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Zaječov změřil síly se Slávií Praha
V sobotu 15.října 2011
sehrál tým fotbalové
přípravky TJ Zaječov na
zįv ěr podzimní sezóny
p řátels ké u t ká n í s
p ř í p r a v ko u p r a ž s ké
Slavie. Pro naše nejmenší
to byl beze sporu velký
sportovní zážitek, který
by je měl motivovat do
dalších soubojů s
místními soupeři.

V tomto čísle
Vítání občánků v Zaječově 15. Října 2011
Dotace spolkům a organizacím v roce 2011 a 2012
V Zaječově se sešli bývalí příslušníci PTP
Oblastní kolo Brány v Zaječově
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Lampiónový průvod obcí
spojený s rozsvícením vánočního stromu
Kdy? V úterý 6.12.2010 v 16.30 hod
Kde? Sraz u LD Zaječov
Co s sebou? Lampióny, teplé oblečení a dobrou náladu
Navštíví nás Mikuláš s čertem a zazpíváme si vánoční koledy
s dětmi ze ZŠ Zaječov.
Pro děti i dospělé něco na zahřátí Svařák….výstavka prací ZŠ…..
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Dotace spolkům a organizacím v roce 2011 a 2012
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Dovolím si v dnešním vydání Zaječovských novin přiblížit Vám občanům způsob, jakým se čerpají finanční prostředky z
rozpočtu obce na podporu spolků, organizací a jednotlivců.
Všichni žadatelé o dotaci z obecního rozpočtu již na začátku tohoto roku zaznamenali změnu ve způsobu žádání o
finanční prostředky. Zásadní bylo to, že všichni žadatelé museli požádat na začátku roku bez ohledu na to, kdy budou
finanční prostředky potřebovat. Další změnou bylo, že prostředky jsou vázány na konkrétní investici. To znamená , že za
peníze, které dostanou, si nemohou koupit nic jiného, než to o co požádali a co jim ZO odsouhlasilo. Tato změna má
napomoci zprůhlednění financování, lepší kontrolu čerpání a především má zohlednit celoroční práci a činnost jednotlivých
spolků a organizací.
V letošním roce zastupitelstvo obce mezi organizace a spolky rozdělilo částku 200 000,- Kč. Finanční prostředky byly
rozděleny na základě projektů a návrhu jednotlivých žadatelů, které předložili ve své žádosti. Zastupitelé následně žádosti
projednali a rozhodli, které náklady spojené s činností spolků jsou ochotni uhradit. Většinou se jednalo o provozní náklady a
náklady na spotřební materiál. S jednotlivými organizacemi i jednotlivci jsou sepsány smlouvy, které přesně stanovují
způsob čerpání a především dokladování proinvestovaných prostředků.
Ráda bych vás informovala o čerpání těchto prostředků v roce 2011.

Dotace spolkům a organizacím v roce 2011
Zaječovská penalta turnaj v křížovém mariáši
Brdský muzejní spolek
Rybářská mládež
Myslivecké sdružení Brdy
Český zahrádkářský svaz
Český svaz chovatelů
Májovníci
Český svaz včelařů
Česká tábornická unie
Nohejbal Club Zaječov
Mladí hasiči
Tělovýchovná jednota Zaječov

1000,- Kč
2000,- Kč
3000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
14 000,- Kč
20 000,- Kč
30 000,-Kč
35 000,-Kč
60 000,-Kč

na odměny a pronájem sálu LD
na kopírování
na dopravu na soutěže
krmiva a hnojiva
na opravu vodovodu v moštárně
na odměny posuzovatelů při výstavách
na kroje, krepáky a hudbu
na vykuřovadlo a vytištění zaječovských etiket na med
na pořádání Porty, Brány a letního tábora
dresy, míče, rozhodčí, údržba hřiště a pronájem haly
vybavení, tábor, drobný spotř. materiál, doprava
na poplatky pro rozhodčí, provoz hřiště a autobusu

