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Co se děje v obCi 
Již stavíme hřiště, které je již ve větším stádiu stavby. 
Akce bude stát celkem přes 4 000 000,– Kč a 70% 
z ceny akce bude spolufinancovat MMR. Hřiště má 
být realizováno do konce června roku 2020 a věřím, 
že práce půjdou nyní o hodně rychleji než doposud. 
V tomto případě nás tedy čekají krásné vyhlídky 
na letní měsíce, kdy škola bude moci rozšířit výuku 
o další sporty. Hřiště budou využívat i spolky a veřej-
nost, takže nás čeká léto plné sportu ;) 

Realizujeme komunikaci Kozojedy. Akce bude stát 
okolo 4 000 000,– Kč. Stavba započala začátkem mě-
síce března 2020 a podle počasí bude trvat 4–6 týd-
nů. Tato komunikace byla vybraná z tohoto důvodu: je 
zde nová kanalizace a vodovodní řad je mimo komuni-
kaci. Zjednodušeně řečeno nemusíme již x let do ko-
munikace sáhnout a měla by vydržet. Věřím, že nová 
komunikace přispěje ke komfortu většiny obyvatel Ko-
zojed a dostanou se bez skákání co nejblíže k domovu. 

Další akce rozjíždíme vzápětí a bude to rekonstrukce 
MŠ Zaječov – stará budova. Zde nám doslova „hoří“ 
elektroinstalace. Měla by se realizovat rekonstruk-

ce vnitřních prostor MŠ – hlavně část elektro a po-
vrchy, plus různé moderní bezpečnostní prvky jako 
videozvonek nebo datová síť. 

V roce 2020 nás ještě zastihne rekonstrukce hřbito-
va a to komplet postavíme nové hřbitovní zdivo. Tato 
akce se vysoutěžila za 2,23 mil Kč bez DPH a bude-
me žádat dotaci od Středočeského kraje, kde máme 
„alokovanou“ částku 1000 Kč na obyvatele, tedy něco 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás tímto článkem přivítal v prv-
ních jarních dnech v roce 2020. Musím říci, že nám 
březnové dny nezačínají úplně optimisticky, ale 
věřím, že všechno špatné pomine, Zaječova se ne-
dotkne žádná karanténa a budeme všichni v rámci 
možností zdraví jako před SARS–2 nebo COVID–19, 
ať už tomu říká kdo chce, jak chce. 

Chtěl bych moc, moc poděkovat SDH Zaječov, 
kteří hned začali s obcí komunikovat a připravili 
jsme vše, co bylo potřeba. Dnes, v den co píšu 
tento článek, zatím nebylo potřeba žádných zása-
hů a věřím, že to tak bude i nadále. 

Poděkování posílám i Všem občanům, kteří začali 
nosit včas roušky a zareagovali na danou situaci. 
Díky patří všem ženám, které se pustily do šití 
a rouškami obec zásobují. Velké poděkování patří 

především našim prodavačkám, které se nebojí 
a zásobují nás každý den potravinami. Asi každý 
z nás přinese v současné situaci nějakou oběť 
a přispěje nějakou špetkou odvahy, ale ženy v ma-
loobchodních obchodech s potravinami přináší tu 
největší. Ještě jednou moje velké díky a respekt 
a myslím, že od všech občanů. Děkujeme.
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okolo 1 430 000,– Kč na tuto akci. Hřbitovní zdi jsou 
z větší části již v dezolátním stavu a doslova se nám 
sypou pod rukama. Hřbitovu jsme se již věnovali mi-
nulý rok. Zpracovali jsme nový řád veřejného pohře-
biště, nechali jsme zdigitalizovat a zaměřit jednotlivé 
hroby a tato výstavba nových zdí by měla vše završit. 

V plánu máme i jednu z posledních částí vody a kana-
lizace u chatiček za klášterem, kde máme do konce 
roku stavební povolení. Místní občané si budou pla-
tit 15 000,– Kč za vodovodní přípojku a 15 000,– Kč 
za kanalizační přípojku. Celkem je akce vysoutěžená 
za 797 174,– Kč bez DPH a spoluúčast občanů a cha-
lupářů bude v hodnotě 300 000,– Kč.

Podařilo se nám i krásně vysoutěžit akci „Úprav-
nu vody Zaječov“, kde projekční cena byla skoro 
13 000 000,– Kč bez DPH a vysoutěžilo se za 9,3 mil. Kč. 
Dotace by měla činit po zaokrouhlení 65%. Výstavba 
by mohla být zahájena již tento rok. Věřím, že využitím 

nejmodernější technologie ultrafiltrace, kde se nano-
membránami protlačuje voda a zachycuje se jak zne-
čištění, tak bakterie,se přispěje k velkému skoku v kva-
litě vody. Velké plus budou mít i automatické sondy 
na dávkování chloru. 

Podaná žádost o dotaci je i v rámci Lidového domu 
Zaječov. Zde by měla proběhnout dle poslední vý-
zvy SFŽP rekonstrukce zateplení, vytápění a změna 
vnitřních dispozic v prostoru pohostinství. 

Další akce postupně připravujeme podle strategické-
ho plánu, který máme již od roku 2017 a dle získa-
ných dotací postupujeme kupředu. Rok 2019 a začá-
tek roku 2020 byl v rámci získávání peněz opravdu 
pro obec výjimečný. Při podání žádostí, jsme vždy 
obdrželi peníze. Máme tedy zatím za roky 2019 
a 2020 100% úspěšnost na získávání dotací a celko-
vá částka, kterou máme přislíbenou v registracích 
a rozhodnutích je v hodnotě 11.871.951,– Kč a tyto 
finance nám již z části poskytli nebo poskytnou Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, 
Středočeský kraj a nebo SFŽP. 

Chtěl bych tímto poděkovat celému zastupitelstvu, 
radě a hlavně paní místostarostce za super odvede-
nou práci a pomoc s chodem obce. 

Přeji Všem občanům hodně zdraví a věřím,že spo-
lečně toto nelehké období zvládneme.

Vladimír Havlík  
starosta obce Zaječov 

studánka okrouhlík
V polovině března jsem se šel projít do Brd. Moje 
první zastávka byla u studánky „Okrouhlík“. Zajímalo 
mne, jestli přečkal zimu mlýnek na Mourovém po-
toce. Už od studánky jsem viděl, že se točí, ale ta 
nádhera z blízka mi vyrazila dech. Byl obalený do po-
loviny lopatek ledem. Pokud se nepřijdete osobně 
podívat, tak snad Vás potěší alespoň jeho foto. Ten-
to mlýnek vyrobil pan V. Solar a na potoce se točí už 
čtyři roky. 

Všem Vám přeji v této složité době pevné zdraví.

J. Nezbeda
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Místní poplatky

poplatek za odpady
Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů platí fyzická osoba, 
která je přihlášená v obci a fyzická osoba, kte-
rá má ve vlastnictví stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to 
ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu. Saz-
ba poplatku činí 700,– Kč.

Poplatek uhraďte na účet č. 124782737/0300, 
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné 
nemovitosti. Poplatek je splatný nejpozději 
do 31. 3. 2020.

Dle čl. 7 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky obce 
Zaječov č. 4/2019 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, může dojít k navýšení poplatku. 

„Včas nezaplacené poplatky nebo část těch-
to poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenství 
poplatku sledujícím jeho osud.“

poplatek za psy
Dle čl. 2, odst.1 Obecně závazné vyhlášky obce 
Zaječov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů pla-
tí poplatek za psa držitel psa. Držitelem je pro 
účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášena 
nebo má sídlo na území České republiky. Tím se 
rozumí: dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích (§ 2 odst.4, věta první) – „Poplatek 
ze psů platí držitel obci příslušné podle svého 
místa přihlášení nebo sídla.“ Sazba poplatku činí 
100,– Kč za jednoho i za každého dalšího psa.

Poplatek je splatný 31. 3. 2020. 
Poplatek se hradí na účet.

peníze pro spolky
AN. 
ČLE 
NST

žADATEL Schváleno pro 
rok 2020

3401 RegionART 20 000

3402 Zděná 25 000

3403 Májovníci 14 000

3404 Mariášový turnaj 2 000

3405 Klášter 5 000

3406 Šikulové 8 000

3407 Hasiči 60 000

3408 Myslivci 6 000

3409 ČZS 5 000

3410 ČTU 30 000

3411 TJ 97 000

3412 Včelaři 6 000

3413 Rybáři 34 000

3414 Chovatelé 25 000

3415 Nohejbal 15 000

3416 Svaz neslyšících 4 000

3417 OD Hořovice 3 000

3418 Ochránci přírody 1 000

3419 TJ Olešná 4 000

3420 Klubíčko 5 000

3421 Diagonie 4 000

3422 Spartak Žebrák 8 000

3423 Podbrdské noviny 3 000

3424 Svaz tělesně postižených 5 000

3427 Mammacare 10 000

3428 Spolek Kvaň 8 000

Celkem dotace: 407 000
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připojení na kanalizační řad
K dnešnímu dni někteří majitelé nemovitostí dosud 
nejsou připojeni na kanalizační řad. Těm, kteří se 
dosud nepřipojili, oznamuji, že Rada obce Zaječov 
na svém jednání dne 25. listopadu 2019 stanovi-
la konečný termín pro připojení na kanalizační řad 
do 31. 5. 2020. Všem těmto majitelům to bylo v pro-
sinci oznámeno písemně.

