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Jmenuji se Zdeněk Kastner. Pocházím z Berouna,
v Zaječově bydlím v Nové Vsi č. 30 od roku 1983, trvale
od roku 2003. Pracuji v Berouně jako státní úředník. Je
mi 59 let a kronikářem obce jsem byl zvolen počátkem
roku 2004. Mezi mé zájmy patří především historie místa,
kde bydlím a jeho okolí. Pro svoji potřebu jsem si sepsal
broţurku „Zelený kraj“ o Brdech, Zaječově, Nové Vsi a o
obyvatelích chalupy č. 30, která byla postavena v roce
1832, druhou s názvem „Ţelezný kraj“ o podnikání
barona Strousberga v okolí Zaječova a zatím poslední pod
názvem „Modročerný kraj“ o leteckých katastrofách
v okolí Zaječova.
Dlouze jsem přemýšlel, jak kroniku psát. Rozhodl jsem se
pro počítač a následné přenesení na CD. Je to rychlejší,
v kronice se dají dopisovat a opravovat údaje, kaţdý
zájemce si můţe kroniku vytisknout.
Mým záměrem je popisovat běţné události v Zaječově,
tak, jak se je dozvím z tisku, televize či z vyprávění. Také
bych chtěl připomínat různá jubilea tak, jak se je dočtu
ze zápisů mých předchůdců.
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Nejdříve tedy ke
v letošním roce:
Starosta:
Místostarosta:
Účetní, matrikářka:
Účetní, matrikářka:

sloţení

Obecního

úřadu

Zaječov

Josef Hrubý
Jaroslav Kříţek
Irena Nezbedová
Miroslava Brotánková

Zastupitelstvo:
Helena Velvarská
Soňa Solarová
Helena Vaňurová
Zdeňka Pexová
Vladimír Ungr
Lubomír Pavlík
neobsazeno
Finanční výbor:
Helena Velvarská, Helena Vaňurová, pí. Přecechtělová
Kontrolní výbor:
Lubomír Pavlík, Soňa Solarová
Stavební komise:
Karel Charvát, Vladimír Ungr, Ladislav Nič
Přestupková komise:
Mgr. Wachtlová, S. Solarová, L.Pavlík
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Sociální komise:
Z. Pexová, Z. Ciprová,
M.Mlčůchová,
D.Ungrová, A.Krajdlová, A.Hrabáková,
J.Braumová

D.Horníková,
V.Tomášková,

V obci v tomto roce aktivně působí dvě politické
strany:
Občanská demokratická strana s předsedkyní Ivou
Ungrovou
Komunistická strana Čech a Moravy s předsedkyní
Annou Frantovou.
Dále zde pracují:
Dobrovolný sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska se
starostou Vladislavem Velvarským
Červený kříţ, v jehoţ čele je Jitka Ernestová
Tělovýchovná jednota Zaječov s předsedou Petrem
Komínkem
Místní organizace chovatelů s předsedou Zdeňkem
Kořánem.
Základní školu v Zaječově, jejímţ ředitelem je Mgr.
Miroslav Andrt, navštěvuje 178 ţáků nejen ze
Zaječova, ale i z Olešné. Základní škola má 9 tříd a
mimo základní výuku dle osnov nabízí v zájmových
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krouţcích i výuku angličtiny, němčiny, hry na
flétnu, na klavír a na kytaru a rybářský krouţek.
Ředitelkou Mateřské školy
je paní Vladimíra
Roková. Škola je dvoutřídní a navštěvují ji děti od 3
do 6 let.
V Zaječově působí tyto firmy a podnikatelé:
Kamenolom – těţba kamene a štěrku
Pila Vojenských lesů a statků
Pila Huml a Huml
Autodoprava Malý Stanislav
Autodoprava Švandrlík Milan
Autodoprava Štochl Petr
Autoopravna Nezbeda Josef a Tomáš
Autoopravna Šplýchal Jiří
Kovovýroba Ungr Vladimír
Zámečnictví Šťastný František
Truhlářství Kostičák Milan
Truhlářství Šlapák Ladislav
Optika Jícha Jiří
Zemní práce Štochl František
Odtahová sluţba Fojtík Václav
Zednictví Jelen Jaroslav
Instalatérství Cvárovský Pavel
FDM Fišer Václav, výroba plastových oken
V obci je v současnosti 7 prodejen potravin, 1
prodejna textilu, 1 prodejna elektroniky, 1
prodejna tabáku a do jen krátkou dobu (do
poloviny října) byla otevřena i cukrárna.
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Po podnikatelích přecházím ještě k jednomu,
moţná nezáţivnému údaji, a to k rozpočtu obce na
letošní rok.
Nebudu se rozepisovat o jednotlivých poloţkách,
ale nedá mi zmínit alespoň některé výdaje. V roce
2004 vydá obec na nové chodníky do Kouta 750
tis. Kč, za svoz odpadů zaplatí 640 tis. Kč, za
veřejné osvětlení 600 tis. Kč a za úpravy místních
komunikací 276 tis. Kč.
Celkový rozpočet je vyrovnaný – příjmy i výdaje
jsou shodné ve výši
12,002.690,- Kč na rozdíl od rozpočtu České
republiky, který byl pro rok 2005 schválen
s dluhem přes 83 miliard Kč.