Největší část z příspěvku pro TJ Zaječov a to 35 000,-Kč byla použita jako dofinancování opravy šaten na fotbalovém
hřišti, na něž zbylé finanční prostředky TJ Zaječov získala z dotace Středočeského kraje. Nad rámec této dotace ZO
odsouhlasilo v září ještě částku 6 700,- Kč na dofinancování přenosné hrazdy, která bude instalována v LD. Na tuto hrazdu TJ
Zaječov získala opět dotaci a zastupitelstvo odsouhlasilo svoji spoluúčast jakožto zřizovatel školy, která zařízení bude také
využívat.
Zastupitelstvo bude samozřejmě i v příštím roce podporovat spolky v Zaječově. Vzhledem k tomu, že se nám současný
systém osvědčil, budeme v něm pokračovat i nadále.
Proto již dnes ,a to ve velkém předstihu, žádám zástupce všech, kdo mají zájem v roce 2012 čerpat finanční prostředky
na svojí činnost, aby začali připravovat svoje projekty a návrhy na příští rok a podávali je na obecní úřad v Zaječově. Termín
uzavírky žádostí bude 31.1.2012.
Jsem si vědoma, že je ještě spousta času. Rok 2011 zdaleka nekončí. Dokonce některé spolky ještě nevyčerpaly všechny
své finanční prostředky. Nicméně je dobré se připomenout a plánovat už rok příští.
Zastupitelstvo bude naslouchat nejen velkým a početným organizacím, ale jsme ochotni podpořit i jednotlivce. Pokud
kdokoli zažádá a nabídne něco zajímavého, co by povzbudilo kulturní život v Zaječově, budeme ochotni jednat i s ním o
způsobu naší podpory.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov

Kontakty
Obecní úřad
Marcela Kořánová
Jaromír Klika
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311 572 179
311 573 288
725 890 541
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Vážení spoluobčané ,
obracíme se na Vás s prosbou o darování hraček a vybavení pro školní družinu v Zaječově. Družina je v letošním školním
roce otevřená jak ráno, tak odpoledne a navštěvuje ji okolo třiceti dětí. Některé z dětí zde tráví i pět hodin denně.
Do školní družiny se v minulosti investovalo jen minimálně, dokonce by se dalo říci , že vůbec. Nábytek, který je v
družině, byl vyřazen před šesti lety z obecního úřadu jako vysloužilý. Stoly a židle byly vyřazeny dokonce v roce 1968. Koberec,
který je v jedné ze tříd byl vyřazen ze školky jako použitý a nepotřebný. Co se týká hraček a ostatního vybavení, je opravdu
skromné. Jedná se o pár stolních her , stavebnic a nádobíčka pro panenky.
Vzhledem k neutěšenému stavu se zastupitelstvo rozhodlo, že bude investovat do školní družiny ještě v letošním roce.
ZO odsouhlasilo investici do družiny ve výši 50 000,- Kč. Tato částka bude použita na výmalbu a opravy chodby, sociálního
zařízení, na nákup nového koberce do jedné ze tříd a nábytku. Dnes již víme , že stavební práce nepřesáhnou částku 25000,- Kč
a to především díky zaměstnancům obecního úřadu, kteří celou opravu zrealizují. Zbylá částka bude použita na nákup
nábytku a to především polic, stolů, židlí, skříní , komod atd. Dále bychom rádi začali s nákupem vybavení a hraček.
Co se týká vybavení a hraček obracíme se i na Vás, na rodiče a spoluobčany s žádostí a prosbou o darování hraček, her
nebo stavebnic. Byli bychom velice rádi , kdybyste do školní družiny darovali věci, s kterými si Vaše děti již nehrají a jiným by
mohly ještě udělat radost. Tato Vaše pomoc by děti velice potěšila a obci ušetřila finanční prostředky, které bychom mohli
použít na další investice ve škole. V příštím roce bychom rádi pokračovali s rekonstrukcí sociálních zařízení v horní budově a ve
školce. Dále pak s rekonstrukcí a výmalbou na chodbách ve staré budově.
Ve škole se dá investovat opravdu hodně peněz. Je velmi těžké se rozhodnout, kde začít. Zatím nám pořadí investic určují
havárie, které jsou opravdu závažné a jejichž řešení nesnese odklad. Jednou z největších a nejdražších oprav bude v příštím
roce kompletní výměna střešní krytiny na staré budově. Bohužel jsme zjistili , že do střechy zatéká na tolika místech, že
spravování a zalepování již nemá cenu.
Vážení spoluobčané , Vážení rodiče, předem bych všem chtěla poděkovat za jakoukoli pomoc při vybavování a
rekonstrukci naší školní družiny
Marcela Kořánová starostka

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

pátek 9.12.2011 od 19:00 hodin v Lidovém domě
Na programu jednání bude:
zpráva o činnosti zastupitelstva obce, komisí a výborů
rozpočet obce na rok 2012

Sbírka použitého ošacení v Zaječově
Sbírka použitého ošacení, kterou vyhlásilo občanské sdružení Diakonie Broumov na říjen, se v Zaječově uskutečnila v
sobotu 22. října na obecním úřadě .
Všem občanům, kteří se k této sbírce připojili, bych chtěla poděkovat.
Soňa Solarová
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V Zaječově se sešli bývalí příslušníci PTP

Ve středu 7. září proběhl v Zaječově - Svaté Dobrotivé již devatenáctý sraz bývalých příslušníků pomocných technických
praporů . Obec Zaječov při této příležitosti poctil svojí návštěvou vzácný host, Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský,
metropolita a primas český.