Nezbedová

odečty vodoměrů 
Z důvodu změny sazby DPH pro vodné a stočné 
od 1. 5. 2020, bude toto čtvrtletí odečet vodoměru 
proveden výjimečně ke dni 30. 4. 2020. Další ode-
čet bude již v termínu jako vždy, tj. ke konci čtvrtletí 
(30. 6., 30. 9. …..).

sběr kuchyňských olejů

Obec Zaječov zajišťuje možnost odevzdat kuchyňské 
oleje do černé řádně označené popelnice, která je 
umístěna v ohrádce u obecního úřadu. Do této ná-
doby patří přepálený olej a tuk v pevně uzavřených 
a neporušených PET lahvích. Naopak sem nepatří 
směsný komunální odpad, motorové oleje, sklo, pa-
pír, plast, biologický odpad, baterie, které patří do ji-
ných popelnic a kontejnerů. 

IN

rozpočet obce na rok 2020
Na veřejném zasedání 30. 12. 2019 schválilo zastupitel-
stvo předložený rozpočet na rok 2020, a to jednohlas-
ně. Schválení rozpočtu umožnilo nadále pokračovat 
v rozvoji obce a dokončit právě prováděné investice, 
kterých není málo. Na velkou část investic se snaží obec 
získat podporu ve formě dotací, které právě umožňují 
realizovat tak velké množství investičních akcí současně.
Věříme, že se panu starostovi bude i nadále dařit získá-
vat dotace tak úspěšně, jak tomu bylo dosud.

Nezbedová

výzva k nahlášení 
nefungujíCí tv 
Při přechodu na DVB–T2 jsme zjistili, že v Zaje-
čově máme silné rušení LTE 800. Komu nefun-
guje televize a to konkrétně signál DVB–T2 pro-
sím oznamte nám tuto informaci co nejdříve 
na OÚ. Budeme podávat na Český telekomuni-
kační úřad hromadnou žádost o proměření sig-
nálů. ČTÚ by po zjištění závad měla občanům 
obce zajistit novou anténu pro bezproblémový 
přenos nebo nainstalují do současných antén 
filtry, které odruší problémy. Realizace bude ze 
strany ČTÚ zdarma. 

Posílejte nám prosím stížnosti i informace 
jako jsou: telefon, datum narození, místo kde 
je problém s příjmem signálu. Vždy se jedná 1 
anténa = 1 oznamovatel. Jestli máte na domu 
2 antény je potřeba nahlásit vícekrát a platí 
i obráceně jestli jste 2 domácnosti a máte 1x 
anténu pošlete jenom jednu stížnost. 

OÚ Zaječov
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Jak správně třídit 
 

O podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, a proto Vám přinášíme 
přehled toho, jak správně třídit jednotlivé komodity. 

 
 

 

SKLO – sklo nemusíte rozbíjet na menší části, bude se ještě nadále třídit.  
Patřísem láhve od vína, či jiných nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od 
kečupů či zavařenin, rozbité skleničky.  
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, drátované sklo, zrcadlo nebo jakékoliv 
pokované sklo, varné a laboratorní sklo nebo sklokeramika.  

Nezapomeňte zálohované sklo vrátit zpět do obchodu. 
 

PLAST– před vyhozením je důležité jeho sešlápnutí či zmačkání.  
Patřísem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od kosmetických, 
pracích a čistících prostředků, kelímky od mléčných výrobků, pěnový polystyren.  
Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od 
žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.  

 
PAPÍR– před vyhozením je důležité sešlápnutí kartonu. 
Patřísem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, papír 
s kancelářskými sponkami, obálky s plastovým okénkem, ovšem bublinkové obálky bez 
plastového vnitřku.  
Nepatří sem celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír (mastný, úhlový), termopapír 
(některé účtenky) a použité dětské pleny. 

 
NÁPOJOVÉ KARTONY– je potřeba je před vyhozením řádně sešlápnout. V některých 
případech se třídí společně s plasty, v některých společně s papírem.  
Mezi nápojové kartony patříobal od mléka, džusů nebo laciného vína.  
Nepatří sem měkké sáčky od kávy či jiných potravin v prášku, ani kartony obsahující 
zbytky potravin a nápojů. 
 
KOVY – mezi kovy patří plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, klíče, alobal.  
Nepatří sem plechovky od barev či nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jejich 
části, pokovený plast a papír.  
 
BIOODPAD – biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a z kuchyní. Patří sem 
zbytky a slupky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, 
popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, trus býložravých zvířat, piliny, plevele, seno, dřevní 
štěpka, stará zemina. 
Nepatří sem kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich trus, omáčky, pomazánky, 
těstoviny, oleje. 

 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – tento odpad patří do sběrného dvora a patřísem starý nábytek, 
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, stavební odpad.  
NEBEZPEČNÝ ODPAD – musí být odstraněný ve speciálních zařízeních a patří sem barvy, lepidla, 
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.  
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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informace pro majitele psů
Od 1. ledna 2020 platí povinné označování psů či-
pem. Tuto povinnost mají chovatelé, nikoliv obce. 
Pokud se zjistí, že majitel nenechal svého psa ozna-
čit, může s ním být vedeno správní řízení s možností 
uložení pokuty až do výše 50.000 Kč. Povinné očko-
vání psa proti vzteklině bude platné pouze v přípa-
dě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být 
označena nejpozději v půl roce věku. Zatoulané, řád-
ně označené a evidované zvíře má podstatně větší 
naději, že se vrátí ke svému majiteli.

IN

významná výročí
Vážení občané, pokud máte zájem o zveřejnění vý-
znamných výročí svých nejbližších (životní jubilea zla-
té, diamantové svatby, 80 let apod.) a budete si i tře-
ba přát návštěvu členek kulturní a sociální komise, 
kontaktujte prosím mě nebo Obecní úřad v Zaječově.

Dagmar Ungrová 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

vážení občané, 
sbor dobrovolnýCh hasičů zaječov nabízí v souvislosti s šířeníM 
viru Covid–19 seniorůM, zdravotně indisponovanýM lideM, 
lideM se sníženou iMunitou a lideM v karanténě poMoC 
ve forMě zajištění běžného nákupu potravin, potřebnýCh léků.
Reagujeme tak na aktuální vývoj situace a doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, 
kdy by se měli všichni lidé vyvarovat a co nejvíce vyhýbat místům s větší koncentrací osob a přede-
vším osoby vyššího věku, nebo zdravotně indisponovaní, případně osoby se sníženou imunitou jsou 
těmto rizikům vystaveni nejvíce. Jakožto dobrovolní hasiči chceme být maximálně nápomocni a pro-
to se na nás neváhejte obrátit.

upozornění!!!
1.  Jedná se o službu lidem poskytovanou zdarma
2.  Nákup bude uskutečněn po telefonické domluvě nebo vhoďte svoji objednávku sepsanou na papír 

(se jménem a adresou) do připravené schránky na dveřích obchodu COOP Jednota
3.  Dodané zboží nutno uhradit hotově při doručení (nelze na splátky, či platba kartou)
4.  Domluvený nákup bude doručen členy SDH Zaječov, kteří se prokážou občanským průkazem 

a členskou legitimací nebo bude nákup předáván bezkontaktně – dle závažnosti situace
5.  Nejedná se o velké nákupy typu předzásobení se velkým množstvím potravin v řádech tisíců
6.  Nákup objednaný do 12:00 bude doručen v ten samý den odpoledne, případně podvečer
7.  Nákup objednaný po 12:00 bude doručen druhý den v odpoledních hodinách
8.  Veškeré podmínky lze upravit individuálně po telefonické domluvě

kontakt: sbor dobrovolných hasičů zaječov 

telefon: 601 537 705
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jak snížit riziko nakažení koronavireM

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

3
Vyvarujte se úzkému 

kontaktu s osobami, které 
mají příznaky nachlazení 

nebo chřipky

4
Dbejte na dostatečnou 
tepelnou úpravu masa 

a vajec

5
Při kontaktu s volně žijícími 

či hospodářskými zvířaty 
používejte ochranné 

pomůcky

2
Při kašli a kýchání si 

zakrývejte nos a ústa 
kapesníkem nebo celou 

paží

1
Umývejte si ruce 

mýdlem nebo používejte 
antibakteriální gel 

s obsahem alkoholu
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V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru přinášíme základní informace o tomto onemocnění. 
Není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit sebe i své okolí. 