Kotelna na biomasu
Koncem loňského roku vyšel v Berounském deníku
rozhovor se starostou obce, který zde mluví o
největších investičních akcích, které byly u nás
zrealizovány a které se chystají. Cituji:
„Pro vytápění základní a mateřské školy jsme zvolili
moderní vytápění na biomasu. V rámci generální
opravy kotelny jsme nechali nainstalovat také
moderní kombinovaný boiler, který bude zásobovat
teplou vodou např. školní kuchyni. Ušetříme tak
nezanedbatelnou částku za elektřinu a vloţené
prostředky se nám vrátí podstatně dříve. Celková
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částka investice dosáhne zhruba 1,3 mil. Kč.
Nejdříve bylo třeba demontovat staré kotle a poté
provést stavební úpravy.
Samozřejmě jsme uvaţovali také se zavedením
plynu. Pro nás by to bylo velké sousto, proto jsme
se dohodli s obcemi Cheznovice a Olešná, ţe
bychom zavedli plyn společně. Napojili bychom se
na plynovod z Mýta. Tím, ţe by se byly náklady
rozpočítaly na tři obce, vyšlo by to levněji. Pro
zavedení plynu se však vyslovilo asi jen 15%
občanů a proto od plynofikace zastupitelstvo
ustoupilo. Začneme tedy v roce 2004 stavět
čistírnu odpadních vod.“
Obnova parku
V říjnu byla zahájena obnova parku před obecním
úřadem. Vzniknout by zde mělo důstojné místo pro
odpočinek, procházky, posezení s cestičkami a
lavičkami uprostřed vysázené zeleně, jakýsi střed
obce.
Čistírna odpadních vod a kanalizace
Dne 20.5.2004 zadal Zaječov u firmy INTES B+V
s.s r.o. zadání veřejné zakázky s názvem: „Zaječovčistírna odpadních vod a kanalizace – 1.etapa“ dle
projektu firmy PIK Vítek, Praha 5. Předmětem
výzvy k podání nabídek bylo:
1) Čistírna – stavební část a technologie
2) Přípojka elektro
3) Přípojka vody
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4) Přístupová komunikace
5) Zpevněné plochy, sadové úpravy a oplocení
6) Kanalizační řád v délce 2.114 metrů
s termínem zahájení výstavby listopad 2004.
V rozpočtu obce byly na tuto 1.etapu vyčleněny
prostředky ve výši 2 miliony Kč.
„Projekt je hotový a ţádost o dotaci jsme podali
včas. Peníze máme slíbené. Jakmile je získáme,
začneme stavět“ sdělil starosta Hrubý dne 5.srpna
. „Celková suma dosáhne pravděpodobně 22
milionů korun práce na budování čističky začnou
letos“.
Zemní práce byly skutečně zahájeny, a to na sv.
Mikuláše dne 6.prosince 2004.
Výročí:
V letošním roce mohl Zaječov slavit dvě poměrně
významná výročí, oslavil jen jedno..
Tím prvním je 105 let od zaloţení Tělovýchovné
jednoty – spolek BRATRSTVÍ. Ten byl zaloţen
v roce 1899 a posledním ţijícím zakládajícím
členem byl pan František Srp z Nové Vsi, který
v roce 1974 vzpomínal takto:
„Zakládajících členů bylo 45, ve výboru jich
pracovalo 15. Náčelníkem byl Josef Kratochvíl,
zvaný Uzlík. Ve výboru byli p. Huml, Kašpar, Srp,
Smetana, Hnětkovský, Lukavská, Krajdl, Nič,
Šlosar, Vodráţka a další, Cvičilo se U Švamberků –
dnešní potřeby pro domácnost. Koupilo se nářadí –
bradla a hrazda. Peníze se získávaly hlavně
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výtěţkem z divadelních her, kterých se za rok
sehrálo aţ 8, většinou o církevních svátcích.
Oblíbené byly výlety s hudbou a programem.“
Tím druhým bylo 80. výročí poloţení základního
kamene ke stavbě Lidového domu. Oslava
k tomuto výročí proběhla v Lidovém domě dne
29.10.2004. Slavnostní zahájení provedl pan
starosta, s programem vystoupily děti ze základní
školy a následovala taneční zábava.
Základní kámen byl poloţen dne 4. října 1924 a
Lidový dům byl slavnostně otevřen 20. září 1925.
K postavení tohoto objektu bylo zaloţeno druţstvo
se 120 členy, z nichţ kaţdý sloţil podíl ve výši
100,- Kč. Kdyţ se v roce 1974 uskutečnili oslavy
50. výročí, hovořili účastníci o tom, jak se sháněly
peníze, dobýval kámen na stavbu apod.
Lidový dům je tedy jiţ 80 let nedílnou součástí
Zaječova. Zpočátku se zde hrálo divadlo (aţ 10
premiér ročně), pořádaly se přednášky, besedy,
taneční zábavy, slouţil i jako tělocvična pro děti ze
školy. Do dějin vstoupil i památnou schůzí v říjnu
1968.
Postupně procházel
rekonstrukcemi tak, aby
vyhovoval zvyšujícím se nárokům. Byl rozšířen o
malý
sál,
byla
vyměněna
kompletní
elektroinstalace vč. osvětlení, instalováno ústřední
vytápění.
Zajímavostí bezesporu je, ţe dne 9. května 1954
(tedy před 50 lety) bylo v Lidovém domě
uskutečněno první předvedení televizního vysílání.
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V Podbrdských novinách č. 8 v květnu letošního
roku vyšel můj článek k 70. výročí úmrtí rodáka ze
Svaté Dobrotivé, pana Franty Anýţe. Tento
zaječovský rodák, kovolijec, cizelér a šperkař je pro
značnou část obyvatel hořovické oblasti naprosto
neznámým, i kdyţ se jednalo o jednoho
z nejvýznačnějších podnikatelů v oboru v Evropě.
Málokdo např. ví, ţe jeho dílem je završení Mohyly
míru u Slavkova, lustry v Obecním domě v Praze či
interiérové vybavení České národní banky v Praze
v ulici Na Příkopech.
Černá kronika:
Dne 1. května se v Zaječově střetl mladý řidič
škodovky s motocyklistou. Muţ na motorce doslova
odletěl ze silnice, ohnul ţelezný sloup oplocení
rodinného domku a i s vraty, navlečenými na
předním kole,
skončil v soukromé zahradě.
Mladého motocyklistu převezla záchranná sluţba
do hořovické nemocnice. Bylo prokázáno, ţe za
volantem škodovky bez zákonného pojištění a bez
poznávacích značek byl řidič pod vlivem alkoholu.
Ač toto chování řidiče nemohu naprosto omlouvat,
je tato nehoda logickým vyústěním tolerance
obecního úřadu, policie i rodičů vůči mladistvým.
Denně se např. na Jordánku prohání na
motocyklech děti okolo 10 – 14 let, samozřejmě bez
dokladů. Mnohdy i za přihlíţení nadšených rodičů
a příslušníka Policie ČR . Bohuţel těm, kteří je
napomenou, je ještě vyhroţováno. A důsledky – viz
výše!
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Klášter Sv. Dobrotivá
V letošním roce pokračují práce na obnově fasády
kostela a kláštera. Severní část je s výjimkou
vstupu do kostela dokončena, téměř hotova je
západní část kostela a byly započaty práce na jiţní
straně
(v
klášterní
zahradě).
Zároveň
je
dokončována oprava střechy – pokrytí dřevěným
šindelem. Opravy fasád kostela a střechy mají
definitivně skončit v příštím roce a pak přijde na
řadu klášter.
Náklady na celkovou rekonstrukci této dominanty
obce mají dosáhnout cca 90 milionů Kč. Opravy
jsou rozvrţeny do několika etap a mají skončit
v roce 2012 dokončením komunikací, parkoviště a
sadových úprav.
Po ukončení těchto náročných oprav by se klášter
měl stát kulturním a duchovním centrem oblasti,
rekreačního pobytu pro rodiny a mládeţ, měly by
se zde pořádat koncerty a sympozia v duchu řádu
augustiniánů. To vše uprostřed krásné přírody
v okolí.
Dne 22. května se uskutečnila jiţ 7. Mariánská
pouť s procesím, dle pozvánek „na jedno
z nejstarších
Mariánských
poutních
míst
v Čechách. Bohuţel účast poutníků byla snad
nejmenší ze všech dosud konaných procesí.
Obzvláště poutníků z Chodska bylo minimálně, prý
to zavinila jejich účast na podobném procesí v
Bavorsku
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Zaječov v tisku
Dne 7. srpna t.r. vyšel v Mladé frontě Dnes článek
redaktorky Heleny Pirknerové s názvem „U OBCE
SE DOCHOVAL PĚCHOTNÍ SRUB“ s podtitulkem
„Osudy Zaječova jsou spojené s klášterem,
návštěvníky zaujmou i původní dřevěné stavby“.
Zajímavý, politicky nezaujatý článek (na rozdíl od
následujícího), představuje naši obec od zaloţení
kláštera do současnosti a Zaječov je prezentován
jako místo s mnoha historickými památkami.
Redaktor Radek Dolejš představil v regionálním
týdeníku ECHO dne 8.září v článku „Jak se ţije
v Zaječově?“ Zaječov jako Breţněves se spoustou
domků
přesvědčených
komunistů
v okolí
augustiniánského kláštera, kde bydlí ti, kteří věří
v návrat starých pořádků. Aţ závěr článku vyznívá
smířlivě: „…problémy se sháněním peněz na
čističku či na komunikace trápí všechny starosty
podobných obcí, ať uţ jim vládne odéesák,
komunista či sociální demokrat. Důleţité je, aby
mladí k místu, kde bydlí, získávali srdeční vztah a
rádi v Zaječově ţili.“
Rozsáhlejší článek na podobné téma„ nazvaný
„Breţněves 2004“ přinesl celostátní týdeník TÝDEN
v srpnu tohoto roku, jehoţ autorem byl Karel
Vrána.
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Článek začíná „Po šestatřiceti letech zůstává obec
přezdívaná podle sovětského vůdce Leonida Iljiče
Breţněva stále rudá. Šest z devíti zastupitelů jsou
komunisti (zastupitelů je ve skutečnosti 8, z toho
jeden člen KSČM – pozn.kronikáře), mnozí
Zaječovští dodnes věří bolševické propagandě.“
V článku je jmenováno několik ţijících občanů
Zaječova – p. Jaroslav Ungr, zvaný Kristián, pí.
Anna
Frantová,
Růţena
Šmídová,
Helena
Vaňurová, Josef Brůček (první polistopadový
starosta),
Josef
a
Alexandra
Švandrlíkovi,
František Štolba (bývalý ředitel školy) a současný
starosta Josef Hrubý. Ten v závěru článku říká:
„Přistěhoval jsem se sem v roce 1969. Ačkoliv tu
srpnová okupace (1968) vykopala mezi lidmi
hluboký příkop a obec je dodnes terčem posměchu
(nazývaná také Kosyginky pod Brdy), trápí mne
jiné problémy. Kde vzít peníze na čističku, na
opravu školy, na obnovu parku. Potřebovali
bychom tak 50 milionů.“ Článek však stejně jako
ten předchozí v týdeníku Echo končí optimističtěji.
„V Zaječově přibývá chatařů a chalupářů, brdské
obce a lesy přitahují hlavně rekreanty z Prahy.
Političtí potentáti zmizeli, od roku 1989 sem
nezavítal ani jeden. O voliče v tomto kraji nejvíce
usilují sociální demokraté.“
V novinách
BEROUNSKÝ DENÍK uveřejnil
Bohumil Taraba dne 10.září článek „ nazvaný
„Zaječov patřil pétépákům“. Ve čtvrtek 9. září se
totiţ
v Zaječově
uskutečnil
tradiční
sraz
příslušníků pomocných technických praporů.
Jejich pobyt v Zaječově připomíná pomník u
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bývalého lágru, u kterého se tzv. černí baroni
poklonili a uctili tak památku svých kamarádů,
kteří se dnešních dnů nedočkali. Setkání tak jako
v minulých letech organizoval předseda okresního
klubu PTP Otakar Hořínek, s úvodním proslovem
vystoupil pan starosta.
Jezdecký závod
Prvního ročníku jezdeckého závodu všestrannosti,
který se konal v sobotu 9.října se zúčastnilo 16
jezdců ze Zaječova a Olešné. Pořádala jej jezdecká
stáj Jany Kautské ze Zaječova.
Závodilo se v kategoriích ţáků od 8-10 let a od 1115 let.
Pořadí mladších ţáků:
1. Tomáš Křikava z Olešné (nar. 1996)
2. Jana Sýkorová ze Zaječova (1994)
3. Tomáš Bureš ze Zaječova (1995)
Pořadí starších ţáků:
1. Veronika Humlová z Olešné (1992)
2. Lucie Křikavová z Olešné (1991)
3. Adéla Kautská ze Zaječova (1993)