Po krátkém neformálním přijetí na obecním úřadě se všichni odebrali do chrámu kláštera Zvěstování Panny Marie a Svaté
Dobrotivé, kde se setkali účastníci srazu s místními občany, kteří přišli navštívit výjimečnou bohoslužbu. Mši svatou sloužil
Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český spolu s dalšími duchovními z Řádů Augustiniánů a
Dominikánů.
Po skončení mše se všichni přesunuli k památníku 52. praporu PTP, který stojí na místě bývalého vojenského tábora. Zde je
již očekávala čestná jednotka Armády ČR, složená z příslušníků jinecké 13. dělostřelecké brigády. Za přítomnosti plk. gš. Jana
Třináctého, velitele 13. db., proběhlo slavnostní položení věnců. Krátkým projevem k pietnímu aktu přispěli, Mons. Dominik
Duka, starostka Zaječova Marcela Kořánová a pan Jiří Růžička, místopředseda českého Svazu PTP - VTNP, který připomněl
osudy všech „pétépáků“. Nejen těch, kteří před šesti desetiletími nastoupili svoji pracovní vojenskou službu u 52. praporu ve
Svaté Dobrotivé, ale vzpomněl i ty, kteří se dnešních dnů již nedožili.
Po té se zhruba 120 účastníků srazu odebralo na oběd do Lidového domu v Zaječově a vyjimečný den byl zakončen
příjemným posezením.
Marcela Kořánová starostka

Adventní koncerty
Dva zcela vyjímečné adventní koncerty připravují žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové.
V programu VENI CONSOLATOR zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha
( 1685 1750 ), Georga Fridricha Händela ( 1685 1759 ), Damiana Stachowicze , aj. a české
adventní anonymy.
Květuši Ernestovou a komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka
Hořovice doprovodí Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie
premonstrátů v Praze na Strahově, virtuózní trumpetové party v Händlově GLORIA a
Bachově vrcholné kantátě JAUCHZET GOTT IN ALLEN LANDEN, aj. zahraje 1. trumpetista
trubačů prezidenta České republiky František Svejkovský.
Sváteční slovo pronese Mgr. Stefan Wojdyla.
Koncerty se konají
Na první neděli adventní 27. 11. 2011 od 15:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Praskolesích
a na třetí adventní neděli 11. 12. 2011 od 15: 00 hod. v kostele Narození Panny Marie v
Mrtníku.
Vstupné dobrovolné na obnovu kostelů.
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Vítání občánků v Zaječově 15.října 2011
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V obřadní síni obecního úřadu v Zaječově přivítala v sobotu 15. října starostka obce Marcela Kořánová tentokrát sedm
nových občánků.
Šarlotku Bilou, Elišku Popelkovou, Kamilku Krejčíkovou, Matěje Šrámka, Jiříka Kleknera, Honzíka Humla a Aničku Kyselou
přišly přivítat také děti z mateřské školy a členky kulturní a sociální komise.

Kamilka Krejčíková

Jiřík Klekner

Salon u Patrika

Matěj Šrámek

Šarlotka Bilá

Honzík Huml

Anička Kyselá

Eliška Popelková

Děti z MŠ Zaječov

Odborářská 373, Komárov sídliště
tel. 721 121 643, 728 490 503

KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské střihy, barvy, melírování, trvalá,
narovnání vlasů, prodlužování vlasů, společenské účesy
prodej vlasové kosmetiky od italské firmy
z.one concept - výhradně přírodní báze med a mléko

Vibrostation studiosystem
Naklápěcí vibrační plošina přijďte zdarma vyzkoušet
Nemusíte cvičit, hubnete pouhým stáním na plošině !
,,Přístroj cvičí za Vás“ ! 10 minut = 350 kilokalorií
Těšíme se na Vaší návštěvu
4/2011

