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Rušení Vojenského újezdu Brdy
Vážení spoluobčané
Ráda bych Vás informovala o postupu v jednáních ohledně rušení Vojenského výcvikového prostoru Brdy. Vláda České
republiky na svém jednání 4. ledna 2012 usnesením č. 10 schválila materiál o optimalizaci vojenských újezdů, který předpokládá
zrušení vojenského újezdu Brdy a vyhlášení CHKO Brdy.
Osobně se účastním všech jednání týkajících se této otázky a snažím se vyjednávat co nejvýhodnější podmínky pro naši obec.
Dne 16. února 2012 jsem se zúčastnila jednání komise pro optimalizaci vojenských újezdů se starosty obcí sousedících s
Vojenským újezdem Brdy. Tato komise se od srpna 2011 sešla již třikrát a snaží se připravit celou oblast na odchod vojáků z území a
změny s tím související.
Od listopadu do února probíhala jednání starostů obcí přímo sousedících s VVP a zástupců ministerstev ohledně dělení
katastrálního území ve VVP a jejich přičleňování ke katastrům přilehlých obcí. Dále se dojednávalo přičlenění katastrů zaniklých
obcí k obcím dnes existujícím. Z toho pro nás vyplývá, že obci Zaječov bude po roce 2015 přiřknuto původní katastrální území
Zaječov a Kvaň I. Tato historická katastrální území připadala obci Zaječov a Kvaň do roku 1949. Rozhodným rokem pro dnešní dělení
katastrálních území ve VVP se stane tedy rok 1949, kdy vstoupil v platnost zákon o vojenských újezdech, který stanovil stávající
hranice Vojenského újezdu Brdy.
Stále se bavíme o katastrálním území. Dovolím si vysvětlit, o co se vlastně jedná a co to pro nás znamená. Bude nám předáno
území, nad kterým bude obec Zaječov vykonávat státní správu. V praxi to znamená, že zde obec bude stanovovat územní limity
formou územního plánu a celé území budeme úředně spravovat. Majetek, to znamená lesy a případné budovy, zůstane i nadále ve
vlastnictví státu a ve správě pravděpodobně Vojenských lesů. Je to vůbec pro nás nějaká výhoda? Podle mého názoru ano. I dnes
máme v našem katastru pozemky ve vlastnictví státu a ve správě Státního pozemkového fondu. Pokud o ně projevíme zájem, jsou
nám do vlastnictví běžně předávány. Nikde není psáno, že jednou stát nezačne uvažovat o převodu tohoto majetku a bude možné
ho na obec převést. Z dnešního pohledu se může zdát, že katastrální území není pro nás zajímavé, protože nám z těchto lesů
nebude plynout žádný zisk. Toto je otázka různého pohledu na danou věc. Někomu se může zdát dobrá někomu zase ne. Myslím si,
že to posoudí až další generace. Dnes nám bylo nabízeno pouze katastrální území a my jsme se o něj přihlásili a s největší
pravděpodobností ho také dostaneme. Jak to bude dál, to ukáže až čas.
Pokračování na straně 2
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Co se týká dalšího vývoje v území VVP Brdy. Usnesením vlády byl MŽP ČR dán závazný úkol, vyhlásit na území Vojenského
úřadu Brdy do 30.6.2012 CHKO Brdy. Do konce letošního roku mají být připraveny závazné formální dokumenty pro vyhlášení
CHKO v hranicích stávajícího Vojenského újezdu. Tyto dokumenty budou konzultovány přímo s obcemi, kterých se CHKO bude
dotýkat. Již dnes se objevují nesouhlasy s vyhlášením CHKO z okolí Příbramska. Celá tato problematika bude dozajista veřejně
diskutována a probírána ještě mnohokrát a to ze všech stran.
Všem účastníkům jednání jde v jádru o jednu věc a tím je zachování krajiny v tomto území. Proto jsem navrhla, aby již při vzniku
nového zákona bylo pamatováno a přímo stanoveno ze zákona omezení výstavby na celém území CHKO. Tento návrh byl přijat a
dále se s ním bude pracovat.
Další věcí, kterou se snažím prosadit, je průjezdnost komunikace mezi Zaječovem a Obecnicí. Zdálo by se to jako
samozřejmost, ale bohužel tomu tak není. Návrh ministerstev je, aby se všechny komunikace ve VVP po jeho zrušení staly
účelovými lesními komunikacemi. Podle lesního zákona je na tyto komunikace zákaz vjezdu. Z tohoto návrhu je patrné, že ve VVP,
po jeho zrušení, nebude žádná komunikace zpřístupněna pro běžný provoz.
V současné době jednám se zástupci Středočeského kraje, který odmítá převzetí této komunikace do své správy, dále se
zástupci Vojenských lesů a zástupci okolních obcí o možných řešeních této situace. Debata je nastavena velmi široce a to od
absolutního zákazu, přes systém povolenek až po úplné uvolnění. Každý zúčastněný má na daný problém jiný pohled.
Samozřejmě, že i v tomto případě jsou peníze až na prvním místě a od nich se debata odvíjí a i v budoucnu se jimi bude dozajista
řídit. Jsem přesvědčena, že se mi nakonec podaří vyjednat pro občany Zaječova volný průjezd přes les do Obecnice.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov

Investice v Zaječově v roce 2012
V roce 2011 proběhlo v obci minimum investic a to jak do údržby v obci tak do budování. V podstatě jsme řešili pouze havarijní
opravy a to především v základní škole. Do ZŠ a MŠ se v loňském roce nainvestovalo přes 600 000,- korun. Je to částka zdánlivě
velká, ale byla opravdu nutná. Důvodem, proč zastupitelstvo v loňském roce minimálně investovalo, bylo, že jsme chtěli získat
přehled o příjmech a nutných výdajích na chod celé obce. Přistoupili jsme k úsporným krokům a to především na režii Obecního
úřadu. Dále jsme pečlivě kontrolovali zadávání zakázek. Výsledkem byla uspořená částka na běžném účtu obce k 31.12 2011 blížící
se částce 7 000 000,- korun. Toto zjištění bylo pro nás velmi příjemné. Proto jsme se rozhodli v letošním roce začít více investovat.
Dovolím si přiblížit pár předpokládaných investic, které na nás v roce 2012 čekají. Jednou z největších investic bude oprava
střechy na staré základní škole. Bude se jednat o výměnu střešní krytiny s předpokládaným rozpočtem okolo 1 000 000,-Kč. Na tuto
akci momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele. Akce bude hrazena plně z rozpočtu obce. V ZŠ a MŠ se dále v letošním
roce plánuje celková rekonstrukce sociálních zařízení a další udržovací práce.
Počítáme také s výměnou oken ve výčepu Lidového domu, opravou komunikací, opravami vodovodu atd. Jednou z největších
investic bude vybudování komunikací a inženýrských sítí ve stavebním obvodu Pod Kozojedy. Zde se bude jednat o jednorázovou
investici, která bude mít postupnou návratnost podle prodeje pozemků.
Požádali jsme o dotaci na vybudování dětských hřišť. Celkem se jedná o tři lokality. Jedno hřiště je plánováno do zahrady MŠ,
jedno do areálu ZŠ pro potřeby družiny a pro výuku tělocviku. Třetí hřiště je plánováno na Chlubilku, do prostoru bývalého hřiště.
Pokud se nám nepodaří dotaci získat, bude se realizace provádět postupně a bude rozložena do tří let. Ve všech případech budou
náklady na budování hřiště hrazeny z prostředků získaných od provozovatele lomu. Předpokládané náklady jsou 500 000,- Kč.
Dále plánujeme opravu chodníku v Cihelně a revitalizaci parku v obci (Horní Zaječov u kapličky, Varta - rybníček, Kvaň rybníček). Na obě akce bylo požádáno o dotaci na krajský úřad. Ohledně těchto dotací máme velmi dobré zprávy. Rada Kraje
odsouhlasila poskytnutí obou dotací. Dotace budou poskytnuty ve výši 90% z celkových nákladů. Toto je velmi dobrá zpráva. S
přidělením dotací jsme příliš nepočítali a proto jsme v rozpočtu vyčlenili finanční prostředky na úplnou úhradu nákladů.
Přidělením dotací obec ušetří a proto budeme uvažovat i o opravě chodníku směrem k Hamburku, který je také v havarijním stavu.
Investice jsou rozplánovány i do dalších let. Vzhledem k náročnosti projektů jsou závislé na přidělení dotací. V této chvíli
pracujeme na žádosti o dotaci na zateplení obecního úřadu, protipovodňová opatření obce, kanalizaci, vodovod. Pokud se nám
nepodaří dotace získat, není v našich silách tyto projekty uskutečnit.
Pokusila jsem se Vám nastínit směr, kterým jsme se vydali a co nás v brzké době čeká. Po dlouhých debatách si zastupitelstvo
stanovilo priority a cestu, kterou chce jít. Máme zájem na tom, aby v obci byl vidět posun k lepšímu. Je zde tolik možností kam
investovat a co obnovovat, ale nelze všechno stihnou a udělat za pár let. Musí se na tom pracovat dlouhodobě, postupně a
koncepčně.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov
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Zpráva o plnění obce Zaječov v dotacích spolkům na rok 2012
Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli podpořit činnost spolků a organizací. Zájemci o podporu doručovali v lednu 2012
na obecní úřad své žádosti a projekty, které chtějí v roce 2012 realizovat. Zastupitelstvo obce Zaječov na svém jednání 13.2.2012
projednalo doručené žádosti a rozhodlo o konkrétních částkách finančních příspěvků pro jednotlivé žadatele.
Zastupitelstvo v roce 2012 počítá ve svém rozpočtu s podporou ve výši 200 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že všichni žadatelé
požádali o částku převyšující 450 000,- Kč, museli jsme přistoupit k redukci podpory u všech žadatelů a dohodli jsme se, že částka
na podporu spolků a organizací bude v rozpočtu navýšena o 15 000,- Kč. ZO dále odsouhlasilo vyčlenění dalších finančních
prostředků z rozpočtu obce na oslavy výročí v Zaječově v roce 2012 a to částkou 30 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou
rozděleny takto:
20. výročí srazu PTP v Zaječově
4 000,- Kč
120. let založení dobrovolných hasičů v obci
10 000,-Kč
750. výročí založení kostela ve Svaté Dobrotivé
16 000,-Kč
Podpora spolků v roce 2012 ve výši 215 000,- Kč bude rozdělena takto:
Příspěvkové organizace:
M&M Rallye team
Linka Bezpeč
Diakonie Broumov
Český svaz ochránců přírody Rokycany
Svaz neslyšících a nedoslýchavých Hořovice
( dotace na činnost )
Svaz tělesně postižených v ČR Hořovice
( dotace na činnost )
Domov na výsluní Hořovice
( dotace na činnost )
Základní škola Zaječov „Vánoční koncert“
( dotace na organizaci )