Hudební soutěž
V sobotu 23. října pořádal oddíl ZLAŤÁCI
ZAJEČOV v Lidovém domě
hudební soutěţ
„BRÁNA“,
do
které
bylo
přihlášeno
10
vystupujících v kategoriích do 15 a do 18 let.
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Kategorie byly rozděleny na zpěv-sólo a kapely.
Vítězové budou reprezentovat naši oblast na
soutěţi České tábornické unie v Brně. Jsou to:
Kapely „Úsměvy“ Ţebrák
„Je nás moc“ Hořovice
Sólisté Lenka Hůlová, Ţebrák
Veronika Lotosová, Vlašim
Ze Zaječova nebyl přihlášen nikdo.
První sníh
V úterý 9. listopadu začal ráno padat mokrý sníh.
Padal celý den. Večer leţelo jiţ okolo 20 cm.
Praskaly dráty elektrického vedení, na silnicích
leţely padlé stromy. Chvílemi byl Zaječov bez
elektřiny. Poruchy se odstraňovaly i na drátech
vysokého vedení nad Jordánkem, výpadek proudu
byl ve Kvani. Ve 30 km vzdáleném Berouně jen
pršelo, tráva byla stále zelená. Sněţení ustalo aţ
pozdě večer.
Naopak Vánoce i Silvestr byly na blátě, občas
pršelo, teploty se pohybovaly nad nulou.
Volby 2004
Ve dnech 5. – 6.listopadu se i v naší obci
uskutečnily volby. A byly hned dvojí. Jednak do
Senátu ČR, jednak do krajského zastupitelstva.
Pro připomenutí uvedu strany, které se ve
Středočeském kraji ucházely o přízeň voličů do
krajského zastupitelstva:
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Pravý blok – strana za odvolatelnost politiků,
referenda a přímou demokracii
Nezávislí
Koalice Strany zelených a Strany pro otevřenou
společnost
Koruna česká (Monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)
Komunistická strana Čech a Moravy
Národní sjednocení
Koalice Dělnické a Národní strany
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za ţivotní jistoty
Česká strana sociálně demokratická
Svobodní
Občanská demokratická strana
Republikáni Miroslava Sládka
SNK sdruţení nezávislých a Evropští demokraté
Koalice pro Středočeský kraj
A jak volby v naší obci dopadly?
Zúčastnilo se jich 332 voličů z 1106 zapsaných,
tedy 30,02%. Pořadí stran bylo následující:
Komunistická strana Čech a Moravy
130 hlasů
Občanská demokratická strana
116 hlasů
Česká strana sociálně demokratická
49 hlasů
Koalice pro Středočeský kraj
13 hlasů
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SNK sdruţení nezávislých a Evropští demokraté
11 hlasů
Nezávislí
6 hlasů
Pravý blok
3 hlasy
Republikáni Miroslava Sládka
2 hlasy
Strana zelených a Strana pro otevřenou společnost
1 hlas
Strana venkova – spojené občanské síly
1 hlas
Ostatní strany nezískaly ani jeden hlas.
Soutěž požární ochrany
Okresní sdruţení hasičů v Berouně vyhlásilo pro
letošní rok soutěţ POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA
DĚTÍ, které se zúčastnily děti do 18 let. Celkem se
sešlo na 250 obrázků, básniček a povídek. Je
velkým úspěchem zaječovských mladých hasičů, ţe
v literární části se na prvních místech umístily
Barbora Štěpničková, Hana Wischinová, Pavlína
Vurmová, Edita Humlová a Martina Stehlíková, ve
výtvarné části pak opět Pavlína Vurmová.
Všem výhercům pogratuloval a ceny předal člen
výkonného výboru Okresního svazu hasičů Jan
Valadrovič.
Vánoce 2004
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Vánoce tohoto roku nebyly bílé. I kdyţ okolo
20.prosince mrzlo, teploty v noci dosahovaly aţ
mínus 12oC, nastalo v předvečer Štědrého dne
oteplení a přes den bylo aţ +7oC. Po sněhu ani
památky a tak jen připomenu staré vánoční zvyky,
jak je zaznamenal kronikář v roce 1982.
Troubení pastýře o Vánocích:
„Tato náboţenská obyčej se v naší obci dochovala
v pozměněné podobě. Dříve obecní pastýř chodil od
rodiny k rodině, popřál k Vánočním svátkům a měl
moţnost dostat výsluţku pro svou rodinu. Dnes
(1982) se této moţnosti chopila zájmová
organizace, a to Český svaz poţární ochrany.
Několik dvojic chodí po obci, zatroubí a popřejí
míru a vánoční pohody. „Výsluţkou“ obohatí
společný rozpočet organizace. Přesto všichni
občané čekají, aţ se ozve troubení pastýře, aby
Vánoce byly opravdovými svátky pohody a míru.“
Zde musím připomenout, ţe sice v dnešní době po
obci jiţ pastýř nechodí a netroubí, avšak v roce
příštím vydá p. Svejkovský, rodák z Tění, knihu
s CD nahrávkami o starém pastýřském troubení
v Brdském regionu. Máme se na co těšit.
Vánoční zvyky v některých rodinách:
„Zachovalo se a v některých rodinách se dosud
provádí:
- podkládání
rybí
šupiny
pod
talíř
štědrovečerní večeře /aby byly peníze/
- lití olova /věští se budoucnost/
- krájení jablka /objeví se hvězdička nebo
kříţek?/
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- podávání šípků, natrhaných o Štědrém
dnu, domácímu zvířectvu /aby bylo
zdravé/
- zakopávání kostí od štědrovečerní večeře
pod ovocné stromy /aby bohatě rodily/ „
Udrţují se
rodinách?

ještě

tyto

zvyky

v zaječovských

Závěr
Do roku 2005 nezbývá neţ si popřát, aby všechny
velkorysé plány Obecního úřadu byly realizovány a
Zaječov se díky své krásné poloze a bohaté historii
stával stále více vyhledávaným místem pro
odpočinek.
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KRONIKA
OBCE
ZAJEČOV

2006

V úvodu zápisů do kroniky nového roku 2006 se musím zmínit o závěru
roku minulého.
Na Štědrý den pršelo, bylo bláto, ale 26.12. nastala ta pravá zima. Spousty sněhu,
mrazy v noci pod -10. Tak tomu bylo i poslední den v roce. A v lednu noční mrazy
dosahovaly aţ -20. Mrzlo i přes celý den, nejchladnějším dnem byl 23. leden s denní
teplotou – 11. A aţ po 15. únoru nastala obleva – déšť, mrholení, denní teploty + 6.
K údivu všech se však zima opět vrátila, oblevy střídaly mrazy. A tak např. 10. března
bylo +10, 12. března ráno jiţ -5 a přes noc napadlo 20 cm sněhu. Ale od 1.dubna
začalo jiţ tak očekávané, i kdyţ chladné jaro. A poté, od 12. června, vypuklo léto
naplno. Teploty přes 30 nebyly výjimkou, např. 21.7. jsem naměřil + 34 ve stínu.
S teplem bylo spojeno i veliké sucho. Jak vše rychle začalo, tak náhle vedra skončila.
Ještě koncem července bylo přes 30, začátkem srpna jiţ jen okolo 20. Zataţeno,
severní vítr, déšť. Na některých místech v Čechách byly dokonce povodně. A
chladné počasí trvalo do 15.srpna, kdy se konečně vyjasnilo a okolo 20. začaly růst
v nebývalé míře i houby. Jakoby příroda chtěla vše dohonit. A podzim? Ten nám
vynahradil chladný srpen. Celé září a celý říjen bylo slunečno, koncem října padaly i
staré teplotní rekordy. Teploty nad 20 stupňů nebyly výjimkou. Podzim se připomněl
aţ s příchodem listopadu, i kdyţ začátkem měsíce bylo ještě okolo 15 stupňů. První
sněhové přeháňky nás však 7.listopadu potkaly. Trvalo to jen tři dny a znovu se
oteplilo. Na některých místech republiky lidé sbírali jahody, začínaly kvést růţe, zlatý
déšť, stromy rašily. 2. prosince sekali někteří obyvatelé na zahradách trávu, teploty
byly i 15. prosince stále okolo +10, v českých lesích rostou hřiby.
Konec roku 2005 byl bohatý i na nově narozené občánky Zaječova. 19.12. se
Kateřině a Tomášovi Braunovým narodila dcera Terezka. Váţila 3,30 kg a měřila 49
centimetrů. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale Terezka se proslavila tím, ţe byla
800. miminkem, narozeným v roce 2005 v hořovické porodnici. A to určitě stálo za
malou oslavu – šťastné mamince přišel blahopřát i ředitel nemocnice MUDr. Tomáš
Jedlička.
Ale to nebyl konec – ještě 23.prosince se narodila nová zaječovská obyvatelka,
Věruška Charvátová.
V Zaječově v minulém roce zemřelo 15 občanů (poslední byl p. Karel Jícha z Nové
Vsi 4), narodilo se 5 děvčat a 7 chlapců.
Dle údajů Českého statistického úřadu měl Zaječov k 1.1.2006 celkem 1354 obyvatel
a řadí se na 11.místo v okrese z celkového počtu 85 měst a obcí. Před Zaječovem
jsou počtem obyvatel Hostomice, za ním pak Hudlice, Hýskov, Lochovice, Tmaň atd.
K 31.12.2006 měl Zaječov 1356 obyvatel. V tomto roce se narodilo 14 dětí – 4
chlapci a 10 děvčátek, zemřelo 12 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel Zaječova je 40,8 roku a řadí se tím jako 36.nejstarší obec
v rámci okresu. Muţů je v obci 665, ţen 689. Průměrný věk ţen je 42,4 roku, muţů
pak 39,8 roku.
V okolí mají průměrný věk obyvatel v Komárově 39,8 roku, v Olešné 41,5 roku a
v Jivině 42,5 roku.
Jen pro zajímavost – nejstarší muţe mají ve Vinařících (46,1), nejmladší
v Neumětelích (35,9). Nejstarší ţeny ţijí ve Hvozdci (50,5) a nejmladší naopak

v Ţelezné (34,9). A celkově nejstarší populace je ve Hvozdci – 47,6 roku a nejmladší
obyvatelstvo má Ţelezná, kde průměrný věk je 41,5 roku.

