rád, když jsem mu sdělila,
že se nakonec kácet nebude.
Až zase jednou budete řešit stížnosti občanů o poškození náhrobních desek kořeny tohoto stromu,
vyřiďte prosím vzkaz pana doktora.
S pozdravem
Mgr. Petra Janoušková
Kancelář veřejného ochránce práv

Sportovně kulturní areál Zaječí,
jeho provoz a využití
SKA by se dal rozdělit do tří částí.
Část první – fotbalové hřiště
s umělou trávou a atletickým oválem.
Tuto část využívá v zimním
období hlavně TJ Sokol Zaječí jako
tréninkové centrum, což jistou
měrou přispělo i k jejich vynikajícím výsledkům, viz článek TJ Sokol
Zaječí. Areál nevyužívají pouze
místní sportovci, ale pronajímají si
ho i sportovní organizace z okolních
obcí, např. Moravan Lednice, Sokol
Přítluky, Sokol Starovičky, Fotbal
Rakvice a jiní. Dále zde proběhly dva turnaje v malé kopané, a to
jeden jednodenní - Štěpánský turnaj
a druhý dlouhodobý – Zimní turnaj.
Na jaře a na podzim využívají sportoviště hlavně žáci naší ZŠ, a to jak
v hodinách tělesné výchovy, tak i po
vyučování. Přes léto je hřiště využíváno především ke hře volejbalu.
Část druhá – tenisový kurt.
Na této části SKA proběhl loni
dlouhodobý tenisový turnaj, v sou-
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časné době probíhá druhý ročník.
Dále se zde v „umění“ hrát tenis
zdokonaluje naše největší tenisová
naděje, která reprezentuje naši obec
v rámci celé ČR, a to v kategorii
mladších žákyň – Renata Pleskačová, které touto cestou blahopřejeme
k jejím úspěchům.

o další atrakce pro naše nejmenší
spoluobčánky. Tímto bychom chtěli
poděkovat pánům Jaroslavu Nosrätimu, Aleši Krůzovi, Jiřímu Vlčkovi,
Radku Nováčkovi, Jiřímu Štefkovi
a Martinu Bučkovi, kteří se jako
sponzoři podílí na dotváření dětského koutku.
SKA využívají i lidé, kteří v naší
obci tráví dovolenou.
Naše moderní sportovní zařízení je zpřístupněno každému, kdo
rád tráví svůj volný čas aktivně, ale
i těm, kteří mají chuť si posedět
v příjemném prostředí a načerpat
sílu energii.
Petr Nechuta, Marie Nechutová

Část třetí – dětský koutek a hřiště
na košíkovou s odrazovou stěnou na
nácvik tenisu.
Hřiště na košíkovou se v zimě
obehnalo mantinely, napustilo
vodou a vyrostlo nám zde malé
ledové království, kde si někteří zkusili své první krůčky na bruslích.
Dětské hřiště se dovybavuje
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Výsledky turnajů pořádaných
v SKA Zaječí:
Štěpánský turnaj v malé kopané
1.místo - Palec Team,kapitán Přemek Pálka
2.místo - Buchtík Team,kapitán Leoš Buchta
3.místo - HC Zaječí,kapitán Stanislav Maňák ml.

Tenisový turnaj skupina „B“
1.místo - Maňák Zdenek
2.místo - Stehlík Radek
3.místo - Krůza Aleš

Vánoční turnaj ve stolním tenise
1.místo - Ladislav Pálka ml.
2.místo - Radek Radkovič
3.místo - Rostislav Žďárský st.
Nohejbalový turnaj trojic
1.místo - Sláma Miroslav,Zhejbal Jiří,Bidmon Lukáš
2.místo - Pálka Ladislav,Pálka Přemek,Pálka Tomáš
3.místo - Strýček Miro,Šebesta Jiří,Nechuta Petr
Tenisový turnaj skupina „A“
1.-2.místo -Damborský David
1.-2.místo -Masař Michal
3.místo -Pálka Ladislav ml.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konaných 28. a 29.5.2010
Počet voličů zapsaných ve stálém seznamu:
1118
Počet voličů zapsaných ve zvláštním seznamu:
7
Počet oprávněných voličů celkem:
1125
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úřadních obálek:
Počet platných hlasů:

591 52,53 %
589
585

Pořadí podle počtu získaných hlasů:
9. ČSSD
6. KSČM
4. Věci veřejné
26. ODS

127
126
82
80
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15. TOP 09
13. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
21. Suverenita-blok J. Bobošíkové
17. KDU-ČSL
20. Strana zelených
12. Moravané
24. Dělnická strana sociální spravedlnosti
25. Strana svobodných občanů
1. Občané.CZ
7. Koruna česká
23. Česká pirátská strana
18. Volte Pravý Blok www.cibulka.net

69
37
26
14
6
5
3
3
2
2
2
1
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Upozornění
Myslivecké sdružení Zaječí-Nové
Mlýny upozorňuje občany-držitele
psů a koček, na porušování novely
Mysliveckého zákona č. 270/92 Sb.,
§ 21, odst. 1, písm. b), odst. 3 o volném pohybu psů a koček v honitbě.

Myslivecká stráž je oprávněna
zejména:
usmrcovat psy a kočky, kteří mimo
vliv svého vedoucího a ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího
trvale obydleného domu, hledají nebo

pronásledují zvěř, a nebo se k ní blíží.
Doufáme, že občané zajistí, aby
tento zákon nebyl porušován, aby
nemuselo být proti držitelům použito
sankčního a represivního opatření.
Výbor MS Zaječí-Nové Mlýny