0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
1 000,-Kč
2 000,-Kč
2 000,-Kč
3 000,-Kč

Spolky a sdružení působící v Zaječově:
Těmto subjektům bude poskytována finanční podpora na základě smlouvy o veřejné finanční podpoře obce Zaječov.
Finanční prostředky budou přesně vázány na konkrétní potřeby a akce jednotlivých subjektů.
Staročeské máje - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 10 000,- a to na kroje, krepáky a hudbu. Vzhledem k
tomu, že se plánuje pořádání dvou akcí bude částka dělena v poměru 6 000,- prví akce a 4 000,- druhá akce.
Česká tábornická unie - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 26 000,- Kč. Z toho 6 000,- na ozvučení Porty v
Komárově, 3 000,- na pronájem sálu pro pořádání Porty v Komárově, 14 000,- na organizaci letního tábora, 3 000,- na odměny na
Bránu.
Mladí hasiči ze Zaječova - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 35 000,-Kč. Částku 25 000,- na investice do
zařízení a vybavení, 8 000,- odměny a zajištění tábora, 2 000,- na činnost s dětmi. Dále se poskytuje podpora formou prominutí
nájmu za cvičební hodiny velkého sálu cca 10 000,Český svaz včelařů - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 4 000,- na náklady spojené s léčením včelstev
Český zahrádkářský svaz - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 3 000,- na náklady spojené s moštováním. Dále
obec v roce 2012 zajistí z rozpočtu obce výměnu vchodových dveří a opravu podlahy v moštárně
Český svaz chovatelů - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 10 000,- na odměny posuzovatelů a bude
poskytnuto jedno venkovní světlo na osvětlení chovatelského areálu.
Myslivecké sdružení Brdy - Obec Zaječov v roce 2012 neposkytne finanční podporu. Sdružení bude proplacena částka 400,- z roku
2011
Turnaj v křížovém mariáši - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 1 000,- na nákup cen a promine nájem velkého
sálu LD.
Rybářská mládež - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 5 000,- na nákup sportovního materiálu
Nohejbal club Zaječov - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 50 000,-: 30 000,- cestovné a pronájem haly,
10 000,- KLS poplatky, 10 000,- na údržbu hřiště v Zaječově. Dále se poskytuje podpora formou prominutí nájmu za cvičební
hodiny velkého sálu cca 29 000,Tělovýchovná jednota Zaječov - Obec Zaječov poskytne finanční podporu v celkové výši 60 000,- : 10 000,- na vchodové dveře u
šaten, 17. 000,- na údržbu autobusu, pojištění a cestovné, 10 000,- na údržbu a provoz hřiště, 10 000,- na rozhodčí, 10 000,sportovní potřeby a náčiní pro děti, 3 000,- na hudbu. Dále se poskytuje podpora formou prominutí nájmu za cvičební hodiny
velkého sálu cca 110 000,1/2012
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Zastupitelstvo obce Zaječov se dále dohodlo podpořit rodinu postižené Terezky Egrtové a to ve výši
60 000,-. Příspěvek bude vyplacen pravděpodobně v roce 2012 a to na zakoupení závěsného manipulačního systému. Finanční
prostředky budou v rozpočtu obce připraveny v paragrafu 3543 - postižení.
Marcela Kořánová starostka