Fakta versus mýty
• Poštovní zásilky z Číny a dalších zasažených oblastí virus nešíří
• Roušky zdravé lidi neochrání, jsou vhodné pro nemocné, aby nákazu nešířili
• Nosní kapky či kloktání nefungují proti nákaze
• Antibiotika proti virům nezabírají, jsou určena na bakteriální onemocnění
• Chlór nepijte a nemyjte se s ním, chlórové přípravky jsou účinné na dezinfekci povrchů
• Kouření před možnou nákazou nechrání
• Pití alkoholu není prevencí, alkoholové přípravky jsou účinnou dezinfekcí povrchů a rukou
• Česnek nechrání před nákazou

Informace pro občany o koronaviru

Potřebujete poradit?
Volejte linku 112 nebo infolinky
Státního zdravotního ústavu
724 810 106 | 725 191 367

Příznaky

Zvýšená 
teplota

Kašel Dušnost ÚnavaBolest svalů

Jak snížit riziko nákazy

Necestujte do 
zasažených oblastí

Často a důkladně  
si myjte ruce mýdlem 

a vodou

Při kýchání nebo kašlání 
si zakrývejte ústa 

kapesníkem nebo paží, 
nikdy nekýchejte nebo 

nekašlejte do dlaní

Vyhýbejte se zjevně 
nemocným a místům 
s vyšším počtem lidí
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obeCní ples
V sále Lidového domu jsme v sobou 1. února pořá-
dali 5. Obecní ples. Po hudebním úvodu, který ob-
starala kapela Handa Banda, přivítal návštěvníky 
plesu starosta obce pan V. Havlík. Během večera vy-
stoupily hořovické mažoretky a další děvčata před-
vedla Laser show. Obě vystoupení měla u přihlížejí-
cích velký úspěch.

Ples se samozřejmě neobejde bez věcné nebo fi-
nanční podpory, kterou nám pro letošní ples po-
skytli tito sponzoři:
Firmy: Ungr Karel, BAGGER, Hošek Ladislav, Nezbe-
da Tomáš, Špicl Milan, Biofarma Hána,  Anýž Jiří, Lev-
čík Milan, Ringes Petr, Wiegel Šmídová Renata, Vurm 
Jiří, Rydrych Martin, Krajzingerovi, Kasl Miroslav, 
Huml Roman, KOSTAL Kasík Petr, Hrubý Stanislav, 

Stelšovský Jiří a Pavel, Nutriadapt, Wellness Jelínko-
vá Radka, Jelínek Milan, P+K lišty Kratochvíl, Braum 
Tomáš, Zeman Michal, RAMOS Rokycany, KONZUM 
Tien, 2HMOTO.
Ostatní: Ungrová Dagmar, Horníková Dagmar, Slád-
ková Václava, Pexová Zdena, Tomášková Věra, Vur-
mová Hana, Braumová Jitka, Nezbedová Irena, za-
hrádkáři, včelaři, nohejbal, TJ.

Všem Vám patří velké poděkování. Byl to moc hezký 
ples, všichni se dobře bavili, a to je to hlavní. Už se 
moc těšíme na příští rok.

Nezbedová

silvestrovský poChod
Poslední den v roce pořádala Obec Zaječov již 
tradiční Silvestrovský pochod. Sraz byl u Zděné 
odkud 55 účastníků (včetně pana starosta a paní 
místostarostky) vyrazilo trasou do Brd k vodo-
jemu. Cestou se přidávali další účastníci, kteří si 
chtěli poslední den v roce také ještě zpestřit chů-
zí a dobrou náladou. V cíli nás čekalo příjemné 
posezení a výborné občerstvení. K dispozici byl 
svařáček, káva, čaj a další pochutiny. Nabídka 
byla rozšířena i o nápoje všeho druhu. Čas v druž-

né zábavě rychle utíkal, a tak se účastníci začali 
s přáním do Nového roku pomalu rozcházet.

Poděkování patří všem stálým i jednorázovým 
účastníkům této akce. Dále děkuji za pomoc s po-
sezením a občerstvením nohejbalistům panu 
J. Hladovi, panu P. Černému a paní Blance Hlado-
vé za její luxusní vánočku. 

 Nezbedová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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8. březen – Mezinárodní den žen
Zas nadešel v kalendáři den, kdy ženám přeje svět 
a ti, kteří si jich váží, s přáním nesou pro ně květ.

Členky kulturní a sociální komise připravily 6. března 
pro naše ženy posezení v Lidovém domě. Kytičku jim 
předal pan starosta V. Havlík a k tanci a poslechu zahrál 
pro dobrou náladu na harmoniku pan Pavel Kadlec.

Nechybělo ani dobré občerstvení. Velké poděkování 
patří paní učitelkám z MŠ Rokové a Šlapákové, které 
s dětmi připravily krásné pásmo. Bylo vidět, že ně-
kterým maminkám a babičkám ukápla i slzička.

Milé ženy, přejeme Vám ještě jednou pevné zdraví, 
spokojenost, lásku svých nejbližších, pohodu v rodi-
nách a radost z Vašich dětí. 

Nezbedová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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číM žije zš zaječov
Máme za sebou více než 6 měsíců letošního školního 
roku, a s nimi i pololetní vysvědčení a jarní prázdniny. 

Nejvýznamnější událostí v závěru roku 2019 byl tra-
diční Adventní koncert školního pěveckého sboru 
v krásném prostředí kostela Zvěstování Panny Ma-
rie v Zaječově, který 22. 12. zpříjemnil velkému po-
čtu návštěvníků nedělní odpoledne. Téměř čtyřicít-
ka malých zpěváků,podpořena bývalými žáky školy 
a hosty, pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty 
Erazímové předvedla pásmo koled, tradičních i mo-
derních vánočních písní a básniček. Děkujeme všem, 
kteří přispěli dobrovolným vstupným a podpořili náš 
pěvecký sbor.

Počátkem ledna děti netrpělivě očekávaly zimní ra-
dovánky, ale počasí jim nepřálo. Proto se celý první 
stupeň a třída Včelek MŠ zapojily do kurzu bruslení 
na Zimním stadionu Hořovice, kam jsme přesunuli 
hodiny tělesné výchovy a nyní po 8 lekcích již všichni 
žáčci s jistotou bruslí.

Více než tři desítky žáků strávily 3. únorový týden 
na chatě Kara v Krkonoších, kde si osvojovaly či zdo-
konalovaly své lyžařské dovednosti a všichni společně 
poznávali kouzlo zimních hor, naštěstí zasněžených. 
LVK připravily paní učitelky Mgr. Kateřina Ciprová 
a Mgr. Iva Šudomová, jako instruktoři či pedagogové 
volného času nám vypomohly studentky Hana a Eliška 
a zapojili se také manželé Solarovi (Soňa se jako každý 
rok ujala i role zdravotnice). Všem patří velké poděko-
vání za bezproblémový průběh kurzu.

I v dalších hodinách se snažíme o zpestření vy-
učovacích hodin a hlavně o rozvoj dovedností po-
třebných pro běžný praktický život, k poznávání 
zajímavých míst i výrobních podniků s tradičním 
českým sortimentem využíváme exkurze, vše 
v rámci realizace projektu Šablony II – Vzdělává-
me se nově a zajímavě, reg. číslo Projekt: CZ.02.3.
68/0.0/0.0/18_063/0013349, OP VVV – ESIF(finan-
cováno s přispěním EU). Na realizaci projektu jsme 
obdrželi 940 000,– Kč. Již jsme z něj pořídili řadu 
pomůcek, zejména 10 ks tabletů pro prohloube-
ní digitalizace výuky a 1 interaktivní flipchart pro 
speciální třídu.

V rámci projektu se ve družině uskutečnil Projek-
tový den se záchranáři a v ZŠ interaktivní seminář 
s Ing. Kolerusovou z VLS Jince. žáci navštívili Pivo-
var Prazdroj Plzeň, firmu ŠKODA Auto Mladá Bole-
slav, Botanickou zahradu Praha, Naučnou stezku 
Klobouček, Techmánii Plzeň a Hornické muzeum 
v Příbrami.

V lednu naše škola prošla komplexní inspekcí ČŠI. 
Byly zjištěny drobné dílčí nedostatky ve formulaci 
vniřních školních předpisů ŠD, např. ve vnitřním 
řádu ŠD je třeba místo žáci uvádět účastníci zá-
jmového vzdělávání a doplnit podmínky zajištění 
ochrany účastníků před projevy diskriminace, ne-
přátelství a násilí. Jinak byla činnost ŠD hodnocena 
jako pestrá a vhodně navazující na výuku ve škole, 
např. pohybovou či výtvarnou činností a rozvojem 
přírodovědné gramotnosti.

ZáKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV
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ZáKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV

V základní škole byla velmi dobře hodnocena vý-
uka českého a anglického jazyka, matematiky, hu-
dební výchovy a výchovy ke zdraví. Jako další sil-
ná stránka školy byla hodnocena environmentální 
výchova (přírodovědné předměty, úcta k přírodě 
a šetrné chování k životnímu prostředí) a práce 
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to 
v běžných třídách ZŠ, v MŠ a především ve třídě 
speciální. ČŠI kladně hodnotila i klidnou atmosféru 
ve škole a otevřené komunitní klima, zejména dob-
ré vztahy pedagogů a žáků. Ve výuce nebyly zjiš-
těny žádné nedostatky, pouze nám bylo doporuče-
no více využívat ve výuce komunikační a digitální 
technologie a zefektivnit evaluační systém.

Vzdělávání v MŠ se vhodně zaměřuje na podporu 
přirozeného rozvoje dětí a vycházelo z cílů vzdělá-
vacího programu pro předškolní vzdělávání, bylo 
propojeno s reálnými situacemi. Děti jsou vedeny 
k sebeobsluze, dodržování pravidel a byla podpo-
rována jejich samostatnost. Naše MŠ také optimál-
ně dodržuje režimní opatření – pobyt venku, dobu 
stravování i vhodné odpolední relaxace.