Usnesení č. 15/09
z veřejného zasedání ZO, které se konalo dne 10.12.2009
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
1) Zapisovatelkou zasedání byla
ustanovena paní Vladimíra
Malinková.
Vedle stálých ověřovatelů byla
třetím ověřovatelem 12 hlasy
zvolena paní Jana Kokrdová.
Program jednání byl schválen.
Zápis z posledního jednání byl
schválen bez připomínek.
2) Žádosti o prodeje pozemků:
• ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
pozemek p.č. 1565/4, vým. 503
m2 na ulici Sadařská s panem Petrem Nechutou, Zaječí, Dlážděná
227, za 100 Kč/m2.
• ZO zamítlo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. 5020/131,
5020/118, 5020/138 a 5020/141
v k.ú. Zaječí
3) ZO vzalo na vědomí zprávu ze
společného jednání Finančního
výboru a Kontrolního výboru.
4) ZO schválilo rozpočet obce na
rok 2010.
ZO schválilo zřízení samostatného bankovního účtu pro Sociální
fond obce.
5) ZO schválilo rozpočtový výhled
na období 2011 – 2012.
6) ZO schválilo uzavření a podpis
Smlouvy č. 4208-113/001/09
mezi Obcí Zaječí a E.ON Distribuce o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č.
4855/1 k.ú. Zaječí .
7) ZO schválilo odložit projednání
Mandátní smlouvy mezi Obcí
Zaječí a Regionální poradenskou
agenturou, s.r.o. Brno na další
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jednání ZO
8) ZO Zaječí schválilo:
Pořízení změny č. 4 ÚPN SÚ
Zaječí
Pořizovatele změny
č. 4 ÚPN SÚ Zaječí, kterým bude
Obec Zaječí.
Tato podle odst. 1, § 24, zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
zajistí na základě smlouvy fyzickou osobu - Ing. Blanku Darmovzalovou, bytem Písníky 27,
Břeclav, splňující kvalifikační
předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti (zkoušky
odborné způsobilosti, živnostenský list a Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj).
ZO schválilo podpis Mandátní smlouvy mezi Obcí Zaječí
a Ing. Blankou Darmovzalovou.
ZO schválilo zpracovatele změny
č. 4 ÚPN SÚ Zaječí, kterým bude
firma AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno.
ZO schválilo starostku obce
p. Janu Hasilíkovou jako určeného zastupitele v procesu pořízení
změny č. 4 ÚPN SÚ Zaječí.
9) ZO schválilo odložit projednání prodeje nebytových prostor
v domě čp. 409 na další jednání
ZO.
10) ZO schválilo Rozpočtové
opatření č. 6
11) Různé:
ZO schválilo zveřejnit Veřejnou
vyhlášku – výzvu pro vlastníky
pozemku p.č. 4751/5 v k.ú. Zaječí
ZO schválilo zveřejnit OZV
č. 1/2009 o pohybu psů na veřej-

ném prostranství
ZO schválilo navýšit rozpočet
MŠ pro r. 2009 o 35 tis. Kč
ZO schválilo nařídit MŠ odvod
odpisů roku 2009 ve výši
10 248 Kč.
ZO schválilo prodloužit platnost usnesení k uzavření kupní smlouvy mezi p. Krčmařem a Obcí Zaječí na pozemek
p.č. 3186/55 do 30.6.2010.
ZO schválilo navýšení § 3635
v rozpočtu ve výdajích na r. 2010
o částku 110 200 Kč.
12) Usnesení bylo přečteno.
V Zaječí dne 18.12.2009.
Zapisovatelka: ,Malinková Vladimíra
Ověřovatelé: Hasilíková Jana, Novák
Bohumi, Kokrdová Jana
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Usnesení č. 16/10
z veřejného zasedání ZO, které se konalo dne 9.3.2010
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
1) Zapisovatelkou zasedání byla
ustanovena paní Vladimíra
Malinková.
Vedle stálých ověřovatelů byl třetím ověřovatelem 10 hlasy zvolen
Ing. Petr Grmela.
Program jednání byl schválen.
Zápis z posledního jednání byl
schválen bez připomínek.
2) Žádosti o prodeje pozemků:
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st, 697, vým.
21 m2 na ulici Školní.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 3187/70,
vým. 197 m2 na ulici Šakvická.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. 3187/72,
vým. 50 m2 a p.č. 3187/71, vým.
64 m2 na ulici Šakvická.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 3187/69,
vým. 202 m2 a p.č. 3187/68, vým.
207 m2 na ulici Šakvická.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st. 583, vým.
10 m2 na ulici Úzká.
• ZO schválilo zveřejnit prodat
část pozemku p.č. 4855/184 na
ulici Sadařská s tím, že při zaměření pozemku bude přítomen
člen HK.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. 1555/1,
vým. 423 m2 a p.č. 1555/4, vým.
832 m2 na ulici Školní.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 1555/5,
vým. 685 m2 na ulici Školní.
• ZO schválilo zveřejnit záměr

prodat pozemek p.č. st. 1081,
vým. 32 m2 na ulici Dlážděná.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č.3186/112,
vým. 171 m2 na ulici Vinařský
kopec.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. 1734/3,
vým. 325 m2 a p.č. 1734/5, vým.
616 m2 na ulici Domky.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4855/194,
vým. 79 m2 na ulici Úzká.
3) ZO schválilo rozdělení Změny č.
3 ÚPN SÚ Zaječí na Změnu 3A
a 3B.
3A -3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9,
3.10, 3.11a, 3.11b, 3.11c, 3.13,
3.14, 3.15, 3.19, 3.21, 3.22.
3B -3.8a., 3.8b., 3.8c., 3.12, 3.16a,
3.16b, 3.17, 3.18, 3.20a, 3.20b.
4) ZO schválilo zadání Změny
č. 4 ÚPN SÚ Zaječí.
5) ZO schválilo uzavření a podpis
Smlouvy č. 6206-008/003/07
mezi Obcí Zaječí a E.ON Distribuce, a.s. o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
p.č. PK 4855/1 v k.ú. Zaječí
6) ZO schválilo „Hospodářský
výsledek MŠ“ za rok 2009 a jeho
převod do rezervního fondu MŠ.
ZO schválilo vedení účetnictví
MŠ ve zjednodušeném rozsahu
od 1.1.2010
7) ZO schválilo „Hospodářský
výsledek ZŠ“ za rok 2009 a jeho
převod do rezervního fondu ZŠ.
ZO schválilo vedení účetnictví
ZŠ ve zjednodušeném rozsahu

od 1.1.2010.
8) ZO schválilo účast Obce Zaječí
v rámci svazku Čistý Jihovýchod
v projektu „Nakládání s bioodpady ve svozové oblasti Hantály,
a.s.“
9) ZO schválilo požádat SÚS JMK
Břeclav o bezúplatný převod
pozemku KN p.č. 5943 o vým.
448 m2 do vlastnictví Obce Zaječí.
10) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1.
11) Různé
CHKO Soutok- ZO důrazně nesouhlasí s navrhovanou
hranicí“CHKO SOUTOK“ v k.ú.
Zaječí tak, jak bylo prezentováno. Hranice CHKO je koncipována tak, že toto území zahrnuje
celou lokalitu „Louky“. Lokalita
je v režimu těžebního prostoru.
V současné době zde firma
Cemex těží štěrkopísky. Obec
Zaječí hodlá využít těžebního
prostoru k těžbě štěrkopísků na
svých pozemcích pro výstavbu ČOV. Dále zde na obecních
pozemcích obec spolufinancovala vybudování rybochovných
zařízení.
ZO bere na vědomí podání
žádostí o dotaci na JMK.
Usnesení bylo přečteno.
V Zaječí dne 15.3.2010
Zapisovatelka: Malinková Vladimíra
Ověřovatelé: Hasilíková Jana, Novák
Bohumil, Ing. Grmela Petr