Z A J E Č O V S K É

N O V I N Y

5

ZAJEČOVSKÉ
NOVINY

ZŠ a MŠ ZAJEČOV
Školní rok 2011 / 2012

www.zszajecov.websnadno.cz

Nový školní rok zahájila Základní škola v Zaječově s počtem 121 žáků ( 70 chlapců a 51 dívek), ale počátkem října přibyly
na II. stupeň 3 nové žákyně , a tak „holčičí tábor“ mírně posílil.
Protože při naší škole nepracuje SRPDŠ, požádaly třídní učitelky prostřednictvím dětí o dobrovolný finanční příspěvek
100,- Kč , který de facto nahradí bývalý členský příspěvek. Vedení školy i paní učitelky děkují všem rodičům, kteří kladně
zareagovali a uvedenou částku škole poskytli. Nejlepší odezva na II. stupni byla v 7. třídě, kde přispěly 3 rodičů. Vybrané
finance budou použity na cestovné na okresní a oblastní soutěže, na odměny pro děti a na realizaci vzdělávacích projektů,
jako je např. Den Země.
V podzimních měsících žáci II. stupně navštívili filmové představení v Olympii Plzeň
„ Saxana a Lexikon kouzel“ a Klub mladých diváků vyjel do pražské Ypsilonky na představení „Drama v kostce“. Deváťáci se
zúčastnili v Berouně Burzy škol, pořádané společností InBit a Úřadem práce Beroun. Zde se jim představily různé školy a
učiliště našeho širšího regionu, a tak získali první inspiraci , aby se mohli rozhodovat o své další profesní orientaci. Další výlet
za poznáním se konal 17. října, a to do Nižbora. Mladší účastníci (4.-6. tř) si na zdejším zámku vyzkoušeli, jak se žilo Keltům v
Čechách, jaká měli řemesla a jak získávali obživu, mnohé si mohli prakticky vyzkoušet. Ti starší podnikli exkurzi do místní
známé sklárny , kde se seznámili s výrobou skla a opět mohli posoudit, na kolik se praxe shoduje s teorií probíranou v
hodinách chemie.
Nerozvíjeli jsme pouze ducha, ale mnozí žáci prokázali i svou dobrou fyzickou kondici. 14 dětí ze 6.- 9. ročníku
reprezentovalo školu v přespolním běhu v Králově Dvoře, zvláště starší žáci měli trať náročnou a téměř 5 km dlouhou. Všichni
naši závodníci doběhli do cíle, nejvíce se dařilo Dominiku Valentovi, který se umístil na krásném 5. místě. Na okresní klání vyjeli
i stolní tenisté a družstvo ve složení Radek Vurm, Jan a Jiří Velvarských a Matěj Hájek vybojovalo v hořovické Sokolovně třetí
příčku.
Také žáci 1-4. ročníku nežijí pouze učením. 12.10. viděli v Hořovicích v klubu Labe divadelní představení „Krakonoš a líná
pekařka“. Jejich třídní paní učitelky pak pro ně připravily velkou podzimní soutěž přehlídku výrobků z přírodnin. Letos děti
přicházely s mimořádně hezkými a velmi pracnými výrobky, na jejichž výrobu byly využity snad všechny materiály, které nám
příroda i vlastní zahrádka poskytuje. Děti zadaný úkol vzaly velmi vážně a do vyrábění a výtvarničení často zapojily i své
rodiče, kterým za jejich aktivní přístup a podporu patří poděkování. Protože je těžké vybrat vítěze ( zapojila se více než
polovina dětí), každý účastník získá malou, sladkou odměnu a všechny výtvory jsou vystaveny na chodbách budovy I. stupně
a ty, které vydrží, se představí i na adventní výstavě v prostorách obecního úřadu v prosinci.
Stranou nezůstali ani páťáci. Paní učitelka Mgr. Pavla Komínková pro ně připravila projekt „Vesmír“, který je realizován v
českém jazyce, matematice, přírodovědě, pracovní a výtvarné výchově. Zábavnou formou tak získají poznatky o vesmíru a
planetách a možná se pokusí i sestrojit raketu.............Zatím ale vyráběli hlavně draky ( ti sice také létají, ale tady šlo spíše o
nápad a výtvarné zpracování). Zapojila se polovina třídy , a tak byl k vidění drak patchworkový, recyklační či osmiúhelníkový, a
porota měla těžké rozhodování, protože každý kus je originál .
Školu reprezentovali i malí zpěváci . Skupina Záškoláci, složená hlavně ze žáků 5. a 6. třídy, získala na dětské pěvecké
soutěži Brána v místním Lidovém domě hezké 3. místo, a to v kategorii, která měla nejpočetnější o obsazení . Děti na
vystoupení připravovala rovněž paní učitelka Komínková.
Od října začaly pracovat kroužky a zájmové útvary, např. dyslektické cvičení, pěvecký kroužek, hra na kytaru, hra na
zobcovou flétnu a počítačový kroužek. Potěšitelný je zájem o zpívání, do pěveckého kroužku se přihlásilo 22 zájemců z I.
stupně a 14 ze II. stupně.
Naopak, zarážející je ta skutečnost, že dětem byl nabídnut i kroužek turistický, zaměřený na cesty za krásami přírody a
historickými památkami.. Bohužel, našli se pouze 3 zájemci, ostatní se asi zalekli, že by se museli pohybovat občas pěšky či že
by neměli s sebou svůj milovaný počítač............
V nejbližším období nás čeká příprava na již tradiční koncert v zaječovském kostele, plánovaný na 22.12. 2011 a adventní
pěvecké vystoupení při rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem 6.12. 2011. V tento den bude zahájena i
adventní výstava výrobků, drobností a výtvarných prací našich žáků v prostorách obecního úřadu. Zveme všechny rodiče,
prarodiče a ostatní občany k návštěvě těchto akcí , snad se nám je podaří co nejlépe připravit.
Marie Ernestová,výchovná poradkyně ZŠ Zaječov