Lupič přepadl chlapce. Lidé neskrývají zděšení, lupičem je jeden
z nich.
Tak takové titulky přinášel Berounský deník hned od 2. ledna. Nejdříve budu citovat.
„Třináctiletý školák se stal v pondělí pozdě odpoledne obětí brutálního násilníka. Ten
chlapce stojícího na autobusové zastávce uchopil za rukáv bundy, povalil ho na zem,
klekl mu na nohy a loktem mu tlačil obličej k zemi. Školák byl bezmocný a nemohl se
bránit. Násilník mu vyhroţoval, ţe pokud mu nedá peníze, které má u sebe, přitlačí
mu obličej k zemi mnohem víc. Školák mu dal osm korun, které měl na autobus a
muţ ho pustil. Po útoku se chlapec vrátil ke své babičce, u které byl před tím na
návštěvě, Ta vše oznámila policistům a ti záhy násilníka zadrţeli. Pachatelem byl 22tiletý muţ ze Zaječova, který byl obviněn z loupeţe a hrozí mu nepodmíněný trest
v rozmezí dva aţ deset let.“
„Nikdy by mne nenapadlo, ţe se takového činu můţe dopustit místní člověk. Mrzí
mne to. Dokáţu pochopit klukoviny, ale násilí se omluvit nedá. Věřím, ţe se u nás nic
takového nebude opakovat. Špatná je kaţdá loupeţ i krádeţ, ale pokud je obětí dítě
školou povinné, je to hrozné“ – uvedl do novin starosta Josef Hrubý.
A tady jsou další názory obyvatel:
„Nikdy nic pořádného ani uţitečného neudělal (pachatel), jen maléry. Teď přepadává
děti a nechci domyslet, co bude dělat za pět let“ – řekla novinám jedna z místních
ţen, která nechtěla být jmenována.
„V Zaječově se vytvořila větší parta nemakačenků z dobře situovaných rodin. Jde o
závaţný patologicko-sociální jev. Nějak se to tady kriminalizuje – je to partička kolem
V.K. (alias Venca Vápno). Vídáni jsou na lešení v klášteře, na střeše obecního úřadu,
odpalují petardy v novém parku a v ulicích. Co s tím, nevím, ale hlavně je to věc
rodičů“ – napsal mi další občan.
Na můj písemný dotaz starostovi, co obec podnikne pro ochranu pořádku v obci,
však oslovený nereagoval.

Kanalizace
Výstavba kanalizace v Zaječově pokračuje, i kdyţ je velmi komplikovaná. V loňském
roce se podařilo udělat přes 2 kilometry a vybudovat přečerpávací stanici
v Kozojedech. V roce 2006 bude pokračovat další etapa – napsal 30.12.2005
Berounský deník. A v dubnu se skutečně práce na čistírně rozjely vysokým tempem.
Tak vysokým, ţe koncem června jiţ budova čistírny stojí, v srpnu je jiţ nahozena a
začíná se i s venkovními úpravami. V říjnu je jiţ čistírna v provozu pro Kozojedy.
18.května vydal Městský úřad Hořovice stavební povolení pro druhou etapu
kanalizace v Kvani. Práce byly neprodleně zahájeny. Kaţdá z etap výstavby bude
trvat dva roky a celá akce má být dokončena okolo roku 2010, kdy bude kanalizace
dokončena v Nové Vsi.

Zaječov má velké plány s budovou bývalé hospody
Pod tímto titulkem psal Berounský deník o vykoupení domu čp. 33 na návsi v draţbě
– bývalá hospoda Zděná – za 1.76 mil.Kč.. Ta před několika lety vyhořela a majitelé
se k ní nehlásili. Zchátralý dům hyzdí Zaječov a čas od času se v něm schází různé
podivné existence. Okna jsou vymlácena, střecha částečně propadlá. Zastupitelé
měli v úmyslu v této budově vybudovat dům s pečovatelskou sluţbou. „Svůj záměr
jsme neopustili, pouze se tomuto zařízení podle nových směrnic říká jinak. V bývalé
hospodě Ve Zděné vzniknou chráněné byty, určené osobám se sníženou
soběstačností. Podmínkou získání dotace, bez které bychom se do opravy nemohli
pustit, je poskytování sociálních služeb“ řekl pro noviny zaječovský starosta.
S budováním se však pravděpodobně začne aţ v roce 2007 po vyřešení všech
administrativních povolení a získání finančních prostředků. Další podrobnosti se mi
ani přes písemný dotaz na starostu nepodařilo získat.
„Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 20 mil.Kč, obec musí získat dotaci.
V letošním roce se bude pracovat na stavebním povolení a začátkem roku by mělo
začít výběrové řízení na firmu, která opravu zrealizuje“ uvedl starosta 21.8. pro
Berounský deník.

Nejstarší občanka Zaječova
Nejstarší občankou Zaječova je paní Aloisie Vargová, rozená Skuhrová. V lednu se
doţila 101 let a tak do Prahy, kde bydlí u svého vnuka, vyrazila 21.ledna delegace
obecního úřadu, vedená místostarostou Jaroslavem Kříţkem. Paní Vargové vezli
mimo srdečné gratulace i kytici a dárkový balík. Paní Vargová je stále čilá, sice méně
slyší, ale překypuje optimismem, snad i díky skvělé péči jejího vnuka a jeho
manţelky.

Vojáci už brzy zpřístupní Brdy
Postupně v letech 2006 – 2007 hodlá armáda částečně zpřístupnit Brdy. Podle
vypracovaného návrhu bude otevření prostoru podléhat reţimu, podobnému období
první republiky. V prostoru má být přístupno o víkendech a svátcích devět
čtverečních kilometrů a neomezený přístup bude na 19 km2. A tak má být o
víkendech přístupná např. silnice Zaječov – Neřeţín, Strašice – Tři Trubky, zřícenina
hradu Valdek aj.

Krádež auta
V noci z 26. na 27. března vnikli dva mladíci ve věku 18 a 19 let (obyvatelé Kvaně)
do osobního auta Škoda 105, vytrhli dráty u spínací skříňky a vozidlo nastartovali.
Odjeli do centra Zaječova, kde byli spatřeni hlídkou policie, před níţ začali ujíţdět.
Auto odstavili u potoka a z místa utíkali. Jeden z nich byl však ihned zadrţen a druhý
se následně přihlásil sám. Zajímavé je, ţe hned druhý den v noci bylo v Nové Vsi
ukradeno ze zaparkovaného vozu Škoda 105 kompletní kolo.

Poškodil okno a pak kradl
V úterý 18.dubna vyrazil za bílého dne neznámý pachatel rám okna a vnikl dovnitř
domu v Koţojedech, kde vše prohledal. Odnesl si CD přehrávač, přenosný počítač a
drobné peníze. Jeho jednáním tak na poškozeném domě a odcizených věcech
vznikla škoda 35 tisíc korun. Kam aţ se stále rostoucí kriminalita v Zaječově
dostane?

Co se děje ve škole
V dubnu přivítali ve škole několik zajímavých hostů. Tím prvním byla tisková mluvčí
Policie ČR v Berouně Veronika Benediktová, která se ţáky besedovala na téma
„Trestné činy páchané mládeţí“. Téma jistě velice zásluţné vzhledem k výše
uvedenému.
Druhým hostem byla farářka církve Československé husitské Růţena Adamová,
která připravila besedu na téma hodnot křesťanství v dnešním světě.
A poslední návštěvou byli pracovníci příbramského K-centra. Se ţáky devátých tříd
probírali velice aktuální tematiku – návykové látky.
Mimo to se ţáci školy podíleli na akci ke dni Den země. Vyrazili do okolí Zaječova,
věnovali se poznání přírody, poseděli u ohníčku. Ale mimo to, a to podtrhuji, sbírali
cestou do igelitových pytlů vše, co do přírody nepatří (plastové lahve, papíry,
plechovky, našli i starý kabát a část koloběţky.
Myslím, ţe z výše uvedeného je patrné, ţe škola v Zaječově se snaţí o to, aby děti
byly co nejvíce připraveny na vstup do ţivota.

Čím je Zaječov přitažlivý?
Tak s touto otázkou oslovili v květnu redaktoři Podbrdských novin starostu a několik
občanů Zaječova. Zde jsou jejich odpovědi.
- dobře se tu ţije, je tu hezký parčík
- krásné lesy, houby, čistý vzduch, projíţďky na kole
- krásný kraj, hezký kostel
- výborná paní poštmistrová Marie Čepeláková
- v Lidovém domě se dobře vaří
- potřebovali bychom, aby se do ţivota v obci zapojili mladí

Staročeské máje
Jiţ mnoho let se v Zaječově pořádají Staročeské máje. Je to stará tradice, kdy
mládenci vyvádějí svobodná děvčata, aby se vdala. Mládenci vyberou v lese smrk
(májku) a postaví jej před Lidovým domem. V pátek vše vrcholí, děvčata zdobí
májku, břízky, sál a vše se připravuje pro sobotní besedu. Dalším úkolem je májku do
soboty uhlídat, aby ji nikdo nepodřízl. V loňském roce nebylo co hlídat, májka spadla
sama a přelomila se. Ale ráno díky technice i vytrvalosti mládenců opět stála. V pátek

večer ještě kaţdý mládenec postaví své dívce před dům malou májku, která je
z břízky.
Všichni se pak sejdou v sobotu ráno v 7 hodin, nazdobí se koně, zatancuje se
poslední zkouška a v 8 vyráţí průvod s hudbou. U kaţdého domu, kde je postavená
malá májka, se zatančí a zahraje. Největší hostina bývá před domem starosty, kde
se všichni sejdou a májovnice tančí se starostou sólo. Poté se průvod vydá obcí, coţ
je skutečný maratón.
Okolo 16. hodiny si jdou májovníci pro májovnice a poprosí rodiče o svoji tanečnici.
V průvodu se pak všichni přesunou pod velkou májku, kde všichni zatančí
staročeskou besedu a slavnost končí taneční zábavou v sále.
Jen škoda, ţe z této krásné, staré tradice se v poslední době stává pro mladé spíše
příleţitost pro opíjení se a devastaci okolí. Ale to vše bohuţel přináší tato doba.
Letošní máje se konaly v sobotu 20. května a poněvadţ obec přispívá menší částkou
neţli v roce loňském, platil kaţdý májovník příspěvek 350,- Kč a kaţdá májovnice
300,- Kč.