Usnesení č. 17/10
z veřejného zasedání ZO, které se konalo dne 19.5.2010
v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ
1) Zapisovatelkou zasedání byla
ustanovena paní Petra Konečná.
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Vedle stálých ověřovatelů byl třetím
ověřovatelem zvolen pan Karel

Varmuža.
Program jednání byl schválen. Zápis
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2)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

z posledního jednání byl schválen bez připomínek.
Žádosti o prodeje pozemků
a jiné žádosti:
ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. st. 697 o vým. 21 m2 na ulici
Školní s panem Josefem Klímou
za 100 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 3187/70 o vým. 197 m2 na
ulici Šakvická s panem Petrem
Ondrou za 80 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemky
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 3187/72 o vým. 50 m2 a p.č.
3187/71 o vým. 64 m2 na ulici
Šakvická s Ing. Janem Münzem
za 80 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemky
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 3187/69 o vým. 202 m2 a p.č.
3187/68 o vým. 207 m2 na ulici
Šakvická s panem Lukášem Trnkou za 80 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. st. 583 o vým. 10 m2 na ulici Úzká s manžely Miroslavem
a Marií Rožnovskými za 100 Kč/
m2.
ZO odložilo na další jednání žádost sl. Miluše Hanáčkové o prodej části pozemku p.č.
4855/184 na ulici Sadařská. Jedná se o pozemek v blízkosti dvou
rozestavěných domů.
ZO schválilo prodat pozemky
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 1555/1 o vým. 423 m2 a p.č.
1555/4 o vým. 832 m2 na ulici
Školní se sl. Lucií Chládkovou za
80 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 1555/5 o vým. 685 m2 na
ulici Školní s panem Zdeňkem
Matýškem za 80 Kč/m2.
ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. st. 1081 o vým. 32 m2 na
ulici Dlážděná (pod garáží)
s panem Františkem Kneipem za
100 Kč/m2.
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• ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 3186/112 o vým. 171 m2 na
ulici Vinařský kopec s manžely
Václavem a Miluší Tomkovými
za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo prodat pozemky
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 1734/3 o vým. 325 m2 a p.č.
1734/5 o vým. 616 m2 na ulici
Domky za účelem výstavby RD
s panem Lubošem Osičkou a sl.
Lucií Skupienovou za 100 Kč/
m2 za podmínky, že do tří let od
nabytí pozemků do vlastnictví
žadatelů zde bude zahájena stavba RD.
• ZO schválilo prodat pozemek
a podepsat kupní smlouvu na
p.č. 4855/194 o vým. 79 m2 na
ulici Úzká s panem Františkem
Měřičkou za symbolickou 1 Kč.
• ZO odložilo žádost p. Karla
Krčmaře, Zaječí, Požární 453
o snížení sazby za prodej pozemku p.č. 3186/55.
Návrhy záměrů:
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 1748/1
o vým. 787 m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 735/8
o vým. 1267 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO zamítlo zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 6025 za
bytovkou č.p. 310.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st. 310/2
o vým. 27 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO odložilo projednání zveřejnění záměru prodat pozemek
p.č. 1898/9 o vým. 2245 m2.
ZO schválilo zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 5013/133
o vým. cca 300 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. st. 682/1
o vým. 57 m2 a p.č. st. 682/2
o vým. 41 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4855/188
o vým. 61 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 4855/41
o vým. cca 130 m2 za 80 Kč/m2.

• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st. 1053
o vým. 62 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4855/183
o vým. 128 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4855/182
o vým. 87 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemky p.č. 1718 o vým.
994 m2 a p.č. 1712/2 o vým. 1068
m2 za 100 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 1712/1
o vým. 202 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 5961 o vým.
52 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 1898/51
o vým. cca 90 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4939 o vým.
205 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st. 872/2
o vým. 14 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 3186/147
o vým. 174 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 4946 o vým.
316 m2 za 100 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. st. 1124
o vým. 29 m2 za 100 Kč/m2.
ZO schválilo zveřejnit záměr
pronajat pozemek p.č. 4855/117
o vým. 105 m2 .
• ZO zamítlo zveřejnit záměr prodat část pozemku p.č. 1898/52
o vým. cca 250 m2 a doporučilo
nadále pokračovat v nájmu.
• ZO schválilo zveřejnit záměr pronajat část pozemku p.č. 5013/192
o vým. cca 540 m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr pronajat část pozemku p.č. 4855/200
o vým. cca 106 m2.
• ZO schválilo zadat vypracování studie na parkovací místa
u sportovního areálu.
ZO odložilo projednání zveřejnění záměru prodat část pozem-
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ku p.č. 5065/132.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
pronajat pozemek p.č. 4855/205
o vým. 153 m2.
• ZO zamítlo zveřejnit záměr směnit pozemek p.č. 4855/212 a p.č.
1764/3.
• ZO zamítlo zveřejnit záměr prodat pozemek p.č. 3194/8 o vým.
140 m2
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 1278/4
o vým. 77 m2 za 80 Kč/m2.
• ZO schválilo zveřejnit záměr
prodat pozemek p.č. 2883/36
o vým. cca 326 m2 za 100 Kč/m2.
3. Zastupitelstvo obce Zaječí v souladu s ustanovením § 6 odst.5
zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
po ověření souladu návrhu změny s požadavky § 53 stavebního
zákona, vydává změnu č. 3A
ÚPN SÚ Zaječí. Textová i grafická část návrhu změny č. 3A je
nedílnou součástí usnesení.
Stanovisko Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí čj. JMK
30880/2010 ze dne 2.3.2010
z hlediska zák. č. 100/2001 Sb.

Zpravodaj obce Zaječí

4.

5.

6.

7.