Zděná - kdysi dominanta dnes problém
Zděná! Tato budova v centru naší obce je v žalostném stavu. To
všichni vědí a nemá cenu se o tom rozepisovat. Nemá cenu říkat ani,
co by bylo kdyby…..! Je potřeba se k tomu postavit čelem a říci si
vážně co dál!
Zaznamenávám spoustu názorů na řešení. Dá se říci, že co občan
to jiný názor a jiná představa. Realizovat lze ovšem jenom jednu. A
kdo by o tom měl rozhodnout? Rozhodnutí v takovém případě bude
vždy špatné. Pokaždé se proti zvedne vlna odporu a začne se
debatovat, jak by to bylo kdyby….! A jsme zase na začátku.
Nutnost rozhodnout co dál, se nám ale obrovskou rychlostí blíží!
Zastupitelstvo nechalo zpracovat znalecký posudek na stav budovy
a jeho závěry byly i pro nás nepříjemně překvapivé. Budova, co se
týče základů a obvodových stěn, je relativně v uspokojivém stavu.
Největší problém je střešní konstrukce. V říjnu loňského roku došlo k dalšímu zřícení části stropu. Vzhledem k zatékání vody
do konstrukce střechy je její stav havarijní a natolik vážný, že při větším zatížení sněhem nebo větrem hrozí zřícení celé střechy.
Rozhodnutí co dál je tedy víc než kdykoli předtím na místě a dlouho se již nedá odkládat. Nemyslím si, že by o tomto mělo
rozhodovat pouze Zastupitelstvo. Jedná se o objekt, který je hluboce spjat s historií Zaječova a každý by měl mít možnost se k
tomuto vyjádřit. Proto se zastupitelstvo rozhodlo uspořádat anketu k budoucnosti Zděné. Anketa proběhne na přelomu dubna a
května a bude se v ní moci vyjádřit každý, kdo bude mít zájem. Anketa bude anonymní a bude pro rozhodnutí o budoucnosti
budovy mít doporučující charakter.
Občané budou seznámeni s možnými návrhy jak postupovat, včetně finanční analýzy daného rozhodnutí. Bude nutné
posoudit a zohlednit i možnosti obce. Nabízí se několik variant řešení. Zastupitelé samotní jich mají několik. Od demolice přes
prodej, darování, opravu, rekonstrukci až po vybudování něčeho nového. Opravdu ani v zastupitelstvu na daný problém nepanuje
jednotný názor.
Otázka Zděné je živá a řešení ani trochu jednoduché. Dovolte mi i dnes nechat tuto otázku otevřenou a pojďme společně najít
to nejvhodnější řešení.
Marcela Kořánová starostka

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zaječov se bude konat v

pátek 30.3.2012 od 19:00 hodin v Lidovém domě
Na programu jednání bude:
zpráva o činnosti zastupitelstva obce, komisí a výborů
zpráva z jednání o zrušení vojenského výcvikového prostoru vzniku CHKO
Úprava rozpočtu č. 1/2012
úprava OZV pro rok 2012
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Informace pro rodiče