V dubnu (pokud bude obnovena výuka) nás čekají 
další projektové dny – Planetárium Praha, preven-
tivní besedy na téma Děti a internet, Počítačové 
hry a Kybešikana, dále Zdravověda a První pomoc, 
dopravní výchova s Autoškolou Kvasnička.Také se 
uskuteční zápis do 1. ročníku ZŠ (viz plakátek), prv-
ňáčky bude v následujícím školním roce vyučovat 
Mgr. Jana Eiseltová.

Na květen máme naplánovaný ve dnech 11.–14.5. 
poznávací zájezd do Paříže, ale jeho uskutečnění je 
ohroženo souvislosti s šířením koronaviru a čeká-
me na pokyny MŠMT k zahraničním výjezdům škol.

Duben bude důležitý i pro naše deváťáky, neboť 
ve dnech 14. a 15. 4. 2020 budou skládat přijímací 
zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední 
školy. Ze 17 žáků jich 12 míří na maturitní obory a 5 
žáků má záměr získat výuční list. Přejeme jim hodně 
štěstí a dobrou volbu další vzdělávací cesty.

Paed. Dr. Marie Ernestová, ZŠ a MŠ Zaječov

aktuální informace k omezení provozu školy
Opatření vlády ČR, potažmo Ministerstva zdravotnic-
tví zakazuje přítomnost žáků v základní škole a ve škol-
ní družině od 11. 3. do odvolání. MŠMT předpokládá 
přerušení výuky minimálně na 1 měsíc.

• Nepočítá se se zkrácením letních prázdnin.
•  Termín přijímacích zkoušek a zápisu do ZŠ by měl 

zůstat zachován
•  V ředitelně školy mohou rodiče pečující o dítě 

mladší 10 let získat potvrzený formulář na ošet-
řovné, vždy pracovní í dny od 8–12,30 hodin nebo 
po telefonické domluvě

•  Všichni pedagogové pracují, konají práce souvisejí-
cí s výukou a připravují materiály pro žáky.

•  Vážení rodiče,
  obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Sle-

dujte, prosím, webové stránky školy www.zszaje-
cov.cz. Každý týden sem vkládáme pracovní ma-
teriály pro Vaše děti, s rodiči 1. ročníku bude paní 
učitelka Mgr. Vokáčová komunikovat osobně tele-
fonicky a přes e–mail. Snažte se, prosím, do denní-
ho programu dětí zahrnout školní práci dle zadání 
vyučujících, aby děti neztratily kontakt s učivem 
a pracovní návyky. Vypracované úkoly či novou 
látku můžete přijít konzultovat do školy vždy 
ve středu od 13,30 do 15,30 nebo jindy po telefo-
nické domluvě na 311 572 107 nebo 733 124 133.

•  Na webu školy můžete najít aktuální informa-
ce k provozu školy dle vývoje situace a pokynů 
vyšších orgánů. Budeme se snažit, aby současná 
opatření co nejméně poznamenala kvalitu vzdě-
lávání v naší škole, ale bez spolupráce s Vámi se 
neobejdeme. 

•  A malá osobní prosba na závěr: Březen za mých 
mladých let býval Měsícem knihy. Zaměstnejte 
děti četbou, bylo by krásné, kdyby neočekávané 
dny volna věnovaly přečtení alespoň jedné libo-
volné knihy – podpoříte tak jejich fantazii, slovní 
zásobu i jazykový cit, což jsou cenné devizy pro 
další vzdělávání a celkový rozvoj osobnosti.

Přejeme Vám i sobě, abychom současné období 
mimořádných opatření zvládli a aby netrvalo příliš 
dlouho, ale především, abychom nemuseli řešit bez-
prostřední ohrožení zrádnou a nepříjemnou nemocí, 
kterou koronavirus bezpochyby je. 
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šd v lednu a únoru
Zima letos nepřála sáňkování ani bobování. Pro své 
venkovní aktivity jsme využívali herní prvky v areálu 
školy, kde jsme hráli různé pohybové a míčové hry 
a chodili na vycházky do lesa. V rámci družinových 
evropských týdnů jsme si povídali o zajímavostech 
Maďarska a Anglie. Ve družině jsme se věnovali také 
divadlu. Starší žáci nacvičili pro mladší kamarády 
pohádku O veliké řepě. Divadlo mělo velký úspěch! 
Do družiny přijel také záchranář se svým kolegou 
Méďou a zopakoval si s námi základní pravidla po-
skytnutí první pomoci. Měli jsme možnost vyzkou-
šet si nepřímou masáž srdce, povídali jsme si o tom, 
jak správně přivolat pomoc. Na závěr jsme zhlédli 
dva krátké filmy, které nám ukázaly další vhodné pří-
klady poskytnutí první pomoci. Toto setkání pro nás 
bylo velice přínosné!

Bc. Dagmar Ksandrová

úspěch na soutěži ypef
26. 2. 2020 se žákyně 8. ročníku Barbora Benešová, 
Veronika Ciprová a Eliška Hrabáková zúčastnily 10. 
ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evrop-
ských lesích – YPEF. Soutěž se pořádala v Domě ze-
mědělské osvěty v Praze na Vinohradech. Žákyně se 
umístily na 1. místě a postupují do regionálního kola.

Co nového na 1. stupni zš?
V letošním školním roce se naši žáci 1.–5. ročníku 
účastní kurzu bruslení Veřejné sportovní akademie 
v Hořovicích. Všechny děti se aktivně zapojily do vý-
uky, i úplní začátečníci udělali hned po prvních lek-
cích veliký pokrok. Sympatičtí trenéři dokázali na-
vodit přátelskou sportovní atmosféru a pestrými 
aktivitami naučili děti nejen základům bruslení.

Během února se třicet! žáků 2., 3. a 4. ročníku 
připravovalo na soutěž v recitaci básní. Vyučují-
cím udělalo velikou radost, kolik žáků se nakonec 
do této soutěže aktivně zapojilo. Děti si zvolily své 
oblíbené básničky nebo se poradily se svými uči-
telkami a vybraly básně od Josefa Kainara, Jiřího 
Žáčka, Miloše Kratochvíla, Emanuela Frynty a dal-
ších autorů. Téměř každý den jsme mohli ve škole 
slyšet zajímavé i veselé přednášení o víle, kočičím 
domečku, pirátech, jak se jména ke spoustě lidem 
nehodí, o pračlověku, proč nemalovat čerta na zeď, 
o šumavských obrech, o Angličanech a další. Všich-
ni recitátoři si odnesli za odměnu diplom, pravítko 
na rýsování a sladkou odměnu. Těšíme se, že se 
naši nejlepší přednášející zúčastní okresního kola 
dětských sólovách recitátorů v Lochovicích.

ZáKLADNÍ ŠKOLA ZAJEČOV
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Mš zaječov
Mateřská škola s novým rokem 2020 opět ožila 
nejen plněním ŠVP, ale i k tomu souvisejícími mi-
moškolními aktivitami.

15 dětí ze třídy Včelek začalo hned po novém roce jez-
dit na kurzy bruslení. Děti se vždy moc těší na každé 
pondělí, kdy na Zimním stadionu v Hořovicích pilně 
trénují základy bruslení. Některé děti na bruslích sto-
jí úplně poprvé, ale jejich pokroky jsou neskutečné. 
K tomu je vedou úžasní trenéři.

Koťata, Motýli i Včelky čeká ještě několik divadel 
v mateřské škole, návštěva Čechovy stodoly, kde se 
seznámí s tradicí Masopustu a rejem čarodějnic.

Se zajímavým environmentálním programem „Ptáci 
v naší přírodě“ navštívili třídu Motýli manželé Was-
kovi ze spolku Felbiánek.

Také pravidla bezpečnosti na silnici jsou pro děti důle-
žitá, a proto hravou formou se s nimi budou seznamo-
vat v dopravní pohádce „Pozor, svítí červená, Matěji". 
Doufáme, že se akce budou moci uskutečnit, ale je 
také možné, že v souvislosti se současnými bezpeč-
nostními opatřeními budou omezeny nebo zrušeny.

Předškolní děti se pilně připravují k zápisu do 1. tří-
dy, který by se měl uskutečnit v měsíci dubnu. Všem 
těmto dětem přejeme, aby vše dobře zvládly, a byly 
moc šikovné.

Vlaďka Roková

MATEŘSKá ŠKOLA ZAJEČOV
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ZŠ A MŠ ZAJEČOV
Základní škola a Mateřská škola Zaječov, 

okres Beroun, příspěvková organizace, 267 63 Zaječov 359,
Tel.: 311 57 21 07 • IČO 70993467

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V Zaječově dne 26. 3. 2020 Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů 
k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 
Ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanoví organizaci a dobu zápisu takto:

1.  Od 1. 4. 2020 bude na webu školy ke stažení Žádost o přijetí 
a Zápisní list. Oba dokumenty si rodiče vytisknou, vyplní dle 
rodného listu dítěte a podepíší. Lze také opatřit elektronickým 
podpisem a zaslat elektronicky přes datovou schránku školy. 
Pokud nedisponujete technickými prostředky, vydáme Vám 
tiskopisy ve škole.