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
bylo v návrhu změny č. 3A zcela
akceptováno a podmínky zmírňující vliv na ŽP byly zapracovány do výroku textové části změny
v článku 9.
ZO schválilo vydat změnu č. 3A
ÚPN SÚ Zaječí.
ZO schválilo uzavření a podpis
smlouvy o dílo na vypracování
změny č. 3B ÚPN SÚ Zaječí mezi
Obcí Zaječí a AR projekt, s.r.o.,
Brno zast. Ing. arch. Milanem
Hučíkem.
ZO vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru o kontrole
hospodaření SKA.
ZO schválilo poskytnutí garance Obce Zaječí v případě nepříznivého počasí do výše 50.000
Kč stárkům a chase Zaječí při
pořádání tradičních krojovaných
hodů v roce 2010 (na dechovou
hudbu).
ZO schválilo přijetí dotace a podpis smlouvy o poskytnutí dotace
na akci „Mateřská škola Zaječí
– Sanace 1. PP objektu“ ve výši
200.000 Kč z rozpočtu JMK pro
rok 2010.
ZO schválilo přijetí dotace

8.
9.
•

•

•

•

a podpis smlouvy o poskytnutí
dotace na zhotovení projektové
dokumentace – ČOV a kanalizace Zaječí ve výši 300.000 Kč
z rozpočtu JMK pro rok 2010.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2.
Různé:
ZO vzalo na vědomí vyhlášení
konkurzů na obsazení uvolněných míst ředitele Základní školy Zaječí, okres Břeclav a ředitele
Mateřské školy Zaječí, Hlavní
196.
ZO vzalo na vědomí informaci
o zamítnutí dotace na cyklostezku.
ZO vzalo na vědomí konání dětského dne 29.5.2010 od 14 hodin
na SKA.
ZO vzalo na vědomí informaci
Ing. Grmely týkající se záměru
vyhlášení CHKO Soutok.

10. Usnesení bylo přečteno.
V Zaječí dne 21.5.2010
Zapisovatelka: Konečná Petra
Ověřovatelé: Hasilíková Jana,
Novák Bohumil, Varmuža Karel

Košt 2010 – ohlédnutí
K o š t
roku 2010
byl jubilejní dvacátý v řadě
od
roku
1991, kdy
jsme začali pořádat
výstavy vín
pravidelně každý
rok. Protože nám (i hroznu a vínu) počasí
v předcházejícím roce 2009 mimořádně přálo, sešlo se na letošní
výstavě velké množství skvělých vín,
zvláště přívlastkových. Počasí koštu přálo také v sobotu velikonoční,
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takže byla i návštěvnost
výstavy rekordní.
Na výstavě bylo
k ochutnání 461 vzorků vín, z nichž 191
obdrželo
diplom
a jubilejní keramickou plaketu s motivem
zaječského
kostela.
Vítězům
bylo rozdáno celkem 31
ozdobných karaf.
Přetisknout z katalogu !
- stránku championů,
- tabulku Vítězové odrůd domácí,
- přehled podle odrůd.

Děkujeme
všem
zúčastněným
vinařům, děkujeme
obci a sponzorům
akce za podporu,
a poděkování patří všem, kteří se na
přípravě výstavy a její
organizaci a úspěšném
průběhu podíleli – těší
nás také velký zájem
místních i přespolních
o výstavu, který nás zavazuje do dalších let.

Za ZO ČSZ Zdeněk Křivánek

červen 2010

Radniční listy



Zpravodaj obce Zaječí

červen 2010

strana 9

Radniční listy

Zpravodaj obce Zaječí

Košt 2011 - výhled
Letošní jubilejní dvacátá výstava
vín v Zaječí nás vyprovokovala některým změnám v organizaci koštů
pro další ročníky. V novém katalogu již nebudeme tisknout tabulku
Vítězové odrůd domácí, kterou jsme
jako nestandardní původně zavedli
pro povzbuzení a zviditelnění místních vinařů. Přestaneme také používat systém přidělování * (hvězdiček)
a nahradíme ho udělováním cen
– zlaté, stříbrné a bronzové – těmi
chceme odměnit a ocenit nejen vína
výborná, ale i dobrá.
Bodování vín provedeme příští
rok 2011 v jeden den, jak je v okolí
zvykem – budeme bodovat všechna
vína v sobotu odpoledne, týden před
Velikonocemi.

Znamená to ovšem zajistit dostatek degustátorů a nečekat na to, až
kdo přijde. Vyzýváme proto všechny
vinaře a milovníky vína, aby si příští
sobotu před Velikonocemi rezervovali čas a přišli bodovat (dovoz
degustátorů z okolních obcí zajistíme).

šla pozvánka na košt – pozvánky
jsme zatím svěřovali poště, která je
zamíchala do roznášených reklam.
Omlouváme se těm, kteří ji nedostali, a pro rok 2011 uvažujeme o jiném
způsobu zajištění jejich roznosu.
Zvažujeme i znovuzavedení tomboly jako součásti programu koštu.

Nově zavedeme v katalogu další
samostatnou skupinu – vína růžová. Jejich obliba a zájem o ně stoupá
a nelze je podřadit ani pod vína bílá,
ani vína červená. Příští rok tedy
počítáme s třemi championy výstavy, a to bílých, červených a růžových
vín.

S přípravou výstavy vín pro rok
2011 spojujeme proto očekávání,
že půjde tradičně o akci úspěšnou,
naplňující očekávání veřejnosti
a přinášející dobrou zábavu a pohodu spojenou s vynikajícími víny,
s výsledky práce našich vinařů.

Zabývali jsme se také stížnostmi, že do některých rodin nepři-

Za ZO ČSZ Zdeněk Křivánek

Noc kostelů v Zaječí
V naší vesnici je mimořádná
kulturní památka – kostel sv. Jana
Křtitele, jehož nejstarší část (dobře
viditelná od hřbitova) pochází již
z šestnáctého století.
Proto jsme se v pátek 28. 5. 2010
zapojili do akce Noc kostelů.
Noc kostelů poprvé proběhla
v Rakousku v roce 2005, v minulém
roce se zapojily i dvě diecéze z naší
republiky. Letos už akce probíhala ve
400 kostelech po celé zemi a navštívilo ji více než půl milionu občanů.
Hlavní myšlenkou je zpřístupnit kostely široké veřejnosti, poukázat na
jejich kulturní a historický význam,
mít příležitost k setkání, k rozhovoru,
k modlitbě, k ztišení. V nepodstatné
řadě nabízí kostely prostor pro umění a setkání s křesťanstvím, jak tomu
bylo od pradávna.
V našem kostele jste si mohli
poslechnout krásné písně křesťanské folkové skupiny Srdce ze Šakvic.
Děti z náboženství předvedly své
pásmo, které nacvičily pod vedením paní učitelky Brůčkové. Děti
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se mohly dovědět něco o Janu Křtiteli, kterému je zasvěcen náš kostel
a nakonec pro ně byla připravena
pohádka „O malé Mette”. Dále následovala komentovaná prohlídka kostela. Pan farář vysvětloval význam
výmaleb i jednotlivých symbolů

a nápisů v kostele. Návštěvníci si
mohli prohlédnout celý kostel od
osmnácté až do dvaadvacáté hodiny
večerní a při tom si poslechnout písně, dovědět se něco o historii kostela
nebo nahlédnout do staré farní kroniky. Kostel navštívilo kolem 80 lidí
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a zavítali k nám i poutníci z okolních obcí – Pavlova, Rakvic i Kobylí.
Všem účinkujícím a přátelům patří
velký dík. Zvláště panu faráři Salčákovi z Velkých Bílovic, který mě
podpořil a zajistil občerstvení pro
děti, paní Brůčkové a celé skupině
Srdce, Kristýně Volhejnové a Pavlu
Khainovi, kteří připravili soutěž pro
děti, Darině Herákové, která přijela
s dramatickým kroužkem z Břeclavi,
zpěvačkám Martině Veselé a Martině Kutálkové a Františku Dobešovi
za propagaci a přípravu celé akce.
Kristýna Dobešová
Zimmermannová