Od 1. dubna 2012 podle nového zákona mohou lékaři poskytnout péči nezletilému pacientovi, bez ohledu na jeho věk, jen se
souhlasem obou jeho rodičů. Výjimkou jsou akutní případy, kdy souhlas i nadále nebude potřeba.
Z výše uvedených důvodů si, prosím, ke každému očkování Vašich dětí přineste s sebou vždy písemný souhlas obou rodičů.
Bez tohoto souhlasu nebude možné očkování provést.
Pokud bude k lékaři dítě doprovázeno jinou zletilou osobou (prarodiče), musí mít tato osoba s sebou písemnou plnou moc
od rodičů (zákonného zástupce) dítěte
Kde bude souhlas třeba:
Pro praktického dětského lékaře, zubaře, gynekologa mohou rodiče dopředu vystavit určitý souhlas, že dítě od 15-ti let může
rozhodovat samo. To ale neplatí u lékařů specialistů.
Se zákroky, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,
musí vždy souhlasit oba rodiče
Lékař se také musí zeptat na poskytované zdravotní služby dítěte, které je s ohledem na svůj věk schopné je posoudit a
vyjádřit se k nim. U dětí do 15-ti let nebude mít přitom názor žádný význam, nicméně v dokumentaci musí být zaznamenán. U dětí
mezi 15 18 roky se k názoru bude přihlížet. Pokud názor dítěte bude rozdílný od názoru rodičů, musí lékař do 24 hodin
zkontaktovat soud a ten určí opatrovníka, který rozhodne.
Pokud u vážných zákroků nebude možné sehnat souhlas obou rodičů, oznámí to lékař u soudu a ten určí opatrovníka.
MUDr. Jaroslava Maninová

Tříkrálové posezení
V pátek 6. ledna jsme
uspořádali Tříkrálové
posezení, na kterém
vystoupily děti z
Mateřské i ze
Základní školy v
Zaječově.
K tanci a poslechu
hrála Strašická
pohodovka.

Dětský karneval v Zaječově
Tradiční dětský maškarní karneval v Zaječově letos
připadl na 26. února. Do Lidového
domu dorazilo více než 100 dětí v krásných
maskách. Byli mezi nimi princezny, piráti,
čarodějnice, šaškové, různá zvířátka, čert i anděl.
Děti skotačily, soutěžily, naučily se nové tance,
které si s nimi zatančili někteří rodiče a také
nový kamarád plyšový Perníček.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří svým
dětem připravili úžasné masky.
Doufám, že se dětem karneval líbil a že se zase
sejdeme na dalších akcích .
Soňa Solarová
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ÚŘADSPOLKY
INFORMUJE
Vítání občánků 18.února 2012
Na vítání občánků jsme se sešli v sobotu 18. února v obřadní síni obecního
úřadu v Zaječově. Starostka obce Marcela Kořánová přivítala sedm nových občánků.
Matěje Ungra, Davida Brauma, Matouše Kratochvíla, Doris Svobodovou,
Mathise Kotvu, Karolínu Redlichovou a Jakuba Kisse přišly přivítat také děti z
mateřské školy, přednesly básničky a spolu se členkami sociálního výboru předaly
maminám kytičky a malé dárečky.pro miminka.
Soňa Solarová

Karolína Redlichová

David Braum

Matěj Ungr

Mathis Kotva

Jakub Kiss

Doris Svobodová

Matouš Kratochvíl

Don Quijote de la Ancha
zavítal do Zaječova
Dne 17. února mohli občané Zaječova
zhlédnout komedii Don Quijote de la Ancha. V
této „didaktické klauniádě“ si spolu s herci zahráli
i diváci. Věřím, že se představení, které mělo
přinášet pohodu a smích, líbilo.
Soňa Solarová
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Ke kořenům naší obce
Bylo to v roce 1262 před 750 lety, když se podle
tradice Panna Maria zjevila Oldřichovi z Valdeka a
poprosila ho, aby postavil kostel a klášter, kam by se v
budoucnosti mnoho lidí chodilo modlit a našlo zde
místo pro pokoj, klid a duchovní odpočinek. Od
tohoto roku řád sv. Augustina dostal toto poutní místo
na starost; je jedním z nejstarších v Čechách. V této
době ještě ani neexistovala obec Zaječov a až o několik
roků později v okolí kláštera začala vznikat vesnice,
která podle kláštera dostala jméno sv.Dobrotivé,
dnešní Zaječov.
Podle kroniky kláštera, zachované dodnes v klášteře
sv. Tomáše v Praze, byla na počátku velmi krásná
spolupráce mezi obyvateli a mnichy, kteří působili v
klášteře. Spolu postavili klášter jako krásnou
Dominantu celého okolí. Zaječovští obyvatelé byli vždy hrdí na svůj klášter.
Tolik z historie. A teď do současnosti: před sebou máme výročí začátku stavby kláštera a výročí začátku života Zaječova. Bez
kláštera a kostela by pravděpodobně ani dnes nebylo Zaječova. Vždy je potřeba poznávat minulost, abychom si mohli
uvědomovat, kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujme.
Během následujícího roku chceme na tuto událost vzpomínat. Spolu s obecním úřadem bychom se chtěli podívat na naši
společnou historii a připomenout si ji, ale zároveň se dívat do společné budoucnosti. Klášter vždy sloužil místním lidem a chce tak
sloužit i do budoucnosti; kvůli tomu se také klášter opravuje.
Kolik z vašich příbuzných určitě chodilo do kostela? Kolik z nich se tam modlilo, kolik tam pracovalo… Výročí příštího roku může být
pro všechny vzpomínkou i na tyto lidi.
Chceme během tohoto roku zorganizovat konference, symposia, den otevřených dveří, koncerty, pouti i další kulturní akce.
Chceme poznat lépe naše kořeny. Kostel s klášterem jsou dominantou obce, ale chtějí také být místem sekání lidí, místem, kam se
lidé chodí podívat, které chodí ukázat návštěvám, a kde by mohli najít i místo pro modlitbu. Jestliže kostel není pro nás takovým
místem, pak neplní poslání, kvůli kterému byl postaven. Kéž i výročí nového roku pomáhá tomu, aby se takovým místem znovu
stal.
P. Juan Provecho, OSA - Rektor kostela

