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KRONIKA OBCE ZAJEČOV 2013 

 

Život v obci 

Zima 2013 

Přestoţe jsme se prvního sněhu dočkali předčasně, jiţ v říjnu, zimní období roku 

2012/2013 se nedalo porovnat s předešlým mrazivým obdobím 2011/2012, kdy se teploty 

dostávaly aţ k -27°C. Letos byla za nejchladnější den označena sobota 26. ledna, oficiálně 

bylo naměřeno -12°C. Zima 2012/2013 se vyznačovala neustálým střídáním teplých a 

chladných období, tento trend ilustruje i nejteplejší moţný den, který připadl na středu 30. 

ledna – naměřeno bylo téměř 13°C stupňů. Za čtyři dny se naši obyvatelé museli vyrovnat 

s teplotním rozdílem větším neţ 20°C. Samozřejmě, tyto teplotní výkyvy způsobovaly mnoho 

nepříjemností, a to nejen technických, ale i přírodních. Z technických to byly mimojiné 

problémy s potrubím, z přírodních především pak ledovka, která způsobila ne jednu dopravní 

nehodu v obci. 

I sněhová pokrývka v obci vydrţela poměrně dlouho, zhruba do přelomu měsíců února 

a března. Tání s sebou nepřineslo výraznější problémy. 

Oproti loňskému roku, byla letošní zima tedy mírnější, nicméně delší a vleklejší.  

Zima, jako obvykle, byla zpestřena o mnoho kulturních akcí: zábavy, Tříkrálové 

posezení, na kterém vystoupil sbor místní základní školy, maškarní bál,autorské čtení a 

beseda věnované knize Tajemná místa Podbrdska. 

 



S lednem 2013 byly spojené i prezidentské volby. K volbám zodpovědně dorazila 

většina obyvatel obce, téměř jednoznačně v obou kolech prezidentských voleb u nás zvítězil 

Miloš Zeman, který se následně stal i prezidentem České republiky. 

V zimě 2013 bylo zastupitelstvem rozhodnuto, ţe správu našich lesů v následujícím 

dvouletém období zajistí firma Zeleň v pohodě s. r. o. Myslivcům v okolí bylo prodlouţeno 

honební právo. 

Schváleny byly i příspěvky na protipovodňová opatření, dále byly odhlasovány 

projekty na opravu některých komunikací v obci a na opravu osvětlení. Zastupitelstvo do 

dalších let plánuje v pokračování zušlechťování obce, rozhodli se také zachovat zdejší kino. 

Opomenuta nebyla ani místní základní a mateřská škola. Areál by měl být, podle poţadavků 

hygieniků doplněn o sprchový kout. Další rekonstrukce by se měly týkat hlavně pak budovy 

niţšího stupně, z rozpočtu obce bylo uvolněno 1. 500. 000,- Kč. 

Schůze zastupitelstva proběhla 31. ledna 2013. 

 

Jaro – léto 2013 

Březen se v Zaječově rozhodně nenesl na notě pořekadla „za kamna vlezem“. Naopak 

březen u nás patřil k nejaktivnějším měsícům, a to zejména na poli kultury. Proběhla 

například degustace jablek, byla otevřena velikonoční výstava výrobků ţáků zaječovských 

škol, v Zaječově se konalo utkání ve stolním fotbálku a znovu se otevřely brány zaječovského 

kina. 

 



 

V březnu byla také věnována pozornost problematice zrušení Vojenského újezdu 

Brdy, této záleţitosti jsme se věnovali i v loňském roce, kdy situace vypadala následovně: 

v roce 2015 by mělo dojít k celkovému zrušení újezdu a obci by byla navrácena původní 

katastrální území. Letos vypadá situace obdobně: několik starostů vyjádřilo svůj nesouhlas se 

zrušením újezdu, poukazují zejména na to, ţe by nebylo moţné udrţet vojenské posádky 

usídlené v okolí bez újezdu. Uvedli také, ţe otevření újezdu by mohlo dojít k postupnému 

ničení přírody. Zaječov nadále zastává své stanovisko z minulého roku a lobuje především o 

otevření komunikační spojnice mezi Zaječovem a Obecnicí, komunikace ponese označení 

lesní a její provoz bude korigován pravděpodobně systémem povolenek pro obyvatele 

přilehlých obcí. 