Základní škola informuje:

naše činnost v druhém pololetí školního roku 2009/2010
Školní lyžařský výcvikový kurz - lyžuje už skoro celé Zaječí !
Zaječí je vinařská obec, sněhu si tu
moc neužijeme ( i když letošní zima
je výjimkou). Ale kdybychom zkusili
spočítat občany, děti i dospělé, kteří zkusili lyžovat a lyžovat alespoň
trošku umí, určitě by to bylo docela
velké procento. Zásluhu na tom mají
lyžařské výcvikové kurzy, které pořádá naše škola a které dávají možnost
všem dětem jet na hory a naučit se
lyžařskému sportu. Běžkování i sjezdování.
I v letošním roce tomu nebylo
jinak. Lyžařský kurz se uskutečnil
v lyžařském areálu Hynčice p. Sušinou ve dnech 30. 1.-5. 2. 2010, kterého se zúčastnilo 28 žáků naší školy. Místa na chatě i v autobuse nám
pomohli doplnit zájemci z řad občanů Zaječí. Někteří i s menšími dětmi. Mnozí z nich nám také sponzorsky přispěli na autobus i na odměny
pro žáky.
Vedoucí kurzu Mgr. Alena Medková, instruktorka Mgr. Lenka Kocmánková a Petr Nechuta ( pan školník „zaskočil“ za onemocnělou Mgr.
Křivánkovou ) se dětem plně věnovali dopoledne i odpoledne na sjezdovkách různé obtížnosti v rozšířeném sportovním areálu, v podvečer
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při přednáškách i večer při zábavě.
Výborní byli i žáci, kteří se na lyžích
velmi snažili, z teoretických znalostí
si napsali test a při večerních programech zábavou nešetřili. Na závěr

jsme uspořádali tradiční závody
v běhu na lyžích i ve slalomu. Domů
se nám mnohým nechtělo, takže
často padalo –
příští rok je deme zase!

Výsledky závodů žáků školy:
Slalom hoši:

Slalom dívky:

Běh na lyžích:

1 .Dušan Létal
2. Dominik Roboš
3. Jan Létal

1. Kateřina Janečková
2. Patrície Frýbertová
3. Andrea Pálková

1. Kateřina Janečková
2. Dušan Létal
3. Marek Stratilík

Tímto současně chceme poděkovat občanům Zaječí, kteří dětem sponzorsky přispěli na pobyt peněžní částkou nebo věcnými dary.
Finanční částky pomohly uhradit část dopravy.
Rostislav Žďárský 5000,- Kč a čokolády, Dušan Létal 1000,-Kč a cukrovinky, Zdeněk Belička,
František Létal , Jiří Masař
1000,-Kč, Jiří Štefka
600,- Kč, Jiří Vlček, Aleš
Krůza, František Baláš
500,- Kč, Josef Klíma, Ivana Sklářová, Marcel Stratilík cukrovinky a drobné
dárky a Josef Ševčík, který
škole věnoval lyže, hole ,
boty a medaile.
Mgr. Alena Medková
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Zápis žáků do 1. třídy

Pohádka O veliké řepě Františka Hrubína ( od jehož
narození právě letos uplynulo 100 let) provázela děti,
které přišly v odpoledních hodinách 11. února 2010 do
základní školy k zápisu do 1. třídy.
Zatímco rodiče vypisovali potřebné údaje v dotaznících, děti měly za úkol namalovat postavu dědečka nebo
babičky. V jiné třídě pak předváděly, která písmenka již
poznají , jaké mají představy o číslech, zda znají barvy.

Taky určovaly matematické tvary, pochlubily se básničkou či písničkou, předvedly, jestli správně vyslovují
všechna písmena. Schopnost manuální předvedly uvázáním mašličky. Děti se za podpory rodičů velmi snažily,
a proto 19 z nich nastoupí v září v naší škole do 1.třídy.
Moc se na ně těšíme !
Mgr. Alena Medková

Karnevalové veselí před jarními prázdninami
Na pátek 26. února se děti nižšího stupně těšily. Tento
den je čekal KARNEVAL.
A tak se školou a potom v tělocvičně procházeli rytíři a princezny, různá zvířátka, čarodějové a kouzelníci,
nadpřirozené bytosti a duchové, vojáci a kovbojové,
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roboti, policisté, indiáni, šašci, tanečnic e a víly, lékaři
a sestřičky a také Kleopatry.
Děti si zatancovaly a zasoutěžily a v radostné náladě
se rozešly na očekávané JARNÍ PRÁZDNINY.
Mgr. Alena Medková
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Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se uskutečnilo tradiční
pasování žáků 1. ročníku na čtenáře Místní knihovny
Zaječí, neboť se již ve škole pod vedením p. uč .Aleny
Medkové naučili všechna písmenka a mnozí dokáží
plynně číst.
Po úvodním seznámení s knihovnou a provozem v ní
se pasování ujala pohádková knižní víla (paní Martina

Kutálková ) a vedoucí knihovny PaedDr. Alena Krontorádová každému předala pamětní list a průkazku, kterou
mohou 1 rok v knihovně bezplatně využívat k výpůjčkám knih a časopisů.
Malí čtenáři si hned vyzkoušeli první výpůjčku a orientaci v knihovně. Při odchodu z knihovny byli knižní
vílou sladce odměněni.