Příspěvky do dalšího čísla Zaječovských novin posílejte na email:
zajecovskenoviny@seznam.cz
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ZAJEČOVSKÉ SPOLKY
Oblastní kolo Brány v Zaječově

Na letošní ročník oblastního kola Brány v Zaječově netradičně připadla neděle 16. října; nicméně byla to neděle pohodová
a slunečná. Podobně netradiční byl i program samotné Brány, letos premiérově doplněný o pestré spektrum doprovodných
aktivit, jenž bavilo nejen mladé muzikanty, ale i jejich sourozence a kamarády.

KECKY

ZÁŠKOLÁCI

Oproti loňskému ročníku zúčastněných ubylo, ale rozhodně bylo na co se dívat. Během tří hodin soutěžního času se na
podiu prostřídalo dvanáct interpretů v kategoriích do deseti, patnácti a osmnácti let, přičemž zvlášť se hodnotili sólisté a
kapely.
Z pěti mladších kapel porotu nejvíce oslovilo místní seskupení KECKY. Nebylo divu. Z každé jejich písničky prýštila energie
a nadšení pro muziku a podařilo se jim dokonce sesadit na druhou příčku loňské vítěze a favority, plzeňské trio Jen Tak. Třetí
místo bylo uděleno další domorodé skupině, ZÁŠKOLÁKŮM ze 4.-6. třídy zaječovské základní školy. Ale vybrat tři nejlepší z tak
vyrovnaných výkonů byl jednoznačně nesnadný úkol. Ve starší kategorii zvítězila kapela V ROZKLADU, která si zároveň odnesla
titul Absolutní vítěz.
Ani u sólistů neměla porota jednoduché rozhodování. V mladší kategorii dosáhly na „bronzovou“ příčku MARTINA
NEDVĚDOVÁ aVLAĎKA CAJTHAMLOVÁ. Pomyslné „stříbro“ si vyzpívala desetiletá IVETKA JANKOVCOVÁ a prvenství získal
TOMÁŠ KOZÁK ze skupiny JEN TAK. V kategorii starších sólistů vyhrála nadějná zpěvačka a textařka BÁRA ČERNÁ.
Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat naši oblast v celostátním finále, které proběhne 26. listopadu v
Brně. Můžete jim společně s námi držet palce.
JF