2. Způsob předání škole:
 a)  Vyplněné a podepsané 2 výše uvedené dokumenty lze předat 

osobně do ředitelny školy vždy ve středu 8. 4., ve středu 
15. 4., od 8,00 do 15,00 hodin. Telefonicky lze domluvit 
i jiný termín (311 572 107).

 b)  Přes datovou schránku školy: m5mmaxu 

 c)  Opatřené elektronickým podpisem e-mailem: 
skola@zajecov.cz

 d)  Poštou na adresu: ZŠ a MŠ Zaječov, Zaječov 359, 
267 63 Zaječov

Jiné, než osobní podání žádosti, lze provést od 1. dubna 2020 
do 15. dubna 2020. Pokud bude do 1. 6. 2020 obnovena výuka, 
škola v červnu uskuteční motivační část zápisu a rádi se se 
zapsanými dětmi setkáme.

Základní škola a Mateřská škola Zaječov, 
okres Beroun, příspěvková organizace, 267 63 Zaječov 359,

Tel.: 311 57 21 07 • IČO 70993467

Přijímací řízení (zápis) dětí do MŠ
Přijímací řízení dětí do MŠ Zaječov pro školní rok 2020/2021 
se koná v úterý dne 12. 5. 2020 od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

v budově mateřské školy č.p. 358.

S sebou:
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, doklad o místě trvalého bydliště dítěte. 

Při zápisu obdrží zákonný zástupce přihlášku do MŠ, kterou nechá potvrdit dětským lékařem. 
Poslední ročník MŠ před zahájením školní docházky je pro všechny děti povinný.

Vyplněné formuláře je třeba vrátit do mateřské školy v termínu stanoveném při zápise! 
Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od data přijímacího řízení.

V Zaječově dne 4. 3. 2020 Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
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CVIČÍ CELá RODINA

Cvičí Celá rodina
Když půjdete ve čtvrtek odpoledne okolo sálu zaječov-
ského Lidového domu, tak uslyšítě dětský smích, křik, 
povyk a dupání. A co že se to tady děje? Již druhým 
rokem se zde koná cvičení a hraní pro rodiče a děti. 

V listopadu 2018 jsme se poprvé sešli na cvičení pod 
vedením Adély Stelšovské, která byla prvním od-
vážlivcem a rozhodla se cvičení zorganizovat a mít 
na starosti. V letošním roce pokračujeme a protože 
Adélu už zavolaly pracovní povinnosti, převzala jsem 
tuto štafetu společně s Editou Humlovou a každý tý-
den se scházíme s maminkami a dětmi ze Zaječova 
a blízkého okolí. 

Přijít zacvičit si mohou děti od 1 roka (nebo od té 
chvíle, co se postaví na nožky a začnou běhat) do 5 
let. A jak naše cvičení vůbec vypadá? Nejprve se 
vždy protáhneme při známých dětských písničkách 
a básničkách, zacvičíme si s overbally, velkými míči 
nebo jinými pomůckami, zahrajeme si nejrůznější 
pohybové hry a abychom netrénovali pouze tělo, 

ale také jsme zapojili malé dětské hlavičky, máme 
připraveny různé skládačky, puzzle, rébusy a jiné 
motorické, senzorické a logické aktivity, při kterých 
si děti procvičí např. barvy, tvary nebo počítání. 
Po tom všem následuje všemi oblíbená dráha, kdy 
se po celém sále rozmístí pomůcky (lavičky, žíněn-
ky, překážky, kladina nebo kužely, branky a švédská 
bedna) a děti se mohou prohánět sem a tam dokud 
jim síly budou stačit. Spokojené odchází jak děti, tak 
maminky, které ocení i to, že jejich děti odpadnou 
vyčerpíním skoro hned po příchodu domu. 

Každý týden se snažíme vymýšlet nové aktivity, 
úkoly a hry, které budou děti bavit a užijí si při nich 
spoustu zábavy a díky finanční podpoře TJ Zaječov 
jsme v loňském i letošním roce mohli pro děti poří-
dit další cvičební pomůcky.

Přijďte se podívat na naše cvičení a hraní pro rodi-
če a děti do sálu zaječovského Lidového domu každý 
čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod. Více informací najde-
te na našem facebookovém profilu www.facebook.
com/groups/zajecovskeCVICENIAHRANI.

Sandra Černá
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SpORT

parkurové skákání „juMp & travel 
tour zduChoviCe 2019/20”
Ve dnech 6.3. – 7.3. 2020 proběhlo 5. kolo jezdeckého 
seriálu JUMP & TRAVEL TOUR ve Zduchovicích. Tento 
skokový seriál, který byl zahájen v listopadu loňské-
ho roku, se inspiroval cestou kolem světa, kdy každé 
kolo bylo doplněno gastronomií dané země. Celkem 
proběhlo 5 kol nazvaných: Československo, Francie, 
Itálie, Amerika a 5. finálové kolo Cesta kolem světa. 
V každém kole se závodilo v soutěžích pony tour až 
profi tour (velcí koně). Jezdkyně Martina Rydrycho-
vá se účastnila všech pěti kol pony tour a za každé 
dobré umístění získávala body do žebříčku celkové-
ho hodnocení. Do 5. závěrečného kola vstupovala 
z 2. místa. Během dvou závodních dní, kdy absolvo-
vala celkem čtyři soutěže se svým koněm Dark Star 1 
(Dárek) a dvě soutěže se svěřeným koněm Brieryhill 
Morwena (GBR) ze stáje Podhradí Vlčtejn, nasbírala 
jedno 1. místo, dvě 2. místa, jedno 3. místo a jedno 
4. místo. Tím získala největší počet bodů v celkovém 
hodnocení seriálu a zajistila si tak absolutní prvenství 
ve své kategorii. Navíc v poslední soutěži jeli s Dark 
Starem svůj první závod obtížnosti SP (výška překá-
žek 1m) a umístili se na krásném druhém místě. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo 
Martinu s Dárkem podporovali a drželi palce při zá-
vodech. Rovněž děkujeme ZŠ Zaječov za uvolnění 
Martiny z vyučování.

Soňa a Martin Rydrychovi

vítězové seriálu juMp & travel tour:

PONY TOUR – Martina Rydrychová 

CHILDREN&JUNIOR TOUR 
– Tina Pospíchalová

AMATEUR TOUR – Zdeněk Dvořák

YOUNGSTER TOUR – Josef Lánský

PROFI TOUR – Miloslav Vítek
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fotokoutek

Malá kopaná dívky

fotbal zaječov

SpORT
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ZAjímAvOSTi

nejkrásnější 
svátky jara
Velikonoce jsou pro mnohé z nás oslavou pří-
chodu jara. Neodmyslitelně k nim patří mnoho 
zvyků a tradic, jako třeba koledy, koledníci, po-
mlázka, barvení vajíček a pečení dobrot. V sou-
časné době se tento svátek traduje v podobě 
obchůzky dětí s pomlázkou a košíčkem po pří-
buzných či sousedech. Ale tuto radost si někdy 
neodpustí ani dospělí koledníci. Přivítejme le-
tošní jaro vesele a s úsměvem.

velikonoční nádivka
200 g vařeného vepřového masa, 200 g 
uzeného masa, vývar z masa, 1 veka, 
10 vajec, 200 g tuku, sůl, pepř, nasekaná 
pažitka, muškátový květ.

Veku nakrájíme na malé kousky a zalijeme 
rozpuštěným tukem. Maso nakrájíme na malé 
kostičky a spolu s bylinkami přimícháme 
k vece. Žloutky vymícháme s trochou vývaru, 
přidáme koření, sůl a přidáme k ostatní směsi. 
Nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků a pečeme 
ve vymazaném pekáči.

Dobrou chuť.
IN

aloe vera – celá lékárna v jedné rostlině
Stala se nejen pokojovou rostlinou, ale pro mnohé 
z nás i nepostradatelným lékem. Její listy jsou záso-
bárnou průzračného gelu, plného blahodárných a lé-
čivých látek pro naše tělo. Aloe je velice nenáročná 
na pěstování, nemá jen ráda přílišnou zálivku a ne-
přestojí mráz.

Slupka listů obsahuje latex, který má palčivou hoř-
kou chuť. Nedoporučuje se k běžnému užití vnitřně.

Složkou listů je gelová průhledná tekutina ukrytá pod 
slupkou, která je právě nositelem nejvýznamnějších 
látek obsažených v této rostlině (hořčík, zinek, váp-
ník, chróm, měď draslík, sodík, vitamín A, C, některé 
skupiny B, kyselina listová). Při zpracování listu aloe 
odříznutého přímo z rostliny je tedy bezpečnější se 
vyhnout slupce kvůli jejím dráždivým účinkům. List 
nejlépe podélně rozpůlíme a lžičkou z něj seškrábne-
me gelovou vrstvu. Tento čistý gel pak můžeme ap-
likovat přímo na postižené místo na naší kůži, nebo 
pro další zpracování k vnějšímu či vnitřnímu použití.

IN

Malý úspěch v novinách a facebooku obce. 
Začátkem roku jsme přihlásili obec Zaječov se svými 
novinami za rok 2019 do celostátní soutěže o nejlep-
ší noviny obce a o nejlepší facebookový profil obce. 

Velice nás potěšila informace ze začátku března, kdy 
jsme se dozvěděli, že jak v soutěži o nejlepší noviny 
obce, tak o nejlepší facebookový profil, jsme obdr-
želi první místo v celém okrese. Nyní tedy postupu-
jeme do krajského kola. Držte tedy palce s námi ;) 

Miloš Plešmíd – radní obce Zaječov
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v zaječově hořelo
Pod tímto titulkem přinesly reportáž Podbrdské no-
viny před dvaceti lety. Požár vypukl 15. března 2000 
kolem 17:30 hod. Začala hořet opuštěná budova 
Zděné. Po třech hodinách dostali hasiči požár pod 
kontrolu, a budovu hlídali až do rána. Budova stá-
le doutnala z prohořívajících stropů. Oheň způsobil 
škodu ve výši asi půl milionu korun. Hasiči vyloučili 
závadu na elektroinstalaci a policie se přikláněla k ci-
zímu zavinění, nelze vyloučit, že požár způsobily děti. 