DEN ZEMĚ 22. 4. 2010
Ve čtvrtek 22.4. děti 1. – 3. třídy oslavily Den Země
prací. Nejprve jsme si vysvětlili, jak je naše planeta znečišťována zplodinami, odpadky, vypouštěním chemikálií do řek a potoků… A také jak naši Zemi chránit a jak
jí pomáhat.
Potom jsme se vydali s odpadkovými pytli a rukavicemi posbírat odpadky v okolí školy, školního hřiště
a část ulice Školní od školy po OÚ. Pustili jsme se do
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práce s plným nasazením. Samy děti se divily, co všechno
našly. Bylo toho několik pytlů.
Na závěr si děti vyplnily pracovní list s deseti otázkami z oblasti environmentální výchovy a udělaly nástěnku
s fotodokumentací.
Myslíme si, že tento den byl pro děti velmi poučný.
Mgr. Alena Medková
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Vychováváme odpovědné cyklisty
máme 1. MÍSTO v okrskovém kole Dopravní soutěže cyklistů

Naše škola se v letošním roce opět zúčastnila dopravní soutěže cyklistů vyhlašované BESIPEM a dopravním
oddělením Policie ČR . Do okrskového kola konaného
29. 4. 2010 ve Velkých Pavlovicích byla vybrána dvě
družstva do obou kategorií, starší a mladší, složená ze
dvou dívek a dvou chlapců. Děti soutěží ve čtyřech disciplínách jako jednotlivci a na závěr se trestné body celého
družstva sčítají.
Je to: jízda zručnosti, test z pravidel silničního provozu, zdravověda a jízda podle pravidel na kole.

V přípravě jim pomáhaly p. uč. Medková, p. uč. Němcová, p. řed. Řehořová.
Mladší družstvo ve složení P. Sklář, D. Novák,
S. Létalová, T. Chaloupková se umístnilo na 5. místě.
Starší žáci ve složení M. Stratilík, J. Hrdina, T. Medková, I. Maňáková obsadili 1. místo ! Navíc Marek Stratilík
získal ocenění za nejlepšího cyklistu. Družstvo postupuje do okresního kola v Břeclavi, konaného 13. 5. 2010
Držíme jim palce !
Mgr. Alena Medková

Vítězné družstvo

DEN MATEK
Druhá neděle v květnu je v kalendáři zapsána jako
Den matek. Každý, kdo má rád svou maminku, si jistě
v tento den vzpomněl přáníčkem či kytičkou.
I my prvňáčci jsme několik týdnů předem navštívili
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keramickou dílnu a svým maminkám vyrobili keramické motýlky, které jsme umístili do dřevěných rámečků.
Snad měly všechny maminky radost!
Mgr. Alena Medková
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Exkurze na Hantály

Ve čtvrtek 13.5. se uskutečnila exkurze pro žáky
8. a 9 .ročníku na ekologickou skládku Hantály Velké
Pavlovice, která je určena k ukládání převážně komunálního odpadu z Břeclavska ( asi pro 35 obcí a měst
). Vedoucí střediska pan Petr Kalužík žáky podrobně
seznámil se způsobem ukládání odpadu, zabezpečením
skládky a provedl je celým areálem ESO.
V budově ředitelství pak žáci shlédli instruktážní
film a vyslechli si mnoho zajímavých informací přímo

od pana ředitele Stanislava Grůzy. Chlapce zaujala i prohlídka vozového parku sloužícího ke svozu komunálního i nebezpečného odpadu.
Poté jsme se přemístili do sportovního areálu ve Velkých Pavlovicích, kde naši chlapci sehráli fotbalový zápas
se žáky z Moravské Nové Vsi. Ačkoli naši borci vstřelili
nejvíc branek ( 2 vlastní ), přesto prohráli 1 : 3.
Chutné pohoštění utlumilo vášně a byli jsme autobusem šťastně dopraveni domů.
Dr. Alena Krontorádová

Mezinárodní den dětí
V úterý 1. června 2010 oslavili ti nejmenší z 1., 2. a 3.
třídy Mezinárodní den dětí.
Oslava začala ve třídách vesele. Každý žáček dostal
sladkosti a dárečky, které věnovali rodiče. Již druhým
rokem si malí sportovci prověřili svou obratnost, rychlost i vytrvalost v atletickém čtyřboji. Děti soutěžily
v běhu na 50 m, na 200 m, hodu kriketovým míčkem
a skoku dalekém.
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Mezi nejlepší sportovce patří Iveta Lukešová z 1. třídy, Sofie Furchová z 2. třídy a Romana Žďárská ze 3. třídy. Nejúspěšnějším sportovcem se stala Sofie Furchová.
Sladkou odměnu za sportovní výkony nakonec získali
všichni sportovci.
Mgr. Alena Medková,
Mgr. Jitka Vydrová, Marie Hégrová
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Také byste se chtěli vrátit do pohádky?
A co takhle Anděl Páně, Kouzla králů nebo Zlatovláska?

Žákům 4., 5., 6. a 7. třídy se to alespoň na chvíli ve
středu 9. června podařilo.
Navštívili totiž velmi zajímavou výstavu, která probíhá v Brně v Letohrádku Mitrovských. Na této výstavě
se opravdu můžete prostřednictvím nádherných princeznovských šatů vrátit do pohádky. Žáci zhlédli téměř
60 kostýmů a různých rekvizit z 15 nejznámějších pohádek.
Děti si kostýmy jen neprohlížely. Během poutavého
výkladu jim průvodci kladli otázky, které se netýkaly jen
pohádkových postav ale také autorů a zajímavostí z natá-

čení pohádek. Za své znalosti byli žáci odměněni kouzelnými žetony, které se po skončení prohlídky proměnily
v pěkné věcné i chutné ceny. Zkrátka ale nepřišel nikdo.
Všichni si nakonec kromě nezapomenutelných zážitků
odnesli i malou sladkou odměnu.
Mezi nejlepší znalce patřila Bára Balášová, Radka
Sklářová, Denisa Nováková, Terezka Chaloupková, Zuzka Škorpíková, Lucka Svobodová. Mezi těmito děvčaty
se neztratil ani nejlepší z chlapců Lukáš Svojanovský.
Mgr. Alena Harmáčková, Dagmar Zemanová

Škola v přírodě
Na týdenní pobyt do podhůří Orlických hor v blízkosti Pastvinské přehrady jelo 42 dětí 1., 2. a 3. třídy.
Zde jsme se nejen učili, ale také plnili úkoly indiánského náčelníka. Děti se rozdělily do čtyř indiánských
kmenů, dostaly krásná trička a spolu pak vyráběly
indiánské čelenky, bubínky,tomahavky, náhrdelníky
a náramky. Také závodily v indiánské olympiádě, učily
se písně a seznámily se s životem severoamerických
indiánů. Úspěšná byla i honba za pokladem, šipkovaná k přehradě, soutěže družstev, míčové hry na hřišti a výlet do Letohradu. Dětem se také líbily večerní
pohádky indiánské babičky. Celý týden sice provázelo
chladnější počasí, ale děti byly z domova dobře vyba-
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vené, takže nám to nevadilo. Malí indiáni dostali jako
odměnu drobné dárečky a cukrovinky, které věnovali rodiče a přispěli jim také na dopravu. Moc všem
děkujeme!