V dubnu se opětovně sešlo zastupitelstvo obce, aby projednalo další průběh správy 

Zaječova. Mimojiné bylo oznámeno, ţe byl schválen návrh na protipovodňová opatření, o 

kterém se jednalo v lednu 2013. 

V dubnu byla také otevřena dvě zrekonstruovaná dětská hřiště, v areálu mateřské školy 

a v obecní části Chlubilka. Na poradě se zastupitelé také dotkli problému zdejší mládeţe, 

ředitelka školy, Pead. Dr. Ernestová, se taktéţ vyslovila o neadekvátním chování ţáků. I přes 

drobné problémy je třeba poděkovat všem ţákům, kteří ve školním roce 2012/2013 vzorně 

reprezentovali naši školu a obec při sportovních a vědomostních soutěţích. 

I za nepříznivého deštivého počasí, patřil první červnový víkend naši májovníkům. 

 

Počátek června také patřil zaječovským úspěšným mladým hasičům – Zajícům. Na 

druhém kolem okresní soutěţe PLAMEN se umístili následovně: přípravka – 1. místo; mladší 



ţáci A – 1. místo; mladší ţáci C – 3. místo; starší ţáci – 1. místo. Za jednotlivce se pak na 

prvním místě umístil Jan Švamberk. Gratulujeme! 

 

 

Povodeň 2013 

Počátek června byl spojen s nepříjemným vytrvalým deštěm, který způsobil zvednutí 

hladin potoků a řek po celé České republice. Výjimkou nebyl ani Zaječov. 

Kulminace místních dvou potoků proběhla kolem 3:00 v noci na 3. června, třetí stupeň 

povodňové aktivity byl odvolán téhoţ dne odpoledne. Problémy spojené s povodní však 

vytrvaly aţ do 19. června. Ve čtvrtek 6. června po chemickém rozboru byla vodovodní voda 

označena jako nepitná. Zaječov byl zásobován balenou vodou, kterou bylo moţné vyzvednout 

si na obecním úřadu, případně obec objíţděla cisterna, kde si bylo moţné vodu natočit do 

kanistrů. Teprve chemický rozbor vody z 18. června prokázal, ţe je voda pitná. 

Velké poděkování patří SDH Zaječov a povodňové komisi, kteří sledovali průběh 

povodně, informovali o ní a následně pomáhali při odstraňování škod, které s sebou voda 

přinesla. 

 

Zděná 

I záleţitost budovy Zděné se přenesla do roku 2013, i nadále se řešilo, co se stane 

s objektem, bylo přihlédnuto k petici proti demolici i k návrhům nově vzniklého Občanského 

sdruţení pro zachování budovy. Občanské sdruţení Zděná o. s. je nezisková společnost 

zaloţená na demokratických principech – členem se můţe stát kaţdý; předseda je volen členy 

sdruţení. Zastupitelé však zástupce sdruţení upozornilo, ţe rozpočet obce neumoţňuje 

podporu dalšího velkého projektu, jímţ oprava Zděné jistě bude. 



 

Jak bylo naznačeno, budova Zděné je v desolátním stavu, nicméně podle zpráv 

sdruţení by to mohlo být ještě horší. Naštěstí má objekt pevné základy a jeho kostra byla 

postavená velmi kvalitně – toto poslouţí jako stěţejní bod při rozsáhlých opravách. Největší 

poškozený způsobil oheň a zatékající voda. 