Volby 2006
Začátkem června proběhly v celé republice volby poslanců do Poslanecké
sněmovny. Zde jsou jejich výsledky a srovnání s volbami v roce 2002.
V tomto roce bylo zapsáno 1122 voličů a k volbám jich přišlo 751, tj. 66,93%. Volební
účast před čtyřmi lety byla 66,45%, tedy téměř stejná. A jak v Zaječově dopadly
jednotlivé strany, které se do Poslanecké sněmovny probojovaly?
2002
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Křesťanská a demokratická unie

25,79%
26,90%
32,59%
1,66%
7,07%

2006
33,95%
28,22%
25,69%
3,46%
2,92%

Vzhledem k tomu, ţe v Poslanecké sněmovně nastala po volbách patová situace,
není ještě koncem července jmenován nejen předseda této instituce, ale ani nová
vláda. Situace hrozí novými volbami, i kdyţ aţ v polovině srpna byl jmenován nový
předseda vlády – Mirek Topolánek z ODS. Tato vláda však podala demisi a ještěv
prosinci nemá naše země stabilní vládu.

Vykradená škola
Začátkem srpna se vloupal neznámý pachatel do kuchyně školy v Zaječově, která se
přes léto rekonstruuje. Odcizil ţelezné profily na stavbu, čímţ způsobil škodu 13500
korun. Tentýţ den byla v Zaječově vykradena i jedna z restaurací. Pachatel vysadil
mříţe, vypáčil okno a ukradl peníze, cigarety, zapalovače a litinové obrázky. Před
restaurací se pak ještě vloupal do zaparkovaného auta Opel.

Základní devítitřídní školu navštěvuje 154 ţáků ze Zaječova a 24 z Olešné.,
ředitelem je Mgr. Miroslav Andrt s kolektivem 13 pedagogických pracovníků. Vyučují
se nejen základní předměty, ale i volitelné, např. informatika, technické kreslení,
anglický a německý jazyk, hra na flétnu, na klavír a na kytaru.
Ředitelkou mateřské školy je Vladimíra Roková, spolu s ní působí učitelky Markéta
Spoustová a Lenka Sojková. Zapomenout nemohu ani na na školnici Annu
Vajnarovou.

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
Před prázdninami ze začalo s rekonstrukcí a 11. září byl zahájen provoz. Akce za 6,5
milionu korun tak byla dokončena v rekordně krátkém čase. Budova, která pochází
z roku 1882, si vyţádala opravy rozvodů vody, elektřiny a výměnu celého vybavení.
Prostory získaly kompletní klimatizaci, ale i omítky, dlaţby a obklady. Nová kuchyně
by v budoucnu měla vařit i pro obyvatele bytů v objektu ve Zděné.

Rybník u kláštera
Mourový potok kdysi napájel rybník pod klášterem. Jiţ dlouhou dobu však je dno
bývalého rybníka bez vody a zpustlé. Zastupitelstvo obce se rozhodlo rybník obnovit.
Celý projekt však zkomplikoval nesouhlas ochránců přírody. Ti zjistili, ţe na dně
bývalého rybníka se objevila zmije obecná a modrásek.
Dohodou mezi obcí a Správou chráněné krajinné oblasti Český kras však vznikla
alternativa – v místě bývalého rybníka vzniknou dvě plochy. Na jedné straně čtyři
tůně, na druhé straně zeleň. Realizace projektu v hodnotě ca 3,5 milionu korun by
byla z vělké části financována z dotace Ministerstva ţivotního prostředí. Na jaře
2007 by se mělo začít s prací..
V té souvislosti mne napadá jedna věc. Tak rychle, jak se mění tvář Zaječova, by
měly postupovat i práce na rekonstrukci kláštera. Ale to ani starosta, ani
zastupitelstvo obce nemohou bohuţel ovlivnit.

Finance-dotace
Zajímavé údaje poskytl starosta p. Hrubý na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva obce před volbami do zastupitelstva, které se konaly ve dnech 20. a
21.října 2006.
Za období 2003 – 2006 získal Zaječov dotace v celkové výši 28,765.900,- Kč.
Úctyhodná suma, která byla pouţita následovně:
1) kanalizace a čistička odpadních vod
2) kotelna základní školy
3) školní kuchyně
4) hřiště u Lidového domu
5) na údrţbu obce

23,400.000,718.900,4,342.000,125.000,180.000,-

Volby do obecního zastupitelstva
Koncem října proběhly v celé republice volby do obecních zastupitelstev. V Zaječově
byly občanům nabídnuty kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy, Občanské
demokratické strany a Sdruţení nezávislých kandidátů. Kdo byl zvolen do obecního
zastupitelstva?
Za občanskou demokratickou stranu Jana Roubová a Jaroslav Lhoták, za Sdruţení
nezávislých kandidátů Lubomír Pavlík a Jan Švandrlík, za KSČM ing. Milada Šosová,
Josef Hrubý (stávající starosta), Jiří Stelšovský, Dagmar Ungrová a František Plecitý.
Na ustanovujícím veřejném shromáţdění dne 2.listopadu byl starostou opět zvolen
pan Josef Hrubý – 6 členů pro, 1 proti a 1 se zdrţel hlasování. Místostarostou se stal
Jan Švandrlík, předsedkyní finančního výboru paní ing. Šosová (členové M.Kořánová
a H.Velvarská), předsedou kontrolního výboru pan ing. Lhoták (členové J.Roubová
aJ..Stelšovský), předsedkyní sociální komise pí. Ungrová (členové Z.Ciprová a
Z.Pexová) a předsedou komise ţivotního prostředí pan Pavlík (členové V.Ungr a ing.
Lhoták).
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Jak začal rok 2007
Česká republika má konečně vládu. V parlamentu se podařilo schválit vládu, jejímţ
předsedou je Mirek Topolánek (Občanská demokratická strana). Jména ministrů
záměrně neuvádím, neboť jiţ po 14 dnech odstoupila ministryně kultury a lze očekávat,
ţe další změny nastanou. Vláda se ve Sněmovně totiţ opírá o křehkou většinu s
podporou dvou poslanců sociální demokracie.
Co se počasí týče, bylo stejně nezvyklé jako volba vlády. V průběhu ledna i února leţel
sníh odhadem 5 dnů, výrazné mrazy nehrozily, i v únoru bylo přes den okolo +10
stupňů. Českou republiku a tím i Zaječov však potrápil lednový orkán Kyril. I v okolí
Zaječova jsou polomy - polámané stromy například přehradily cestu Zaječov-Olešná,
vstupovat i začátkem března do lesů je nebezpečné. Přesvědčil se o tom i dřevorubec, o
němţ je zmínka v jiné rubrice. Podle meteorologů byla tato zima nejteplejší za
posledních 236 let – od roku 1771 a skončila koncem února. Příznačným jevem byla dne
2.března silná bouřka – opravdu snad předzvěst jara. Stromy jsou jiţ napučené, teploty
okolo +12 stupňů. A v dubnu jsou jiţ některé ovocné stromy (meruňky, broskve)
odkvetlé. Teploty přesahují i 25 stupňů, je veliké sucho. V květnu přichází v celé
republice vedra přes 30 stupňů, střídaná bouřkami a krupobitím. Vláhový deficit
dosahuje aţ 90%. Na Moravě vyschl největší rybník Nesyt. I v červnu nejsou tropické
teploty výjimkou, dochází však k velikým extrémům. Jeden den je přes den 31 stupňů,
druhý den 14. Celé léto bylo horké a suché. Začátkem září však nastala prudká změna a
celý měsíc byl teplotně podprůměrný. V Krušných horách napadl první sníh, objevily se
přízemní mrazíky. Začaly však růst houby v nebývalém mnoţství.
První noční mráz se dostavil jiţ 14.října. Teplota v noci byla aţ -5 stupňů. A 19.října
odpoledne napadl první sníh. Začátkem prosince však přišla obleva, sníh zmizel,
oteplení postihlo i hory. Oteplilo se aţ na 10 stupňů, pršelo a tak prosinec se zřejmě opět
zařadí mezi ty roky, kdy vánoce bílé rozhodně nebudou.

Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2007 je vyrovnaný, v rekordní výši. Příjmy i výdaje dosahují
20,178.5000,- Kč. Nejvyššími příjmy jsou dotace Krajského úřadu na kanalizaci ve výši
8,000.000,- Kč a daňové příjmy 5,985.000,- Kč. Nejvíce se utratí za výstavbu kanalizace,
na provoz Obecního úřadu, na chod základní školy a na svoz odpadů.
Rozpočet obce na rok 2008 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
14.12.2007.

Krimi-mix
Rok 2007 začal i nezvykle vysokým počtem článků v tisku o kriminalitě v Zaječově. To
mne vedlo k tomu, ţe do kroniky zařazuji zcela novou část. Začalo to jiţ po 1. lednu,
kdy se neznámý pachatel vloupal do kolny na Vitince. Poškodil visací zámek, odcizil
zde elektrickou řetězovou pilu a motocykl Jawa. Cestou odhodil registrační značku BE
83-03. Škoda - okolo 5.5000,- Kč.
Dne 2.února vnikli neznámí pachatelé na zahradu mateřské školky a svým
vandalismem způsobili škodu přes 20.000,- Kč. Rozbili kovovou prolézačku, zpřetrhali
gumová lana, rozřezali plachtu na pískovišti, poškodili skluzavku, dřevěnou chaloupku,
krmítka pro ptáky a lavičky.
4. února se zloději vloupali do rodinného domu. Po rozbití vrat od dvora, vrat do chléva
a do stodoly odcizili motorovou pilu, sekyry, kanystr s benzinem. Škoda byla
odhadnuta okolo 13.000,- Kč.
Dne 12.2 zabil padající strom 63-letého lesního dělníka při odstraňování následků
orkánu. Posádka sanitky z Hořovic při příjezdu musela konstatovat smrt.
A alespoň jedna dobrá zpráva. 20-ti letý muţ, který v loňském roce na Vitince ukradl
vozík za auto a ţelezný materiál, byl v březnu zatčen.
Koncem července zatím neznámý pachatel rozbil v urnové části hřbitova skleněnou
výplň a odcizil tři urny. Kromě toho poškodil výzdobu. Způsobil škodu okolo 10 tis. Kč.
Je to neuvěřitelný způsob vandalizmu, poškozovat ty, kteří se neumí bránit.