Mgr.Alena Medková, Mgr.Jitka Vydrová,
Marie Hégrová, Dagmar Smrčková

Škola v přírodě
Ředitelství základní školy upozorňuje rodiče našich
žáků i další zájemce, že více o činnosti školy a jejich aktivitách se mohou dovědět na webových stránkách školy.
Současně bychom chtěli tímto vyjádřit poděkování
všem příznivcům školy, kteří k nám přijdou a pomohou
nám v naší nelehké práci. Ať už sponzorským příspěvkem, radou, zapojením se do aktivit nebo jen projeveným zájmem. Všem, kterým není jedno jak jsou vede-

ny a vychovávany zaječské děti, v jaké jedince vyrůstají,
jakými občany Zaječí se stanou.
Poděkování patří i starostlivosti Obce Zaječí v čele
s paní starostkou Hasilíkovou.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY dětem a zasloužený odpočinek učitelům
Mgr. Ivana Řehořová , ředitelka školy

Fotbalová radost v Zaječí
postupujeme do OP
Při pohledu na tabulku III. třídy
sk. A v kopané po posledním utkáním sezony je bez nadsázky možné
konstatovat, že zaječské mužstvo
mužů proměnilo svou účast v této
skupině ve spanilou jízdu. Jako
nůž máslem projelo trojkou a zcela
zaslouženě se po deseti letech vrací
mezi okresní elitu. Základy k postupu byly položeny již v podzimní
části, kdy si mužstvo pod trenérskou
taktovkou Luboše Průdka a Aleše
Krůzy vytvořilo důležitý bodový
náskok, a ten v jarní části s přehledem udrželo. V konečné tabulce má naše „áčko“ na svém kontě
20 vítězných zápasů, dvě remízy
a dvě prohry (shodou okolností obě
s B mužstvem Tvrdonic) se skorem
69:25 a ziskem 62 bodů. Nejlepším
střelcem mužstva je s 19 brankami
Martin Prokeš, který bude s největší
pravděpodobností i střeleckým králem všech okresních soutěží dospělých. Dvanácti brankami zatížil
konto soupeřů Přemek Pálka a o gól
méně má nastříleno Michal Masař.
Nutno dodat, že jak na podzim, tak i v jarní části soutěže bylo
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v zaječském dresu k vidění i několik
„přespolních“ hráčů, kterými bylo
nezbytně nutné doplnit mužstvo.
Skvělými výkony se prezentovali
především brankář Ladislav Vašek
(na hostování z V. Pavlovic), Zdenek Šebek (hostování z Mutěnic)
i Marian Košický (na roční přestup
z Rakouska). V doplnění mužstva
odvedl persum práce jeho vedoucí
Radek Nováček. O všechny tři hráče
bude fotbalový výbor znovu usilovat
s cílem udržet je i pro mnohem kvalitativně náročnější přebor. Škoda
jen, že pro pracovní vytížení končí
na postu hospodáře Luboš Dvořák,
kterého nebude snadné nahradit.
Máme-li nyní poděkovat všem
hráčům za jejich skvělé výkony,
realizačnímu týmu mužstva, všem
členům fotbalového výboru za
vytvoření optimálních podmínek
pro přípravu a hru, skvělým divákům za celoroční podporu, tak
v neposlední řadě je nutné poděkovat i zástupcům naší obce – zastupitelům, radním a samozřejmě paní
starostce. Bez finanční a materiální
pomoci, které se zaječskému fotba-

lu dostává právě od obce, bychom
pravděpodobně nebyli tam kde
jsme. Velký dík ovšem patří i všem
ostatním, kteří, jak se říká, přispěli
svou trochou do mlýna. Jmenovat
je třeba Vinařství Nosrati, Vinařství Zaječí, Hotel U zlaté podkovy,
Pohostinství Sokolovna a další. Po
postupové radosti přijdou „okresní“
starosti. Výbor fotbalového Zaječí
na čele s Bohdanem Balášem věří,
že řada těch, kteří až dosud fotbalu
v obci pomáhali, bude v nové sezóně
ještě delší. Nechceme do okresního
přeboru jen nahlédnout, ale zabydlet se v něm, protože, jak říká trenér
Aleš Krůza, Zaječí si okresní přebor
zaslouží.
Nemáme ale jen jedno mužstvo.
Jak se tedy dařiloostatním? Dobrou
seznonu má za sebou i B mužstvo
mužů vedené Liborem Damborským. Skončilo ve IV.třídě sk.A
skončilo s 39 body a skorem 84:42
na výborném 3.místě. S nevyrovnanými výkony se potýká dorost vedený Bohdanem Balášem. V OP skončil až na 11.místě, ale faktem je, že
v této věkové kategorii není dosta-
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tečná základna hráčů. Na druhou
stranu můžeme mít radost z výkonů
těch nejmenších zaječských fotbalistů. V základní soutěži sk. B skončili pod vedením Petra Schwarze na
výborném 2.místě. Desetkrát doká-

zali vyhrát a jen dvakrát remizovat
a dvakrát prohrát při úctyhodném
skore 104:26. Všechna čtyři mužstva
budou přihlášena do nových ročníků a zkusí to i přípravka, kterou
povede Franta Hanák.

Výbor TJ Sokol Zaječí tímto ještě jednou děkuje všem fotbalistům
a jejich příznivcům za vydařenou
sezonu a věří, že i v nové sezoně
bude důvod k radosti. (šev)

Na snímku:
O postup do okresního přeboru mužů se zasloužili: Horní řada zleva – Radek Nováček (vedoucí mužstva), Přemysl Pálka, Michal Masař, kapitán mužstva Aleš Martínek, Zdenek Šebek, Tomáš Kadlec, David Cabal, Bohdan Baláš
(předseda TJ Sokol), a trenérské duo Aleš Krůza a Luboš Průdek. Dolní řada zleva – Marian Košický, Lukáš Bidmon,
Jiří Šebesta, Petr Trávníček, Martin Prokeš, ležící brankář Ladislav Vašek, Tomáš Pálka, Libor Jeřábek, David Zeman
a Tomáš Protivínský. Na snímku chybí Václav Cichra ml. Foto: Josef Ševčík

TJ Sokol Zaječí
Vás srdečně zve na

tradiční „Turnaj ulic“.
Hraje se v sobotu 17. července 2010 od 12hodin.
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Mužstvo „starých pánů“ Zaječí pořádá
v sobotu 7.srpna 2010 od 12 hodin