V březnu v prostorách Městského úřadu v Hořovicích bylo Občanské sdruţení Zděná 

jmenováno zplnomocněným zástupcem v jednání o dalším osudu budovy – jednání se 

vztahovala hlavně k nutné opravě objektu. Jiţ v dubnu byl předloţen plán rekonstrukce a 

popis dosud provedených prací, které zaručily statickou bezpečnost budovy – v rámci bezpečí 

obyvatel obce byla kolem objektu vytyčena zóna, do které by lid neměl vstupovat. Do října by 

podle plánů mělo dojít k rekonstrukci krovu a stropů, stejně jako k výměně střešní krytiny – 

pro dobrovolnou podporu projektu byla zřízena sbírka a sponzoři mohli zasílat své příspěvky 

na bankovní účet případně zanést příspěvek na Obecní úřad v Zaječově. Celková částka, která 

se nakonec objevila na účtu, byla 17. 355,- Kč. 

Na dubnové schůzi zastupitelstva vystoupil předseda Občanského sdruţení Zděná a 

informoval jej o probíhajících rekonstrukčních procesech, dále vyslovil ţádost na vyvěšení 

informační tabule, kde si občané budou moci přečíst, jak to momentálně s budovou vypadá. 

Občanské sdruţení spustilo bohaté internetové stránky, kde přispívají svými pokroky 

při rekonstrukci budovy, dále se tam lidé mohou dočíst, jaké záměry má sdruţení s objektem: 

„…nejen zachovat budovu jako takovou, ale hlavně nabídnout její prostory veřejnosti ke 

sportovně-společenskému vyuţití.“. 



Sdruţení dostálo svého slova a v prostoru Zděné se konalo několik kulturních akcí, 

například přímo v budově proběhla výstava na téma Zaječov a jeho okolí, historie a 

zajímavosti – byla to další součást kulturního programu organizace Regionart. 

 

Regionart 

Je organizace vzniklá na přelomu let 2012/2013, která byla zaloţená na podporu 

mladých lidí s určitou vizí a talentem, působí převáţně v Zaječově, kde mají prostory, ve 

kterých je moţné pořádat výstavy, besedy, kinoprojekce, soutěţe či koncerty. 

Celý rok 2013 byl protknut právě kulturními akcemi pořádanými pod záštitou této 

organizace. Jako první proběhla výstava fotografií v prostoru kostela a kláštera sv. Dobrotivé 

v Zaječově. Vystavováno bylo ve dnech 11.-12. května, výstavu navštívilo kolem 500 lidí, svá 

díla poskytlo 20 fotografů. Krom vytisklých fotografií bylo moţné prezentovat své snímky i 

pomocí projekce. 

 

Další program byl zmiňován jiţ výše, v srpnu poslouţila budova Zděná jako galerie a 

ve dnech 3. 8. a 4. 8. zde proběhla výstava fotografií. Krom výstavy však probíhal i Den 

otevřených dveří Zděné, při kterém se návštěvníci mohli dozvědět spoustu zajímavostí 

z minulosti této stavby. 



Na podzim, víkend 21.-22. září, proběhla výstava maleb a fotografií tentokrát opět 

v chodbách kláštera sv. Dobrotivé. Krom obrazů a fotografií se zájemci mohli zúčastnit 

komentované prohlídky kostela a kláštera. 

Regionart navíc pro obyvatele obce, a nejen pro ně, připravil i kalendář pro následující 

rok 2014. Organizace se také podílela na přípravách tradičního vánočního koncertu, po němţ 

si přítomní mohli prohlédnout výstavu zapůjčených betlémů. 

 

Podzim – zima 2013 

Léto, které přineslo nadměrná tepla, které téměř kaţdou noc střídaly přívalové deště, 

bouřky a silný nárazový vítr, naštěstí nedošlo k ţádným zraněním či poškození majetku, a tak 

se dlouhé léto přehouplo do teplého podzimu. 

V září proběhlo kaţdoroční setkání PTP, letos to bylo jiţ XXI. celostátní setkání 52. 