Dále je v reportáži popisován aktuální stav budovy, 
která byla několik let opuštěná. Po bývalém majiteli 
ji nabízela ke koupi Komerční banka. Objekt chátral 
a oheň devastaci vydatně podpořil. Další osud budo-
vy byl velmi nejasný. 

Dodejme, že ve vegetačním období nebyla sekána 
v okolí tráva, do objektu na několika místech zaté-
kala voda, postupně byly rozbíjeny okenní tabule. 
V budově bylo několikrát v nočních hodinách za-

hlédnuto světlo svědčící 
o přítomnosti nezvaných 
návštěvníků. První, kdo 
na požár upozornil, byla 
paní Jarmila Jíchová (Za-
ječov čp.104) pracující 
jako prodavačka v pro-
dejně Konzum u Šlapáků. 
Události večera přihlíželi 
mnozí místní občané. 

O dvanáct let později potkal budovu lepší osud. Ob-
čanské sdružení Zděná (nyní Spolek Zděná 2012) bu-
dovu kupuje od obecního úřadu za 1,– Kč a začíná ji 
postupně rekonstruovat. 

Ing. Josef Švandrlík, 
místostarosta Spolku Zděná 2012 

SPOLKY A SDRUžENÍ
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kvaňské hájovny a Myslivny
Otevřením vojenského prostoru se zvýšil zájem milov-
níků přírody a lesa o jeho historii. Nejde jen o hájovny 
a myslivny, které se stěhovaly z lesa při zřizování vo-
jenské střelnice. Byly to i hájovny, které se nacházely, 
nebo nacházejí v obci Kvaň.

Nejstarší hájovna stávala v místě, kde dnes sto-
jí č. p. 134 na kvaňských drahách. Je prvně zmiňo-
vána v r. 1832, kdy zde bydlel sekáč Jan Kratochvíl, 
nar. r. 1793, se svou rodinou. V r. 1886 je uváděna 
jako knížecí hájovna a její majitel je Colloredo Jos. 
Mansfeld. V této době zde pobývá rodina knížecího 
hajného Frant. Hrubého. V r. 1894 je zde kníž. hajný 
Emanuel Šlapák a v roce 1921 lesní hajný Frant. Šnaj-
dr. Na této hájovně sloužívali mimo jiné hajný Alois Šů-
cha, hajný Sommer, hajný Frant. Průša a další.

Hájovna vyhořela a pozemek se zbylou stodůlkou 
kupuje sekáč Alois Kratochvíl z Kvaně č. p. 95.Sto-
důlku upravuje na stálé bydlení a dům dostává nové 
č. p. 134. Původní č. p. 62 dostává pan Cipra z Kozojed. 
Přezdívka „ve Stodůlce“ se dochovala až do dnešní 
doby. Má však nového majitele – p. Baumruka z Prahy 
a ten dům využívá k rekreaci.

Zajímavosti:
Na letní byt sem měl jezdívat ke svým příbuzným hu-
dební skladatel Antonín Dvořák z Vysoké u Příbrami. 
Je možné, že zde vznikla některá část z opery Rusalka. 
Můžeme též vzpomenout na zajímavou osobu Miluš-
ku Spurnou ze Stodůlky, která ač nesvéprávná, byla 
velmi pracovitá a celý život milovala vše, co se týkalo 
lesa a Kvaně.

Zajímavé bylo také soužití blízkých sousedů. Na jedné 
straně ochránců lesa – hajných a na druhé straně sou-
sedící v č. p. 20 nejobávanější pytlák Vajnar přezdívaný 
Kuchař, zastřelený v lesích u Bílého křížku. Další pytlák 
též z č. p. 20 byl Jícha přezdívaný Fajfčík.

Myslivna č. p. 35 postavena 
před r. 1784 (č. p. 36)
Nejdříve se seznamme s majiteli lesní správy. V roce 
1907 je uváděn majitel Jos. Colloredo Mansfeld. 
V roce 1933 se dostává pod panství Zbiroh, následuje 
VLS Hořovice, od kterých myslivnu kupuje lesní dělník 

Miroslav Herejk. Jeho dcera Petra Bergová dům pro-
dala dnešním majitelům manželům Gerychovým.

Nyní k těm, kteří zde vykonávali lesnickou službu. 
Jako nejdříve sloužící je uváděn v r. 1854 Antonín Zen-
ker. Po něm následuje v r. 1857 podlesní Jan Šupík, 
v r. 1870 lesní Frant.Šupík, v r. 1872 lesník Alois Tůma, 
v r. 1873 Josef Winkler. e V r. 1894 přichází knížecí 
hajný Josef Skuhravý, po něm knížecí lesní praktikant 
Antonín Oktábec, v r. 1921 František Jirásek a v r. 1938 
zde slouží lesní správce Otakar Vojáček. Dále zde slou-
žili polesný Šafář a ing.Čížek. Od r. 1948–1956 je zde 
polesný Josef Vítek a jako poslední zde byl polesným 
Miroslav Karhan. 

Jako zajímavost lze uvést, že domeček, který stál před 
lesní správou, sloužil jako telefon. ústředna.

dvojhájenka č. p. 153 a č. p. 154
Tuto hájenku staví VLS Hořovice a po kolaudaci v. 
1982 zde působí hajný Zděnek Kořán a jeho rodina 

Z hiSTORie
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historiCké pohledniCe
„pohlednice ze 60. let 20. století”
Produkce pohlednic v době socialismu byla trist-
ní. Drobní živnostníci byli v 50.letech zlikvidováni, 
nakladatelství byla znárodněna. Pohlednice vydá-
valo pouze nakladatelství Orbis, Pressfoto Praha, 
Panorama, Svépomoc, Odeon, Kalich a Magnet. 
Černobílé pohlednice velkého formátu byly vydá-
vány do roku 1980 v nákladech 600 až 800 ks. Bylo 
tak možné vydávat místopisné pohlednice menších 
míst. Nejinak tomu bylo v naší obci. Soukromým 
vydavatelům jako byl Pelikán, Anýž, Srba, Foto plas 
Mirošov, Z.K.D., Rekl a dalším byla zakázána činnost 
a vydávání pohlednic podlehlo centralizaci. Z obdo-
bí 50.–60. let bylo vydáno 11 druhů černobílých 
pohlednic. Nejčastěji se na záběrech objevuje kláš-
ter, pohled na střed obce, Panenský rybník a Horní 
Zaječov. Pohlednice byly vydávány ze stejných zá-
běrů ve více dotiscích.

Na vyobrazeních je Panenský rybník a střed obce 
v 60. letech minulého století.

Pohlednice zapůjčili Josef a Pavel Švandrlíkovi.

č. p. 153, a v č. p. 154 hajný Luboš Pavlík s rodinou. 
V roce 2012 kupují dvojhájenku od VLS Hořovice Lu-
boš Pavlík a Zděnek Kořán a ten svou část v r. 2013 
prodává Luboši Pavlíkovi.

hájovna Colloreda Mansfelda č. p. 75.
Nejdéle uváděný majitel v osadní knize Kvaně v roce 
1854 je havíř Josef Hrabák. Po něm jsou uváděni 
v letech 1882–1894 hajní a lesní personál.

V roce 1894 knížecí hajný Antonín Múller z Těn,
v r. 1897–1899 knížecí lesník Antonín Oktábec
v r. 1900–1902 knížecí hajný Emanuel Šlapák
v.r. 1917–1919 knížecí hajný Alois Šůcha
v r. 1921 hajný František Šístek
v r. 1934–1942 hajný Václav Kytka z Chyňavy
v r. 1945 hajný Václav Hampl z Felbabky
a poslední hajný byl Miloslav Viktora z Vlašimi.

Poté VLS Hořovice hájovnu prodávají generálu Car-
dovi z Prahy, který pracuje jako vojenský prokurátor 
v Příbrami. Hájovna v této době prodělává velkou 
rekonstrukci. Na ní se podíleli vojáci základní služby 
z příbramských kasáren.

Generál Carda ji po listopadové revoluci prodal ing.
Vladimíru Nikolajeviči Kucovi z Ruska, který je pod-
nikatelem a zprostředkovává obchod mezi Ruskem 
a ČSR. Jeho syn Antonín chodil několik let do naší ško-
ly. Po něm se stává poslední majitelkou Monika Dvo-
řáková z Hořovic, která ji koupila v r. 2013.

Zajímavosti:
Již tenkrát se hajný Hampl snažil o ekologický do-
pravní prostředek. Ke čtyřkolovému vozíku zapřa-
hal poníka, který ho za trochu trávy, nebo sena vozil 
po lese a Kvani.

J. B. 2020

Z hiSTORie
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poustevník v zaječově
Poustevník je mnich žijící na odlehlém a opuštěném 
místě, v poustevně, za účelem duchovního očištění 
a modliteb (Wikipedie).