Radar v Brdech
S novou vládou vyvstal před obyvateli obcí v okolí Brdů nový problém. Vláda totiţ přislíbila
USA,. Ţe v Brdech bude postaven protiraketový radar. Nesouhlas vyjadřují nejen některé
politické strany, Rusko, Německo, ale hlavně obyvatelé obcí v našem okolí. Podle posledních
informací by radarová základna měla stát v prostoru Trokavce a Věšína, tedy na opačné straně
brdského pohoří. Starostové několika obcí jiţ vyhlásili či připravují vypsání referenda u
umístění radaru.
První obcí byl Trokavec. Další jsou Vísky a náš Zaječov, Cheznovice uspořádaly průzkum mezi
obyvateli.
„Uţ nyní sbíráme podpisy pod petici proti radaru a vypíšeme i místní referendum“, řekl pan
starosta. S poţadavkem na vyhlášení celostátního referenda se obrátil i na ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga. Místní zastupitelstvo jiţ referendum schválilo a jednalo se o něm i na
veřejném zasedání dne 16.března. Na zasedání se dostavili nejen zástupci ministerstva obrany,
ale i starostové Trokavce a Míšova. Nutno přiznat, ţe účast pracovníků ministerstva se ukázala
jako naprosto zbytečná. Nedokázali přítomné občany (odhadem okolo 100) přesvědčit.
Referendum v Zaječově se bude konat dne 2.června 2007.Lidé se mohou vyjádřit k otázce
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Zaječov podniklo veškerá zákonná opatření k tomu, aby
zamezilo výstavbě základny?“ Náklady na referendum – odhadem 2400,- Kč uhradí obec ze svého
rozpočtu.
Z 1125 oprávněných osob se dostavilo k hlasování 740, pro výstavbu radaru bylo pouze 10. Tedy
jednoznačný výsledek. Zastupitelstvo obce dostalo jednoznačný mandát k boji proti výstavbě.

Ale není to jen Zaječov. Do poloviny roku se v místních referendech jiţ vyjádřili občané 20 obcí,
kde se referendum pořádalo, všichni proti.
Některé obce (Hrádek u Rokycan, Dobřív) však s referendem nepočítají, rozhodnutí nechávají
na politicích.
A osobní názor kronikářův? Co by asi řekli a jak by se tvářili Američané, kdybychom se jich
zeptali, zda si můţeme třeba kousek od Washingtonu postavit svoji základnu? Vše by bylo
samozřejmě jen pro obranné účely a v souladu s mírovými smlouvami. Podobně tomu ale bylo
jiţ při zřízení vojenské střelnice v Brdech, ve 30.letech minulého století. Občané, umělci i politici
protestovali, nic jim to nepomohlo.
René Bartošek, ţijící sedm let v USA, napsal: „Podmínky americké vlády jsou de facto státem ve
státě. Praha by neměla právo vstupu do základny, moţnost kontroly jakýchkoliv aktivit. Navíc
by zaměstnanci základny byli vyjmuti z jurisdikce českých soudů. Vláda ani parlament nemají
mandát k takovému rozhodnutí bez referenda“.
A právě vyhlášení referenda je vládě trnem v oku.
O boji obcí z Podbrdska proti radaru píše jiţ i zahraniční tisk. Dne 27.4. vyšel např. v Daily
Telgraph článek pod titulkem Trokavec (97 obyvatel) bojuje proti Americe. M.j. se zde píše:
„Obyvatelé podbrdských obcí nemají pistole ani vidle. Namísto toho organizují povstání
prostřednictvím volební urny. Tento demokratický odpor vyvolává odezvu v kopcích a údolích
nedaleko základny“.
Mimo vyhlášení referenda v obcích se 23 starostů sešlo a podepsalo dopis, který je adresován
americkému Kongresu. „Chceme vás informovat, ţe drtivá většina obyvatel našich obcí
nesouhlasí s výstavbou tohoto radaru v bezprostřední blízkosti svého bydliště“, píše se
v dopise. Starostům vadí, ţe současná vláda zcela ignoruje mínění drtivé většiny obyvatel.
V době, kdy byl dopis odesílán, oznámila americká vláda, ţe radar má být posunut minimálně 5
km od nejbliţšího obydlí. To by znamenalo nejen jeho umístění blíţe do centrálních Brd, ale také
výrazné omezení, ne-li zrušení výcviku vojsk.
Masová akce proti výstavbě radaru se konala v sobotu 26.května v Praze na Václavském
náměstí. Demonstrující občané poté svůj protest přesunuli na Praţský hrad.
V červenci vyděsila obyvatele obcí v okolí vojenského prostoru informace, ţe vláda se rozhodla
změnit umístění radaru a umístit jej 2 km od Míšova, 1 km od osady Teslíny. Starostové obcí,
pobouření tímto vládním krokem, se dohodli, ţe budou proti radaru postupovat společně. „Je
zaráţející, jak tato vláda lţe. Slibovala umístění radaru nejméně 5 km od nejbliţší obce a
najednou to neplatí“, řekla starosta Trokavce. A poněvadţ zahraniční tisk zveřejnil i úvahu, ţe
USA plánují posílit ochranu svých protiraketových základen a proto neuvaţují jen o jednom
radaru. Ze základny by se tak mohl stát komplex, který zabere několik dalších lokalit v Brdech.
Koncem srpna se v Roţmitále p. Třemšínem se uskutečnilo setkání s vládním zmocněncem pro
výstavbu radaru Tomášem Klvaňou. Ten přinesl příslib vlády, ţe do regionu investuje vláda
miliony korun. Souhlas obcí s výstavbou se mu ale získat nepodařilo. Paradoxně právě na tomto
setkání byl zaloţen volný svazek měst a obcí, které budou společně vystupovat proti záměru. Je
potěšitelné, ţe pod prohlášením najdeme i podpis našeho starosty, p. Hrubého.
A 4.září oznámil premiér Topolánek, ţe bez ohledu na to, zda radar bude či ne, uvolní vláda na
rozvoj brdského regionu finanční prostředky. Velice rezolutně odmítl názory, ţe peníze jsou
jakousi náplastí za radar, čemuţ však přes 70% obyvatel České republiky nevěří. Vznikla
iniciativa Ne základnám, která sdruţuje občany, organizace a obce z celé republiky.
Navzdory názoru obyvatel, názorům odborníků i vlád Evropy však do Brd přijíţdí stále více
amerických expertů, doprovázených ministryní obrany Parkanovou. Ta dokonce zorganizovala
ve Strašicích setkání se starosty, zakázala však účast novinářům.

V říjnu začala vláda projednávat slíbenou finanční pomoc pro brdský region. Avšak ihned nastal
očekávaný zádrhel. Pomoc se nebude týkat celého podbrdského regionu, ale jen obcí v okruhu
asi 10 km od zamýšleného radaru!!!

Enkláva
Pod tímto názvem vznikla na přelomu roku 2006/2007 ve Strašicích nová iniciativa. Jejím cílem
je zjednodušeně řečeno poţadavek, aby byl ve výcvikovém prostoru Brdy zaveden reţim
obdobný tomu, jaký zde byl za 1. republiky. T.zn., aby se prakticky do celého území mohlo
volně vstupovat, pokud nebudou probíhat střelby.
Mám obavu, ţe vše dopadne stejně, jako boj proti radaru.

Nové hřiště v Zaječově
Dne 18.srpna bylo v Zaječově slavnostně otevřeno nové dětské hřiště. O vybudování hřiště,
které vzniklo u Lidového domu, se největší mírou zaslouţili místní nohejbalisté.
Obec poskytla částku 350 tis. Kč, kraj poskytl 125 tis.Kč. Obci se tak podařilo vyuţít baţinatý
pozemek, na kterém jiţ před časem vzniklo víceúčelové hřiště – tenisové kurty a nohejbalové
hřiště. Celý sportovní areál by měl být hotov do dvou let, ovšem bez kabin.
Naopak – a to je veliká škoda – se obci nepodařilo získat dotaci na rekonstrukci objektu
„Zděná“, kde je plánováno zřízení domu s pečovatelskou sluţbou.

Kanalizace
Výstavba kanalizace pokračuje. Připojuje se část Varta. Rychlému tempu napomáhá příznivé
počasí. S ohledem na rychlý postup prací však byly peníze včetně dotací jiţ v srpnu vyčerpány a
tak se bohuţel bude moci pokračovat aţ v roce 2008, kdy je na splaškovou kanalizaci včetně
dotace určena částka 8,4 mil. Kč a na dešťovou kanalizaci 0,5 mil. Kč.