Pomocného technického praporu, mši zde celebroval kardinál Dominik Duka. V celém roce 

zdejší kostel a klášter zastupoval jakési kulturní centrum, tuto pozici ubránil i v září – druhý 

zářijový týden, v sobotu osmého, proběhl koncert smíšeného pěveckého sboru Chrástosbor, 

krom duchovních písní se chrámová loď rozezněla i písněmi lidovými. 

  

Poslední říjnový víkend patřil výstavě chovatelů. Kromě kulturních a společenských 

akcí se obec potýkala i s věcmi běţnými. Na říjnové schůzi zastupitelstva se opět otevřela 

otázka kanalizace – podle všeho by v roce 2015 měla být dokončena II. a III. etapa. Obci byla 

přidělena dotace ve výši 355. 000,- Kč, na pokrytí škod způsobené povodněmi. Dále se 

projednávala problematika častých poruch vodovodů. Jedním z bodů jednání byla investice do 



vybavení a rekonstrukce škol – proběhla výstavba sprchy, instalace topení, výměna dveří a 

podlah, bylo také pořízeno několik interaktivních tabulí. 

Konec roku patřil opět vánočnímu koncertu v podání školního sboru a hostů. Ţáci i 

pedagoţky předvedli excelentní podání známých i exotických koled a písní. Koncert zahájil p. 

Juan Provecho a celým vystoupení provázela Mgr. Eva Jíchová. Koncert byl zaznamenán a je 

k dostání na DVD. Školní sbor samozřejmě vystupoval i při rozsvěcování vánočního 

stromečku a dále pak zpíval i pro hořovické seniory. 
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KRONIKA OBCE ZAJEČOV 2014 

 

Zima a jaro 2014 

 Zimní období 2013/2014 patřilo podle meteorologů mezi jedno z nejsušších a také 

nejteplejších, jaké Česká republika pamatuje. Průměrné denní teploty se pohybovaly mezi 2 – 

3°C, zklamáni mohli být všichni milovníci zimních sportů, v naší obci pak zvláště běžkaři. Ze 

světového hlediska lze tuto zimu označit za neobvyklou a to i přesto, že jsme se alespoň občas 

setkali se sněhovou nadílkou. 

 Díky teplému proudění vzduchu jsme již v únoru v Zaječově naměřili přes 10°C, jaro 

tedy přišlo časně, což uvítali zejména zahrádkáři. 

 Přestože jsme byli ochuzeni o tradiční zimu, skvělé počasí bylo možno využít pro 

mnoho kulturních a společenských akcí, které obec Zaječov ve spolupráci například 

s Regionartem pro své občany připravila. Na své si v tomto období přišli děti i dospělí. Rok 

tradičně začal Tříkrálovým posezením, na kterém vystoupily děti z MŠ a ZŠ Zaječov. Pro 

sportovní nadšence byl připraven Turnaj ve fotbálku. Milovníci umění si mohli přijít 

prohlédnout výstavu, které se uskutečnila v prostorách Kláštera sv. Dobrotivé, vystavována 

byla díla umělkyň paní Uhlířové a paní Faixové. Kdo se chtěl vydat za kulturou i za hranice 

naší obce i tomu to bylo umožněno, uskutečnil se například zájezd na představení Polská 

krev, nebo na představení Eva tropí hlouposti. Samozřejmě nebylo opuštěno ani od tradičního 

maškarního bálu, výstavy zaječovských chovatelů či setkání na Mezinárodní den žen, které 

bylo zpříjemněné vystoupením pěveckého sboru ZŠ Zaječov. 

 

Ve své práci pokračovalo i zaječovské kino, a přestože nelze mluvit o každotýdenní 

projekci, nelze jej ani označit za projekt nefungující. Březen patřil promítání nezávislých 
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filmů, květen pak Příběhu kmotra. Posledními kulturními akcemi jara byly především 

Staročeské máje a XVII. Mariánská pouť do Svaté Dobrotivé. 