II.ročník Memorialu
Josefa Ševčíka st.
Na turnaji mají startovat celky Velkého Lapáše,
Staroviček, Rakvic a domácí.
Přijďte se bavit fotbalem dříve narozených.
Aj ovar bude, k tomu pivko...
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Vážení přátelé, příznivci Petrova cechu,
vážení občané,
MS MRS Zaječí si dovoluje touto
cestou oznámit, že ve dnech 21. a 22.
Srpna 2010 proběhnou po dohodě
s Rybníkáři Zaječí na rybníku Dlouhý tradiční rybářské závody žen
a dětí. Závody žen budou uspořádány v sobotu 21. srpna 2010 od
7 do 12 hodin a závody dětí do 15 let
pak v neděli, 22. srpna 2010 rovněž
od 7 do 12 hodin. Pro vítěze budou
připraveny hodnotné ceny, bohatá
tombola a občerstvení. Výsledky
závodů spolu s fotografiemi úspěšných závodnic a závodníků, pokud
se zveřejněním fotografií vysloví

souhlas, budou oznámeny v Radničních listech obce Zaječí. Na památku budou úspěšným dětem i ženám
předány diplomy a každý účastník
si od vody odnese malý dárek, jako
upomínku na tento den.
Vstup je zdarma, zúčastnit se
mohou všechny děti ve věku od
8 do 15 let a rybářky, manželky
a přítelkyně rybářů bez omezení
věku. Podrobnosti o podmínkách
lovu a seznamy cen budou uvedeny na plakátech, které budou včas
umístěny na obvyklých místech
v obci Zaječí i v obcích okolních.

Doufáme v bohatou účast všech
příznivců rybaření z řad žen a dětí,
kteří budou mít příležitost předvést své rybářské umění a využít
možnosti příjemné zábavy strávené
v přírodě v pěkném prostředí okolí
rybníku Dlouhý. Podpořit a fandit
může přijít samozřejmě každý, kdo
bude chtít atmosféru napětí při lovu
ryb a radosti z úlovků sledovat na
vlastní oči
Na hojnou účast se těší výbor MS
MRS Zaječí

Společenská kronika
Životní jubilea:
Leden
Jeřábek Bohumír
Ottová Ludmila
Pitková Růžena

60 let
75 let
85 let

Únor
Kubová Růžena
Hudcová Marie
Žďárský Rostislav
Šmíd Josef
Tomková Milada

60 let
65 let
70 let
75 let
80 let

Březen
Servít Miroslav
Kadlecová Bronislava
Kuba Josef
Šebek Josef
Ovísková Marie

65 let
70 let
70 let
80 let
90 let

Duben
Hybelbauerová Jaroslava
Petrásková Bohumila
Štefková Irena
Pálka Ladislav
Nečas Ivan

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let

Květen
Pospíšil Miroslav
Barvíková Marie
Řezníčková Anna
Zemánková Ilena

60 let
65 let
75 let
85 let

Červen
Balášová Hana
Jurasová Veronika
Urbánková Bohumila
Duchanová Helena

60 let
90 let
90 let
93 let

Rozloučili jsme se s našimi spoluobčany:
Petrla Vladimír
Ševčíková Mária
Frýbertová Ludmila
Kmoníčková Marie

Narozené děti:
Fajtáková Ester
Hostinská Kristina
Atanasovičová Gabriela
Masařová Vanesa
Duchan Radek

Nečas Jakub
Králík Josef
Pálka Jakub
Pospíšil Michael
Buček Martin
Dvořák Luboš

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
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Stane se Svatovavřinecká neděle tradicí?
Spolu s obnovou historické kapličky, jež v dávné minulosti k Zaječí
nedílně patřila, a která je nyní, stejně jako dříve, zasvěcena svatému
Floriánovi, vstoupila do obce Zaječí
i nová společenská událost – Svatovavřinecká neděle.
Nápad uspořádat sešlost na překrásném místě s panoramatickým
výhledem do širého kraje u příležitosti prvního výročí od vysvěcení kapličky se zrodil u těch, kteří
obnovu kapličky v roce 2008 iniciovali – u zahrádkářů a obce – a byl
veřejností vskutku mile přijat.
A tak se do kroniky Zaječí
zapsala neděle 9. srpna loňského
roku jako den všeobecné slavnosti:
po mši svaté v kostele sv.Jana Křtitele se průvod vydal k protilehlé
dominantě – kapličce, oblečené pro
tuto příležitost do svátečního šatu
– nově zasazené lípy, lavičky a stolky
k posezení, občerstvení, cimbálová muzika mužáků „Lanštorfčanů“
z Ladné, to vše umocnilo neopakovatelný kolorit tohoto kraje.
A co víc: vinaři se pochlubili
vzorky svých vín (nepsaná soutěž, v níž vyhráli všichni) a frajerky se mohly „utkat“ ve vypsané
koláčkové soutěži, která celou akci
„provoněla“. Ochutnávalo se tak
dlouho, než tácy s originálními
pochoutkami nezmizely, a to, že
se po nich doslova zaprášilo, bylo
pro 15 odvážných zúčastněných
kuchařek nejvyšším oceněním.
Každá z pekařek totiž přišla s originálním receptem, a tak pokud
Vám některé koláčky přišly jako
nejfajnovější, obraťte se na jejich
„stvořitelky“, které bodovaly pod
těmito přidělenými čísly táců:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Machalínková Božena,
Čermáková Vladislava,
Prokopová Zdeňka,
Brožková Božena,
Hasilíková Jana,
Klímová Zdeňka,
Havlenová Jarmila,
Kubová Leona,
Suská Alena,
Popovská Božena,
Vlčková Marie,
Filipová Jaroslava,
Tomková Milada,
Dohnalová Zdeňka,
Krčková Marie.

na magickém místě kolem kapličky
famózně a předznamenala jedinečnou možnost vytvořit ze Svatovavřinecké neděle milou tradici – letos
připadá na neděli 8.8. 2010 – bude
zase veselo?
PhDr.Marie Vlčková

Na
místě
pak byly oceněny jako vítězné
koláčky
paní
Krčkové,
která však recept
neodtajnila
a na přímý dotaz
paní starostky,
která jí spolu
s panem Křivánkem předávala
dárkový
koš,
odpověděla že
koláče peče jednoduše: od oka!
Ostatní soutěžící
si mohly vybrat
kuchyňskou
chňapku
jako
povzbuzení pro
další
neméně
úžasně chutné
výtvory – třebas
i pro letošní soutěžení….
Celá atmosféra
Svatovavřinecké
neděle vyzněla
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