Fotbal v Zaječově
Fotbalová muţstva dospělých - muţstvo A a B – hraji v současnosti 3. B a 4. B třídu. Fotbalistům
se podařilo vytvořit své vlastní (a musím podotknout, ţe velice pěkné) internetové stránky. Tak
tady jsou: www.tjzajecov.wbs.cz.
Pro historii zaznamenávám jména hráčů, kteří v sezóně 2006/2007 nastupují:
Pavel Studený, Josef Šoltys, Vojtěch Šos, Miroslav Sommr, Martin Štěpánek, Josef Tomášek, Jiří
Vanuta, Martin Rydrych, Pavel Rydrych, Jiří Stelšovský, Ondřej Stelšovský, Pavel Stelšovský,
Marek Studený, David Kratochvíl, Pavel Kratochvíl, Jaroslav Krejčík, Milan Levčík, Jaroslav
Mackovi, Karel Moulis, Tomáš Hrabák, Zdeněk Hrabák, Jan Chloupek, Tomáš Kasík, Jaroslav
Klekner, Stanislav Král, Michal Anýţ, Petr Braum, David Černý, Jan Dolanský, Martin Grunt,
Lukáš Havel a Vladimír Havlík.
Trenérem muţstva je p. Petr Šimůnek.

Hudební festival BRÁNA v Zaječově

V sobotu 19.října se v Zaječově uskutečnilo oblastní kolo hudebního festivalu Brána.
Pořadatelem byla Česká tábornická unie, hlavním pořadatelem Karel Fencl. Soutěţilo se ve dvou
kategoriích – sólový zpěv a hudební skupiny. V kategorii mladší sólista zvítězila Hana Drbalová
před Aničkou Klikovou ze Zdic a Kristýnou Šiškovou, mezi staršími sólisty vyhrála Katka
Balšánová před Lucií Míčkovou. V kategorii mladších skupin si první místo odvezla skupina
Těsně vedle, za nimi skončili Marťánci. U starších skupin se na 1. místě umístila skupina
Maděrky před Úsměvy a Action pigs.
Do brněnského finále vyslala porota Hanu Drbalovou, Katku Belšánovou, Lucii Míčkovou a
skupiny Maděrky a Úsměvy.

Starosta obce Zaječov p. Josef Hrubý
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Závěrečný účet za rok 2007
V roce 2007 hospodařila obec s celkovými příjmy přes 20,253.000,- Kč, výdaje činily
19,772.000,- Kč. Významnou položkou v příjmech byla dotace na kanalizaci a ČOV ve výši 8
mil. Kč, kterou beze zbytku vyčerpala. Dalšími dotacemi byla částka 50 tis. Kč na zavedení
programu Czech Point. Jde o významnou možnost pro občany, kteří mohou přes Internet
prostřednictvím Obecního úřadu komunikovat s úřady a pořizovat si různé dokumenty, aniž
by museli zajíždět do okresního města Berouna (např. výpisy z katastru nemovitostí). Dotaci
ve výši 29.000,- Kč vyčerpala obec na likvidaci invazních rostlin a částku 685,- poskytla
Svazu Dobrovolných hasičů.
K 31.12.2007 disponovala obec finančními prostředky na svém účtu, a to více než 4,5 mil.
Kč.
Jen pro zajímavost uvedu, že mezi neplatiči má obec částku větší než 180 tis. Kč a celkový
majetek obce je v hodnotě více než 68 mil. Kč.
Rozpočet na rok 2008
Pro tento rok byl schválen rozpočet jako vyrovnaný – příjmy i výdaje 19,157.000,- Kč.
Součástí příjmů je i dotace na kanalizaci ve výši 4,400.000,- Kč. Rozhodnutím Krajského
úřadu byla tato dotace koncem března zvýšena o další 2 mil. Kč.
Jak je Zaječov veliký?
Mezi 85 obcemi okresu Beroun zaujímá Zaječov se svými 1360 obyvateli 12. místo!! Největší
obcí je Beroun se 17.997 obyvateli, následován Hořovicemi se 6.633 obyvateli. Těsně před
naším Zaječovem je Hýskov s 1409 obyvateli. Nejmenší obcí berounského okresu jsou
Lážovice s pouhými 85 obyvateli.
Počasí
Letošní počasí jen potvrzuje zprávy odborníků, že klima se mění. Jak jinak posoudit, že dne
24.února byla naměřena v Českých Budějovicích teplota +21 stupňů (u nás 17). Hned týden
poté, 1. března, se nad republikou přehnal orkán Emma, vyvracel stromy, bouřka přerušila
elektrické vedení. I naše obec zůstala bez proudu. A na Velikonoce, 21. března, napadl sníh.

Takhle to vypadalo nejen na Milině.
Závěr května se však ohlásil tropickými teplotami, v pražském Klementinu padl dokonce
teplotní rekord – bylo téměř + 34 C. A v tomto tropickém počasí se v Zaječově dne 31.května
konaly Staročeské máje, které skončily v 18 hod. tancem besedy před Lidovým domem. Letos
se opravdu vydařily!

V Zaječově máme krásné dráby.
Léto – v červenci déšť a zima (okolo 20.července bylo přes den jen okolo 12 C. Srpen si vše
vynahradil svými tropickými teplotami a suchem. V září pak nastal nečekaný zvrat. Ještě 7.
září bylo přes 30, o týden později již jen okolo 10, v noci pak jen 1-3 stupně, na Šumavě již
mrazíky.
A další obrat přišel začátkem listopadu. V Čechách panovaly husté mlhy, na Moravě bylo
jasno a teplo. Padaly další teplotní rekordy – např. 4.listopadu bylo v Brně, v Olomouci a na
dalších místech přes 20 stupňů. V Zaječově se mlha na chvíli protrhala ve středu 5. listopadu
a na teploměru bylo 16 stupňů.
Koncem listopadu na 3 dny napadl sníh, ale opět se oteplilo. Začátek prosince je deštivý,
s teplotami výrazně nad nulou a Vánoce opět na blátě.

Černá kronika
Tak jako v každém roce, chtěl bych budoucí čtenáře seznámit s vybranými trestnými činy,
které se v naší obci staly a média se o ně zajímala.
Asi největší pozornost a ohlasy způsobila dopravní nehoda, ke které došlo 15.února.
Šestnáctiletou Věrku Sedláčkovou z Nové Vsi se nepodařilo zachránit. Co se stalo?
Devatenáctiletý řidič vozu Hyundai z Hořovic jel ze Zaječova do Komárova. Na přehledném
místě začal předjíždět vozidlo, ve kterém kromě Věrky byl i její otec, těhotná maminka a malá
sestřička. Proč při předjíždění strhl volant doprava a smetl auto s celou rodinou do příkopu na
okraj potoka, se dosud neví.

Na místě nehody
Pravdou však je, že dne 15.dubna byl viník nehody obviněn a případ začíná projednávat
Okresní soud v Berouně.
První jednání bylo nařízeno na 4.srpna, tam se však viník nedostavil. Proto bylo stanoveno, že
hlavní líčení proběhne 4. září. Ještě před jednáním soudu se obžalovaný Lukáš Černý
z Hořovic nechal slyšet, že se rozsudku bojí a do vězení se mu nechce.
K soudu došlo a byl odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně a zákaz řízení vozidel na 5 let.
Soudní znalec se u soudu vyjádřil v tom smyslu, že pachatelovo vozidlo jelo rychlostí přes
100 km a v této rychlosti není na daném úseku vůbec možné bezpečně předjíždět.
Soudce Jaroslav Zálejský uvedl, že jde opět o důsledek pirátské jízdy na vozovce, na které se
odsouzený choval jako na závodní dráze.
A co na to sám odsouzený? „Přijde mi to jako velký trest. Čekal jsem podmínku a uvažuji o
odvolání“. Na rozdíl od něj jsou však názory čtenářů Berounského deníku úplně odlišné,
všichni považují trest za velice mírný.
Na místě nehody stojí kamenný pomníček a stále je obsypán květinami, v noci září svíčky.
Dne 13.března přinesly Podbrdské noviny obsáhlý článek paní Marie Ernestové, která se
velmi podrobně zabývá nejen touto tragédií, ale rozebírá i příčiny chování řidičů na silnicích,
přístup rodičů mladých řidičů, policie i obecního úřadu. Opravdu o víkendech připomíná
Zaječov motokrosovou trať, veškeré připomínky občanů, diskuse na internetových stránkách
obecního úřadu i výzvy na veřejných zasedáních se míjí účinkem.
Okolo 20.února se vloupal neznámý pachatel do chalupy na samotě v Zaječově. Rozbil okno a
odcizil historickou porcelánovou soupravu, bronzový ozdobný zvon, historickou šavli,
řetězovou pilu a úhlovou brusku. Způsobil škodu téměř 50 tis.Kč, dopaden zatím nebyl.
Neúspěšně skončil v dubnu pokus o vykradení místní pošty. Neznámý pachatel vstoupil do
místnosti, kde byla pouze paní vedoucí. Prohlásil, ať mu vydá peníze a mířil na ní zřejmě
pistolí. Nepodařilo se. Vedoucí duchapřítomně prchla do vedlejší místnosti, zabouchla dveře a
přivolala polici. Pachatel nebyl dodnes dopaden.

Zaječovská porta
Tak jako každým rokem, i letos se 16.února uskutečnilo v Zaječově předkolo Zaječovské
porty.
Zúčastnilo se osm kapel – Bankrot Zdice, Pěttet Rokycany, Pokus Zdice, Bodlák Rokycany,
Aranka a Frančesko Smečno, Nadonem Loděnice, Pepe Langer Band Příbram a Macechy
Komárov.
Pro postup do oblastního kola v Komárově vybrala porota kapely Pěttet, Bodlák, Nadonem a
Pepe Langer Band.
Po stopách Stroussbergovy dráhy
V sobotu 15. března se za krásného počasí zúčastnilo přes 70 účastníků pochodu po stopách
Stroussbergovy železnice. Pochod uspořádalo Vojenské historické sdružení Brdy. Start byl
v Zaječově, cestou bylo podáváno občerstvení z polní kuchyně. Pochod skončil v Kařízku.