Snad nejznámější filmový poustevník byl ve filmu 
Hrátky s čertem a ztvárnil jej František Smolík.

V Zaječovských novinách č. 3/2017 byl zveřejněn 
krátký článek o poustevníku, který žil v zaječovském 
klášteře. Jmenoval se Matěj Jakub Zelenka. Přebýval 
v klášteře – v místnosti nad nynějším refektářem (jí-
delnou mnichů) v 1. patře. Dle pojednání převora Va-
lentina Weidnera Litoměřického z roku 1692, který 
popsal a nakreslil stav kláštera, byla v rohu klášterní-
ho dvora „dutina (antrum), v níž poustevník Zelenka 
se svým beránkem vykonával noční duchovní cviče-
ní. Domníváme se, že to byly kdysi šnekové schody 
z horního ambitu. Naše ruce jej strhly při stavbě nové 
sakristie“. Je to ta část dvora, kde část obvodové zdi 
kláštera přiléhá k obvodové zdi kostela.

Matěj Jakub Zelenka si někdy po roce 1660 zbudoval 
poustevnu v těsném sousedství benediktinského kláš-
tera ve Svatém Janu pod Skalou nedaleko Berouna. Při 
modlitbách a meditacích se Zelenkovi zjevil svatý Ivan, 
a požádal jej, aby ho svým životem následoval.

Podrobné povídání od Pavla Zahradníka „Poustevník 
Matěj Jakub Zelenka a klášter ve Svaté Dobrotivé“ bylo 
zveřejněno v Bibliotheca Strahoviensis č. 4–5/2001 
a vychází převážně z údajů níže zmiňovaného augus-
tiniánského převora, českolipského rodáka Augustijna 
Weidnera. Nedá mi však, abych z tohoto pojednání 
neuvedl verš, jehož je Matěj Jakub Zelenka autorem.

„Viděl jsem Beránka nebeského, na poušti v tomto 
světě opuštěného, žádného pokoje, kde odpočinouti 
nemajíce, z místa na místo zvyháněný bolest snášejí-
ce. Já sem z kláštera bez viny vyhnanec, vězením pus-
tým jak zločinec, slepí krtkové proč se pod zemí ryjí, 
sovy s vejry, s netopýry v noci lítají.“

Podpis M. J. Zelenka

Časopis MÁJ v roce 1911 uveřejnil v čísle 19 článek 
pod šifrou Dr. R.J.K., jehož doslovný přepis zní:. 

„POUSTEVNÍK VE SVATÉ DOBROTIVÉ." 
Po třicetileté válce objevilo se v Čechách mno-
ho poustevníků, kteří se velice lišili od ceremitů 
starších dob. Byli to zpravidla staří vojáci, kteří 
zaměnili palaš a uniformu za kutnu. Na vojně 
zlenošili, zvykli pohodlnému životu, a když bylo 
po válkách, museli do svých domovů a shánět 
poctivou prací živobytí. Ve Svaté Dobrotivé, 
kde válečná fúrie učinila z kláštera Augustini-
ánů takřka zbořeniště, usadil se ve druhé polo-
vici XVII. století poustevník, který sice vojákem 
nebyl, ale následoval příkladu bývalých vá-
lečníků a na poustevnictví se dal proto, poně-
vadž se mu znechutilo řemeslo a poctivá prá-
ce. Byl z Hořovic, jmenoval se Zelenka a patřil 
k cechu krejčovskému. Konzervátor p. Herain 
nalezl o něm v archivu rozmazaný, latinsky 
psaný zápis. Milý Zelenka oděl se poustevnic-
kým hávem, někde v zákoutí polozbořeného 
kláštera našel si koutek, zvonil ráno, v pole-
dne a večer klekání, při jednom pobočním ol-
táři rozsvěcoval svíce a vybíral od pobožných 
sedláků groše. Zdá se, že Zelenka prováděl 
ve své poustevně všelikou neplechu. Přišla totiž 
od zbirovského hejtmana ke krajskému úřadu 
stížnost, že poustevník ve Svaté Dobrotivé páše 
různé zlořády, že zvoní klekání i v noci, někdy 
dokonce po půlnoci a to že má vzápětí různé 
zmatky. Lidé se hrozně uleknou, vybíhají ze 
stavení a domnívají se, že poustevník šturmuje 
a že někde hoří. Kromě toho chodil prý svato-
dobrotivský poustevník po klášteře a po chrá-
mě za doby noční tak neostražitě se světlem, 
že je obava, aby nakonec nezapálil a zbytky 
kostela a kláštera nelehly popelem. Ale pous-
tevník provádí prý ještě jinou neplechu – bývá 
prý často opilý a přechovává u sebe nějakého 
neznámého poustevníka, s nímž prý celé noci 
hýří. Stížnost dozajista povážlivá a s milým Ze-
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Další povídání vyšlo v Kulturních obrázcích ze Zbirož-
ska v roce 1913 a vychází právě z výše uvedeného 
článku. Jen v závěru je uvedeno, že „klášter i kostel 
požívaly práva asylu. Ještě léta 1760 skrýval se zde 
vojín jakýs z Rakous, který v hádce odpůrce zabil“.

Páter Brand ve své knížečce Klášter Svatodobrotiv-
ský uvedl:
„Později za faráře Cerhovického, Mýtského, Strašické-
ho a Ostrovského, Václava Piculiniho z Tischengrubu, 
tedy krátce před uvedením mnichů na Ostrov, přebý-
val v l. 1665 – 1667 v klášteře v místnosti nad nyněj-
ším refektářem poustevník Matěj Jakub Zelenka, maje 
za společníka toliko beránka, s nímž trávil v opuštěném 
klášteře. O něm se vypravuje, že zastával v opuštěném 
kostele zvoníka a v klášteře vyučoval děti sousedů 
počátkům náboženství i čtení a psaní a vedl prý život 

přísný, jsa pokojného ducha. V té době prý k němu se 
přidružil jakýsi poutník z Říma, který ho žádal, aby mu 
zaříkal zlého ducha, kterým prý posedlý jest. Zelenka 
dal se k tomu a snad i k jiným nepředloženým věcem 
svésti, načež mu farář Paulini kázal odejíti z kláštera. 
Když neuposlechl, byla věc oznámena arcibiskupské 
konsistoři, odkud bylo nařízeno komoře na Zbiroh, aby 
Zelenka násilím z kláštera odveden. Zbirožský pojezd-
ný František Loštvic dal jej svázati a odvézti na Zbi-
roh, kde byl dán do šatlavy, Brzy jsa propuštěn odešel 
do Bechyně k františkánům, kde v poustevně sv. Ivana 
u vysokém věku zemřel. Jak z archivu Zbirožského dá 
se zjistiti, ustanovil toho Zelenku do kláštera zdejšího 
děkan Hořovický jakožto tehdejší vikář, neboť proti vý-
tkám hejtmana Zbirožského Rafaela Gallida brání se 
tím, že jako vikář měl k tomu právo“.

Bechyňský městský zpravodaj v červnu 2019 uvedl:
„Roku 1678 je zmiňován i první mnich – poustevník 
u kaple zasvěcené sv. Janu Křtiteli. Poustevna byla dře-
věná stavba se dvěma světničkami a sklepem. Byl jím 
Matěj Jakub Zelenka, rodák z Milevska. Ten po několi-
ka letech odchází do Polska, kde vstupuje do „pouště 
při klášteře Hor Stříbrných“ na Litvě. Roku 1683 dostá-
vá zprávu od své matky, jež ovdověla a chce, aby se 
vrátil do Čech a pomáhal jí. Povolení je mu dáno poté, 
když se prokázal listem hraběte Václava Vojtěcha ze 
Štemberka, že může při kapli sv. Jiří na bechyňském 
zámku poustevnický život dál vésti a že bude nosit dří-
vější oděv hnědé barvy dle řádu sv. Ivana.

Zbývá jen dodat, že podle zápisu v matrice zemře-
lých byl poustevník Matěj Zelenka od kostela sv. Mi-
chala pohřben 22. dubna 1719 ve věku 90 let na při-
lehlém hřbitově (ten byl zrušen v roce 1966).

Zápis v matrice zemřelých uvádí v roce 1719: „22. 
Aprily pohřben Matěj Zelenka poustevník stáří 90 let 
K (kostel) S (svatého) Michala“.

Ve svém pojednání uvádí Pavel Zahradník bohužel 
údaj, který zápisu v matrice zemřelých neodpovídá 
(V bechyňské poustevně žil až do své smrti, která na-
stala ve věku 93 let dne 21. května 1719).

lenkou bylo takém pořádně zatočeno. Vikář 
Pecháček dal rozkaz, aby povedení poustevní-
ci byli zatčeni a v železech dopraveni do věze-
ní. Došlo k důkladnému a přísnému výslechu, 
a tu Zelenka, tázán na svého poustevnického 
společníka, vypravoval: Přišel z dalekých zemí 
a prosil, abych mu poskytl přístřeší. Je to pout-
ník z Palestiny, jenž na cestě do Čech zastavil 
se také v Římě. Je prý velice vzdělaný, umí do-
konce latinsky a o tom, co viděl, dovede krásně 
a poutavě vypravovat. Zelenka ovšem snažil se 
od sebe a svého druha odvrátiti žalobu a noční 
bdění odůvodňoval poutavostí příběhů poutní-
kových, při nichž hodiny ubíhají jako vítr. Pout-
ník líčil mu prý celou cestu palestinskou a řím-
skou, na tomto dlouhém putování přihodilo se 
ovšem mnoho poutavých příhod, které pout-
ník den co den večer vypravoval. Když přišel 
do Čech a ubíral se k Domažlicům, šel Šumavou 
a upadl prý do vlčí jámy, zlámal si nohu a plné 
tři dny se tam trápil, než ho lidé našli a z jámy 
vytáhli. Os špatného léčení dodnes kulhá. Ne-
bylo jim to nic platno – páni neměli pro černé 
hodinky svatodobrotivských poustevníků nále-
žitého porozumění. Byli vypovězeni a ve Svaté 
Dobrotivé se již nikdy neobjevili“.