 

  

S přicházejícím létem a stále stoupající teplotou jsou však spojené i letní bouřky. Při 

jedné z nich blesk udeřil do rodinného domu a zapálil jeho střechu. K požáru se sjelo šest 

jednotek dobrovolných a tři jednotky profesionálních sborů hasičů. Škoda byla vyčíslena na 3 

mil. korun, nicméně na podporu rodiny byla následně vybudována sbírka.  
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Léto a podzim 2014 

 Toto období je spojeno především s výměnou střechy na historické budově 

Zděná a počátkem nové etapy stavby kanalizace (viz příslušné oddíly Zděná a Kanalizace). 

 Ale ani v horkých dnech obec nezapomíná na kulturní vyžití a centrem 

kulturního života se pro léto stává Klášter sv. Dobrotivé: občané se mohli zúčastnit 

korálkování nebo večerního vyprávění o Etiopii. Krom jiného lze o místním klášteru říci, že je 

i centrem turistickým s vlastní turistickou známkou. 

 

 Babí léto, neboli září, bylo taktéž plné akcí, mezi nové patřila turistika, 

přesněji Brdská túra, kde si obyvatelé obce, ale i další fandové krásné brdské krajiny mohli 

projít místa dosud možná nespatřená. Nesmíme opomenout ani XXII. setkání bývalých 

příslušníků 52. PTP Svatá Dobrotivá, které se uskutečnilo 17. září. Mši svatou stejně jako 

v předešlých letech celebroval kardinál Duka. 

 

Volby do zastupitelstva 

Rok 2014 byl spojen s volbami do obecního zastupitelstva a s koncem volebního období 

zastupitelstva pod taktovkou paní starostky Marcely Kořánové. Na volebním lístku pro 

období nové se objevily následující politické strany a uskupení: 

 KSČM, za které kandidovali: Irena Nezbedová, Ing. Marie Kaslová, Josef Hrubý, 

Dagmar Ungrová, Ing. Jiří Hůrka, Věra Tomášková, Josef Eismann, Petra Vokáčová, 

Dana Dřevínková, Jan Hlad a M. Kaslová Eismannová. 

 Alternativa pro Zaječov s kandidáty: Marcela Kořánová, Petr Balý, Václav Motyka, 

David Huml, Lucie Liprtová, Soňa Solarová, Ing. Kamil Solar, Ladislav Nič, Marcela 

Burešová, Marie Konheferová a Lukáš Turek. 
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 Za Sdružení nestraníků kandidovali: Vladimír Havlík, Jiří Stelšovský, Bc. Kamila 

Anýžová, Ing. Tomáš Cajthaml, Ing. Vojtěch Šos, Bedřich Huml, Lukáš Pavlík, 

František Ungr, Václav Balý, Ing. Pavel Stelšovský a Martin Lhoták. 

 ANO 2011, za které kandidovali: Petr Komínek, Ing. Ondřej Šudoma, Ivana 

Skácelová, Ing. David Jícha, Jiří Klekner, Ing. Roman Šudoma, Jiřina Ernestová, 

Pavel Kratochvíl, Jana Zárubová, Daniela Maťáková a Pavel Hochman. 

 Občanská demokratická strana s kandidáty: Vladimír Ungr, Jiří Vavera, Miroslav 

Mojžíš, Vladimír Ungr, Ing. Jaroslav Lhoták, Iva Šudomová, Ing. Ladislava Taušová, 

Jaroslava Náprstková, Gabriela Spáčilová, Iva Hormandlová a Oldřich Kiss. 

 

Volby probíhaly ve dnech 10. a 11. října. Z celkového množství hlasů, které přesahovalo 

hranici osmi tisíc, volby vyhrála Komunistická strana Čech a Moravy, následována 

politickým uskupením Alternativa pro Zaječov. Na třetím místě se umístilo Sdružení 

nestraníků. Nový členy obecního zastupitelstva se stali: Irena Nezbedová, Marie Kaslová, 

Josef Hrubý, Dagmar Ungrová, Marcela Kořánová, Soňa Solarová, Vladimír Havlík, Jiří 

Stelšovský, Pavel Kratochvíl, Petr Komínek a Vladimír Ungr.  