Start pochodu v Zaječově.

Radar v Brdech

Logo celostátní iniciativy NE ZÁKLADNÁM
Již od začátku sporu, zda radar ano ne, jsou všichni obyvatelé podbrdských obcí vystaveni
soustavnému tlaku vlády a zásobováni naprosto neobjektivními a nepravdivými informacemi.
Z toho důvodu vzniklo občanské sdružení Ne základnám, jehož logo přináším.
Ve 24 obcích Podbrdska byla pořádána místní referenda nebo ankety. Výsledek byl jasný
drtivá většina obyvatel americký radar v Brdech nechce. Jen pro představu uvedu výsledek
referenda v některých obcích. Proti radaru bylo ze zúčastněných občanů v Zaječově 98,4%

občanů, v Komárově 89,6%, v Lázu 97,7%, v Milošově 96,7%, v Rožmitále pod Třemšínem
95,1%, ve Štítově 86,8%, ve Věšíně 98,0%, v Těních 97,9%, ve Skořicích 99,4%,
v Příkosicích 100%, ve Strašicích 90,1%, v Dobřívi 98,2%, v Mešně 100%, v Obořišti 97,1%
atd.
Kde by měl radar stát? Na kótě 718, těsně u Padrťských rybníků, směrem na východ. Jak to
na tom místě vypadá nyní? Takto.

A jak by to tam mělo vypadat během několika let? Takhle.

Asi je to pádný důvod, proč proti radaru protestovat.
Iniciativa Ne základnám uspořádala mezi poslanci Sněmovny a Parlamentu České republiky
anketu. Dotázáni byli všichni poslanci a senátoři, z celkového počtu 281 jich odpovědělo 157.
Je příznačné, že na otázku, zda chtějí mít v České republice radar, neodpověděli vesměs
všichni z Občanské demokratické strany. Ze 157 poslanců a senátorů, kteří na otázku o radaru
odpověděli, jich bylo 87 proti, 65 pro a 5 nevědělo. Je příznačné, že 5 z dotázaných nevědělo,
jak se k této problematice vyjádřit a zdůvodnili to tím, že nemají informace.
Odpůrci radaru kótu 817 v červnu obsadili, vyhlásili zde samostatnou republiku Peaceland
(země míru). Dokonce těm, kteří mají zájem, vystaví občanský průkaz této země. 9.června
však vojáci proti odpůrcům radaru zasáhli a vytlačili je z místa. To bylo následně obehnáno
drátěným, tzv. žiletkovým plotem. O akci byl předem informován i premiér Topolánek, který

s akcí souhlasil. A naše vláda již podepsala s USA všechny smlouvy o umístění radaru
v Brdech, poslanci ve sněmovně i v senátu je koncem listopadu schálili.
Co také zaznělo na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Zápisy z jednání zastupitelstva, kterého se v průměru zúčastňuje okolo 30 občanů (!!!!), jsou
volně k nahlédnutí nejen na obci, ale i na Internetu. Je však zajímavé zachovat pro příští
generace to, co také zaznělo. Ostatně, již zápisy ze zastupitelstva ze začátku 20.století jsou
zajímavým čtením. Proto jsem si znovu po více než 100 letech dovolil, některá vystoupení
zařadit i do obecní kroniky.
Zastupitelstvo 14.února 2008
Místo ing. Šosové, která požádala o ukončení členství v zastupitelstvu obce, se stal novým
členem zastupitelstva p. Jaroslav Uner, který složil slib.
Paní Jana Roubová se stala předsedkyní finančního výboru.
Pan Jelen reagoval na zprávu revizní komise, situace kolem kontrolního výboru mu připadá
jako útok proti starostovi. Zastal se starosty. Při otevírání dětského hřiště se kromě starosty
nikdo ze zastupitelů nepřišel ani podívat.
Ing. Lhoták by nejraději udělal nové volby.
Paní Roubová měla připomínku k pomluvám, které se šíří obcí (že má být starostkou a paní
Šudomová ředitelkou ve škole – toto se nezakládá na pravdě).
Ing. Lhoták – v obci by nemusela být vůbec kanalizace.
Protože kontrolní výbor (předseda p. ing. Lhoták) navrhl na pracovní poradě odvolání starosty
obce, dal starosta o svém odvolání hlasovat. Pro odvolání byli pouze ing. Lhoták a p.
Stelšovský, zdržela se paní Roubová.
Zastupitelstvo 18.dubna 2008
Pan Stelšovský vystoupil proti výběrovému řízení na prodloužení výstavby kanalizace.
Výběrové řízení je nezákonné, protože zastupitelstvo nepověřilo starostu obce k vypsání
výběrového řízení a zastupitelstvo o tom vůbec nic neví.
Odpověď pana starosty – toto očekával a pan Stelšovský může dát stížnost k ústavnímu
soudu.
Debata skončila podáním rezignace na ukončení mandátu zastupitele obce p. Stelšovského,
který poděkoval občanům za to, že mu dali ve volbách hlas. Starosta rezignaci přijal a
oznámil, že není hezké utéci od rozdělané práce.
Pan Křížek se vyslovil k autobusovým zastávkám v obci a poprosil zastupitelstvo obce a
starostu, aby se opravily, neboť jsou zničené a dělají obci ostudu. Pan Plecitý reagoval, že už
je nakoupený materiál na jejich opravu. Pan starosta mluví o vandalismu v obci, o rozbitých
nástěnkách a chování mládeže.Pan Pavlík – byla podána stížnost na životní prostředí na
prašnost a nepořádek a dopravu na silnicích, na stav vozovky – vše v okolí lomu.
Pan Brůček – byla dokončena dálnice do Plzně a tím by měl skončit i lom. Prý by však měl jet
až do roku 2040. Pan starosta – smlouva se v roce 2006 prodlužovala na 40 let.
Zastupitelstvo 20.červa 2008
Do zastupitelstva obce byla dovolena paní Vaňková za odstoupivšího p. Stelšovského.

Dotaz p. Kiliána na rybníček v Horním Zaječově, který je zavážen občany. Zastupitelstvo
zjistí stav a provede opatření.
Pí. Šoltysová požádala o vyčištění potůčku, který vede kolem jejího domu čp. 36 v Nové Vsi
a v okolí můstku přes něj.

Kanalizace
Do konce září bude v naší obci dokončena druhá etapa stavby kanalizace, dlouhá dvanáct
kilometrů. Celková suma je 23 milionů, ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci 16
milionů, obec již vloni a letos investovala 7 milionů. Jediný, který naší obci finančně
nepomohl, byl Středočeský kraj.
Po kolaudaci druhé etapy začne v příštím roce další, kdy bude připojena lokalita Hamburk,
část ke klášteru a Nová Ves a Dolní Kvaň. To vše bude trvat minimálně dalších pět let.
Přestože má obec v plánu i další investice, jako je např. zateplení školy, zůstává kanalizace
prioritou.
Nejkrásnější jablko
V soutěži o nejkrásnější jablko, která se konala dne 4.10. při jubilejním Cibulovém jarmarku
v Hořovicích, zvítězil zaječovský zahrádkář Jan Ječmen s odrůdou Melodie. O jeho vítězství
rozhodlo 779 hlasů návštěvníků jarmarku.

Vítězné jablko

Volby 2008
Ve dnech 17. a 18. října se v celé republice uskutečnily volby do zastupitelstev krajů.
Skončily zdrcující porážkou dosud vedoucí Občanské demokratické strany. Ve všech krajích
totiž zvítězila Česká strana sociálně demokratická. A jak volili občané Zaječova?
K volbách jich z celkového počtu 1135 voličů přišlo 558 a ti odevzdali své hlasy takto:
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Nezávislí starostové pro kraj

170
168
122
27

Středočeši
Koalice pro Středočeský kraj
Dělnická strana
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj
Volte Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Strana zelených
Strana důstojného života
Národní strana

19
19
9
7
4
4
3
2
1

Pro představu uvádím úmyslně názvy všech stran, které získaly alespoň 1 hlas.
GRATULACE -Brána 2008
Oblastní kolo písničkové soutěže Brána 2008 se uskutečnilo v sobotu 1.listopadu v Lidovém
domě. V kategorii sólistů zvítězila Kristýna Šišková z Hořovic a na druhém místě se umístila
Lucie Erazimová ze Zaječova, která postoupila do celostátního kola soutěže, které se koná
29.11. v Brně.
Spolu s ní postoupila skupina Bubliny a vítězka kategorie sólistů Kristýna Šišková.
Svaz dobrovolných hasičů
Na vlastních internetových stránkách www.sdhzajecov.cz se letos představili mladí
dobrovolní hasiči. Jejich prezentace začíná zdařilým obrázkem – posuďte sami.

Vedoucí mladých hasičů je paní Ivana Stehlíková a výsledky našich mladých dobrovolných
hasičů stojí za to. Posuďte sami:
Podzimní krajské kolo 2008/2009: starší žáci A
starší žáci B
mladší žáci
dorostenky

4.místo
2.místo
2.místo
1.místo

Fotbalisté
Ti se na svých internetových stránkách www.tjzajecov.wbs.cz nemají na rozdíl od hasičů čím
chlubit. Naše A mužstvo skončilo po podzimu ve III.B třídě na posledním, 14.místě.
Z odehraných 13 zápasů zvítězili naši fotbalisté jen 3x, 3x remizovali a 7x prohráli. Na
vedoucí mužstvo Chlumce ztrácejí 18 bodů. Bude jaro úspěšnější?
B mužstvo skončilo ve IV.B třídě na 5. místě s odstupem 15 bodů na vedoucí Březovou.