750. výročí založení kláštera a kostela sv. Dobrotivé v Zaječově
Podle nejstarších dochovaných zpráv, v roce 1262 pán z Valdeku, který byl zbožným
křesťanem a choval hlubokou úctu k Matce Boží, přemýšlel, jaký dar by jí mohl věnovat. Jak
uvádí kronikář, jedné noci byl vzbuzen ze snu a přenesen na zalesněné místo v předvečer
slavnosti Zvěstování Páně, 24 března. Tam uslyšel slova:
„Oldřichu, toto je vůle mého Syna a vůle moje, abys na tomto místě, které vidíš, co nejdříve
postavil klášter pro mé služebníky k jeho poctě a v mém jménu. Můj Syn ochotně přijme

Program oslav

XV. Pouť do sv. Dobrotivé

24.března 2012 - začátek oslav
Den výročí zjevení Panny Marie 25.3.1262
13:00 Otevření výstavy fotografií ze života kostela a
kláštera v Zaječově (kostel)
14:00 Poutní mše svatá
15:15 Přednášky na téma: 750. let kostela a kláštera
ve sv. Dobrotivé (Lidový dům)

19. května 2012
10:00 Začátek pouti v obci Olešná
12:00 Příchod do kláštera
14:00 Poutní mše sv.
15:00 Kulturní a zábavní program
pro všechny
Prohlídka kostela a
Kláštera s výkladem
Výstava historie kostela a kláštera
16:00 Koncert v prostorách kláštera

Přednáší:
PhDr. William Faix, OSA, Zjevení Panny Marie a
založení kostela ve sv. Dobrotivé
Štěpán Svoboda, Varhany kostela sv. Dobrotivé

Návštěva pana kardinála
Dominika Duky
30. června 2012
14:00 Mše s biřmováním
15:15 Setkání s místním obyvatelstvem
a beseda

Vánoční koncert
na závěr výročního roku
22.prosince 2012
Koncert sboru Základní školy Zaječov

16:30 Malé občerstvení
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Členové kulturní a sociální komise při OÚ Zaječov opět letos uspořádali oslavu Mezinárodního dne žen.
V pátek 9. března se v Lidovém domě sešlo čtyřicet žen. K tanci a poslechu jim tradičně hrálo hudební uskupení KAKR. Každá žena
dostala kytičku a malé občerstvení, které připravila Petra Tichá.
Soňa Solarová

LT Dolský potok 2012
Máme tu nový rok a s ním začínající
přípravy tábora na Dolském potoce
2012. Jako tradičně proběhne první 3
týdny prázdnin. Začátek v neděli 1.
července a konec v pátek 20.
července.
Tábor se nachází poblíž vesnice
Polínka asi 40 km za Plzní směrem na
Karlovy Vary. Táborníci spí ve stanech
s podsadou. Jídlo připravujme v
táborové kuchyni 5 x denně. Koupání
v teplé vodě je zajištěno každý den.
Hlavním programovou náplní je
tématicky zaměřená celotáborová
hra. Táborníci se podílejí na zajištění
provozu tábora služby v kuchyni,
pomoc budování táborových staveb,
noční hlídky.
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