Na Ustavujícím zasedání obecného zastupitelstva, které se konalo 7. listopadu, byla 

zvolena starostkou pro období 2014-2018 paní Irena Nezbedová, místostarostou pak pan 

Vladimír Havlík. 

Bývalá paní starostka Marcela Kořánová následovně vydala Ohlédnutí za svým volebním 

obdobím, jež bylo otištěno v podzimním čísle Zaječovských listů. 
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Na podzim jsme oslavili i 90. výročí od položené základního kamene Lidového domu 

v Zaječově. 

 

Nejožehavější témata roku 2014: Kanalizace, Zděná, Brdy. 

 

Kanalizace 

Jedním z hlavních témat roku 2014 byla stavba kanalizace. O její stavbě se v obci 

mluvilo již déle, Kronika obce pro rok 2013 informovala o předpokladu, že do konce roku 

2015 bude dokončena II. a III. etapa kanalizace. Nicméně byl to rok 2014, který přinesl 

kýžené odpovědi na závažné otázky ohledně plánované stavby. Projekt Kanalizace konečně 

začal nabývat viditelných rysů. 

 

Přes celý rok se pořádalo několik sešlostí, kam se mohl dostavit kterýkoliv občan 

obce, vyslechnout si plány zastupitelstva a zeptat se na vše, co jej mohlo zajímat. Na počátku 

července byla představena firma, která byla vybraná pro realizaci stavby. Zakázku získala 

firma GASCO spol. s r. o. Smlouva byla podepsána 2. června a staveniště bylo do rukou 

představitelů firmy pomyslně předáno k 1. červenci.  

Občané byli seznámeni s harmonogramem stavby i plány, které byly vyvěšeny na 

místní nástěnce. Dveře Obecního úřady byly lidem otevřeny pro případné osobní konzultace, 
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stejně tak i stavbyvedoucí a dělníci byli připraveni odpovídat na případné dotazy. Obec si od 

majitelů nemovitosti vyžádala dar v hodnotě 15. 000,- na podporu stavby. Nicméně, jak se při 

otevřené debatě mohli obyvatelé obce dozvědět, částka 15. 000,- nemusí být ani zdaleka 

konečná. Přestože se většina občanů shodla na tom dar obci poskytnout, objevilo se 

samozřejmě i pár nespokojených majitelů nemovitostí, kteří byli vehementně proti takovému 

návrhu zastupitelstva. Je třeba si uvědomit, že jakmile byla jednou stavba kanalizace 

zahájena, je třeba ji dokončit. Pro zatím byla částka schválena, splatné datum bylo stanoveno 

do 30. června 2015. 

Veřejné komunikace stavba této etapy kanalizace zasáhne občany silněji, než tomu 

bylo u etap dosavadních, neboť se bude kopat i na hlavní silnici. Firma GASCO spol. s r. o. 

však přislíbila, že etapa bude ukončena do října roku 2015. Práce skončily na podzim roku 

2014, hlavní silničnímu tah zatím rozkopán nebyl. 

 

Zděná 

 Nezahálí ani projekt Občanského sdružení Zděná, který se pustil do medializace svého 

projektu a rekonstrukci zdejší historické budovy zapojil do dokumentárního cyklu České 

televize Příběhy neobyčejné energie. Ze stovek přihlášených byl právě projekt Zděná vybrán 

do užšího kola, kde se střetne s dalšími 24 zajímavými projekty. O co v tomto střetu půjde? 

Občanské sdružení Zděná se bude snažit přesvědčit porotu, že právě jejich plán na 

rekonstrukci historické budovy má patřit mezi 8 projektů, o kterých bude natočen film. A 

podařilo se! První přítomnost televizních kamer jsme měli možnost zaznamenat 20. září na 

akci Zděná pod střechou. Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý program od historie 

budovy až po hudební produkci kapely pana Bedřicha Humla. 

 Název akce, Zděná pod střechou, odkazoval k výměně střechy, která probíhala od 

března až do září 2014 a účastnili se jí členi Občanského sdružení Zděná a mnozí 

dobrovolníci. 