Zajíci na soutěži
V sobotu 8. října se v Komárově konalo první kolo hry Plamen
pro okres Beroun a my jsme se ho zúčastnili s celkem 6 družstvy.
Bohužel počasí nám vůbec nepřálo, a to jak při štafetě požárních
dvojic, tak při závodu požární všestrannosti. I přes déšť a zimu
jsme v těchto dvou disciplínách bojovali ze všech sil a plně jsme
zúročili všechny znalosti a dovednosti získané během tréninků.
Při cestě domů bylo již veselo, aby ne. Mladší žáci A ve své
kategorii vyhráli, mladší žáci B si vyběhali 5. místo a mladší žáci C
(družstvo složeno ze samých prvňáčků) vybojovali 7. místo ze 17ti zúčastněných družstev . Starší žáci se umístili na 2.místě a
dorost smíšený ve své kategorii vyhrál. Ti nejmenší z nás, tedy
družstvo přípravky, zvládli obě dvě disciplíny výborně, a proto i
°oni vyhráli „kov nejcennější“. Všem závodníků patří veliké díky za to, že i přes velký chlad a déšť byly právě jejich výsledky ty
medailové.
V sobotu 22. října sbor dobrovolných hasičů ze Zaječova uskutečnil sběr železného šrotu. Touto cestou bychom rádi
poděkovali jak „pomocníkům“, kteří ve svém volném časem byli nápomocni sběr sebrat, tak všem občanům, kteří šrot
věnovali, čímž přispěli na činnost mladých hasičů. Jsme velmi rádi, že i v dnešní době žijeme mezi lidmi, kteří jsou ochotni
darovat něco k prospěchu dětí. DĚKUJEME
Vedoucí mládeže
4/2011
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HISTORIE
Stalo se před 100 lety
doslovný přepis z kroniky obce od Josefa Zelenky

„Podnět ku zřízení veřejné knihovny byl dán dne 22.10.1911 při členské schůzi Občansko-vzdělávací jednoty Bratrství, ku
kterémuž cíli bylo dospěno až roku 1913 sloučení se spolkových knihoven: Bratrství, Svazu dobrovolných hasičů a Spolku
cvokařů, dále za přispění soukromých osob. Jednu skříň darovalo Bratrství a druhou skříň dal Spolek cvokařů. Na žádost byla
umístěna v místech školních. V účinnost vešla 16.11.1913. Správcem knihovny ustanoven byl pan řídící učitel Dvořák a knihy
půjčovaly se vždy v neděli. Toto trvalo až do roku 1914, kdy pak vypukla válka a tak veškerá činnost knihovny zanikla.
V roce 1919 na návrh profesora p. Skuhravého svolány byly k poradě veškeré místní korporace, které se zajímaly o činnost
veřejné osvěty a bylo opět usneseno, aby se půjčovaly knihy. Na této poradě byl navrhnut za knihovníka Josef Pelikán, který
funkci přijal.
Veřejná obecní knihovna byla znovu otevřena k přístupu obecenstva 7.12.1919. Knihovna umístěna byla u p. Emanuela
Jíchy. Knihy, které byly ve špatném stavu byly vyřazeny, jen malé množství jich zbylo, takže nedostačovaly k uspokojení čtenářů
a tudíž ve schůzi knihovnické rady, konané dne 15.12. bylo usneseno dáti provolání mezi zdejší obecenstvo, by knihy jim méně
potřebné darovali zdejší veřejné knihovně. Na tuto výzvu sebralo se 33 knih.
Z příspěvků obce a z darů vybraných od místních korporací zakoupeny nové knihy.
V knihovně bylo v té době 232 zábavných, 124 poučných, 18 časopisů a 29 knih pro mládež, tedy celkem 403 knih. Tento
počet knih mohl již vyhovovati čtenářům.
V roce 1921 nastal úbytek čtenářů, bylo jich jen 90. Ten rok přibylo do knihovny 37 knih, takže celkový počet knih byl 484
knih.
Následující léta až do roku 1928 počet čtenářů střídavě klesá i přibývá. Tak i v roce 1928 knihovna nevykazuje žádné
zlepšení mezi čtenářstvem, ač počet svazků neustále přibýval a dostoupil čísla 685. Po všechna tato léta zastával úřad
knihovníka pan Karel Pelikán.“
Zdeněk Kastner

SPORT
Fotbalová “dokopná”
Kr?snou tečkou za prvn? č?st?
fotbalové sout?ţe byla „DOKOPN?“,
kterou pro své sv??ence p?ipravili
trené?i – P.Rydrych a J. Ma??k.
P??pravk??i si v p?tek 28.??jna na
m ?s t n ?m h ?i đt i z m ? ?i l i s ?l y s
nejv?rn?jđ?mi fanynkami . Proti sv?m
ratolestem totiţ tentokr?t nastoupily
maminky. P?es ? pornou snahu
d?mského t?mu utk?n?skončilo v?hrou
mlad?ch zaječovsk?ch nad?j? 10:5.
Nikdo vđak nesmutnil a vđichni si
odn?đeli h?ejiv? pocit ze společn?
p??jemn? proţitého odpoledne.
Od listopadu se tréninky fotbalové přípravky přesouvají na úterky, vždy od 16 do 18 hodin ve velkém sále Lidového domu.
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