 Z finančního hlediska výměna střechy vypadala následovně, Sdružení se podařilo 

získat atraktivní cenovou nabídku na střešní tašky, 106. 000,-. Přestože účet Sdružení v době 

nabídky (leden-únor 2014) čítal pouhých 30 tisíc a dotace od obce byla zamítnuto. Nakonec 

se vše podařilo, Sdružení peníze získalo a mohlo se přikročit k samotné výměně střechy. 
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Vojenský újezd Brdy 

Zaječova se také velice úzce dotýká otázka Vojenského újezdu Brdy. Na březnovém 

jednání s ministrem obrany o případném zrušení vojenského prostoru se opět ozývaly 

protichůdné hlasy. Jedna strana brojí za zrušení vojenského újezdu s tím, že bude vytvořena 

Chráněná krajinná oblast. Druzí se k tomuto problému staví váhavě, prostor je veliký a mohlo 

by se stát, že pro civilisty nikdy nebude zcela bezpečný. Na stranu těch, kteří jsou proti 

zrušení vojenského prostoru Brdy, patří i obyvatelé obce Jince, kde sídlí dělostřelecký útvar. 

V prosinci Poslanecká sněmovna většinově odsouhlasila zrušení Vojenského újezdu 

Brdy, a to k lednu 2016. 

Ministr obrany Martin Stropnický se při té příležitosti vyjádřil: „Ruku v ruce se 

zrušením újezdu bude postupovat proces vyhlášení území chráněnou krajinnou oblastí. Jsem 

přesvědčen, že se nám ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí podaří nastavit 

takový režim, který bude krajinnou oblast účinně chránit, ale neudělá z ní armádní skanzen.“ 

 

MŠ a ZŠ Zaječov 

 Nesmíme zapomenout, že krom veleúspěšných mladých hasičů a rybářů, Zaječov 

pravidelně reprezentují i žáci základní školy. Ve školním roce 2013/2014 soutěžili, jak ve 

vědomostních olympiádách, tak i ve sportovních disciplínách a umístili se následovně: 
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 Obecně se instituce MŠ a ZŠ Zaječov rok od roku zdokonalují, exteriér budov 

především za podpory obce, interiér tříd pak zejména za píle místních pedagožek, které naši 

školu a její žáky neustále hlásí do projektů republikových i evropských. Roste i počet žáků 

studujících v Zaječově, oproti loňským rokům spojené zůstávají již pouze 4. a 5. třída. Zápis 

do MŠ v příštím roce je vůbec v ohrožení, neboť školka se blíží ke svému kapacitnímu 

maximu. 

 

Zajíci Zaječov. Rybáři. Sbor. 

 Těmito třemi uskupeními je Zaječov výjimečný. Sbor na svém vánočním koncertě 

sbírá jednu pochvalu za druhou, z koncertu vznikají CD a DVD a sbor je zván na spoustu míst 

v našem okrese. Rybářský kroužek v Zaječově vyprodukoval dvojnásobného mistra světa 

v rybolovné technice Tomáše Spáčila (TŠ letos v červenci v Německu svůj titul obhájil). A 

pověst místního kroužku mladých hasičů, zajíců, je legendární. Jejich týmy se pravidelně 

umisťují na předních místech okresních a krajských soutěží. (Po vítězství na okresním jarním 

kole hry Plamen starší žáci postoupili na krajské kolo, kde se umístili na 10. místě. V soutěži 

jednotlivkyň dosáhla zaječovská reprezentantka na stříbrnou příčku. Podzimní kolo okresní 

hry Plamen, 4. 10. 2014, v kategorii Mladších žáků brali zaječovští první, druhé a čtvrté 

místo; v kategorii Starších žáků pak skončili první, druzí i třetí). Gratulujeme a přejeme 

mnoho dalších úspěchů. 

 

O kulturu a zábavu v Zaječově se po celý rok starala organizace Regionart. 