Z hiSTORie



26

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 1/2020

ZE ZAJEČOVA

zaječovské rybníky
Pod klášterem, tam, kde jsou nyní tůňky, byl v roce 
1652 Klášterský pilní rybník. Proč pilní? Poněvadž 
u mlýna v zahradě stávala pila (Při témž mlejnu jest 
pila bědná“). A co se o rybníku ve Zbirožském urbáři 
dočteme? Zde je doslovný přepis výše uvedeného:

Klášterský pilní 
U pily mlejna kláštera, nasazoval se před lety 
15ti(1637), nyní jest v lethu 1652, plodem dvou-
letým na tři tepla nasazen, kterýž se loviti bude 
na podzim v lethu 1654.

Podobně jsou ve Zbi-
rožském urbáři popsány 
i tři další zaječovské ryb-
níky: Heřman, Huťský 
a Panenský.

Z.K.

Co se nezachovalo
V roce 1676 u kláštera stávalo a do dnešních dnů 
se nezachovalo:

A – vrchnostenský mlýn 
B – zbytky zdí starého pivovaru 
C – farní kostel Všech svatých s okolním hřbitovem 
D – vrchnostenský dvůr 
E – základy a zbytky zdí zděné věže (zvonice) 
F – vrchnostenská stodola

Použit výpis z článku Pavla Zahradníka:„Stavební a his-
torický vývoj kláštera řádu augustiniánů poustevníků 
ve Sv. Dobrotivé, Památky středních Čech 28,2004“.

vánoční dárek
Krásný vánoční dárek předal pan starosta V. Havlík 
i se zastupiteli obce našim hasičům. Jedná se o do-
pravní automobil VW CRAFTER pro 9 osob. Cena 
vozidla je 1,425.000,– Kč, Středočeský kraj přispěl 
částkou 300.000,– Kč a MV částkou 450.000,– Kč. 
Zbývající částku hradila obec ze svého rozpočtu. 
Tento dárek udělal našim hasičům obrovskou radost 
a věříme, že jim bude plně sloužit k jejich potřebě 
a pomoci všem obyvatelům obce.

OÚ Zaječov
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POUť DO SV. DOBROTIVé

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

„Maria vydala na cestu a spěchala 
do hor do města Judova“ (Lk 1,39). 

Sobota 23. května 2020

8:30 Odjezd z Prahy. 
 
10:00 Začátek pouti v obci 
Těně. Modlitba růžence.  
 
12:00 Příchod do kláštera.  
Možnost svátosti smíření. 
 
14:00 Poutní mše svatá.   
 

„Maria bezpochyby měla 
nesnadné poslání, ale překážky 
pro ni nebyly důvodem k tomu, 
aby řekla „ne“. Bylo jasné, že 
budou potíže, ale nebudou to ty 
potíže, které vzniknou z toho, že 
nás ochromuje zbabělost, protože 
nemáme všecko dopředu jasně 
nebo zajištěné. Maria nezavřela 
žádné životni pojištění!Maria 
riskovala a proto že silná, proto 
je influencer, je influencer Boží. 
Její „ano“ a touha sloužit vyly 
silnější než  pochybnosti a potíže

Papež  František, Kristus žije.

Informace a přihlášky v sakristii kostela sv. Tomáše anebo na mailu osaprag@augustiniani.cz
www.augustiniani.cz
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vítání občánků
Slavnostní vítání občánků se konalo 22. 2. 2020 v ob-
řadní síni Obecního úřadu v Zaječově. Zahájení pro-
vedla předsedkyně kulturní komise paní D. Ungrová. 
Ta nás seznámila s novými občánky naší obce: Lucií 
Kaslovou, Anežkou Benešovou, Ondřejem Mudrou 
a Jakubem Kleknerem. Pak nás děti z MŠ s paní uči-
telkou M. Šlapákovou potěšily krásnými básničkami 
a poté následoval slavnostní projev pana starosty 

V. Havlíka. Po projevu uložili rodiče své děťátko do ko-
lébky, kde ho pohoupaly děti ze školky a rodiče se za-
tím podepisovali do pamětní knihy obce. Každý občá-
nek dostal malý dárek a maminky kytičku. Přejeme jim 
pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného dětství. 

D. Ungrová

VÍTáNÍ OBČáNKŮ
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SeZNAm fiRem

FIRMY
PŘEDMĚT ČINNOSTI NÁZEV PODNIKATELE ADRESA KONTAKTNÍ ÚDAJE POZNÁMKA

Restaurace Lidový dům Zaječov Zaječov 126, 
267 63

☎ 702 883 499, 00

Finanční poradenství František Ungr Zaječov 200, 
267 63

☎ 311 572 626, 
ungrf@seznam.cz

Jezdecká stáj Koně Zaječov Zaječov 15, 
267 63

☎ 608 573 862, 
janakautska@seznam.cz

Truhlářství IN–styl Zaječov 4 Kvaň, 
267 63

☎ 602 424 112, 
info@in–styl.cz

Izolační a zateplovací 
práce

Sanenergo s.r.o. Svijany 89, 
Svijany 46346 
dříve Zaječov 189 
Kvaň, 267 63

☎ 739 074 629, 
stojanovski@sanenergo.cz

Zateplování foukanou tepelnou izolací TIPUR. 
Izolace na bázi drceného polyuretanu. Vhodné 
do podlah, stropů, šikmin, jednoduchá a rychlá 
montáž.

Výroba a prodej 
dřevěných polotovarů

P+K Lišty s.r.o. Zaječov 386, 
267 63

☎ 737 790 016, 
pklisty@pklisty.cz

Firma zabávající se výrobou dřevěných lišt.

Autodoprava Autodoprava Pavlis Zaječov 297, 
267 63

☎ 602 193 012, 
pavlisjosef@seznam.cz

prodej písků, štěrků, kačírků a okrasných 
kamenů, autodopravu do těžko přístupných 
míst, prodej zeminy, materiálu na zavážku, 
rozvoz a prodej palivového dříví, přepravu 
paletového zboží, pronájem kontejnerů, 
nákladní doprava, zemní práce

Střechy na klíč, plastová 
okna a dveře

Tomáš Braum + Michal 
Zeman

Zaječov 151, 
267 63

☎ 604 758 165, 
tomas.braum@quick.cz

Tesařské, klempířské, pokrývačské práce 
vč.dodávky materiálu, zateplené fasády, 
dodávka + montáž PVC, Euro, Al. oken a dveří, 
žaluzie, parapety; garážová vrata, interiérové 
obložkové dveře, vše komplet vč. zednického 
zapravení a zaměření. Cenová nabídka zdarma. 

On–line prodej 
chovatelských potřeb

ČIVAVASCHOP.cz Zaječov 374, 
267 63

☎ 602 255 395, 
martinamala10@seznam.cz

On–line prodej bižutérie Haroka.cz Zaječov 147, 
267 63

☎ 777 616 120, 
haroka.naramky@seznam.cz

On–line prodej pro 
motoristické sporty

2HMOTO Zaječov 106, 
267 63

☎ 737 945 871, 
info@2hmoto.cz

Prodej bylinek 
a bylinných extraktů

Salvia Paradise s.r.o. Zaječov 396, 
267 63

☎ 607 785 085, 
objednavky@salviaparadise.cz

Salvia Paradise s.r.o. se zabývá dovozem, 
zpracováním a prodejem bylin, kvalitních 
čajů, čerstvé pražené kávy, koření a bylinných 
extraktů z celého světa. Vyrábí bylinné 
a ovocné prášky, kapsle se 100% obsahem 
bylin a unikátní bezalkoholové tinktury.

Výroba a prodej chatky, 
stání ze dřeva

Jana Blacká Zaječov 286, 
267 63

☎ 311 572 625, 
janablacka@seznam.cz

Prodej oken a dveří Michal Zeman Zaječov 38, 
267 63

☎ 777 553 706, 
x.michal@centrum.cz

Reklamní 
a marketingové služby

KREATIVITA–HOBBY Zaječov 156 
Kvaň, 267 63

☎ 604 302 720, 
info@kreativita–hobby.cz

Přípravy a realizace 
projektů, výstavy, trhy, 
koncerty

Regionart Zaječov 297, 
267 63

☎ 606 717 635, 
info@regionart.cz

Nákladní silniční 
doprava

Miroslav Šmíd Zaječov 150 
Kvaň, 267 63

☎ 603 388 287, 
renatasmidova@email.cz

Nákladní silniční 
doprava

Ondřej Havlíček Zaječov 189 
Kvaň, 267 63

☎ 731 417 807, 
autodoprava.havlicek@gmail.com

Nákladní silniční 
doprava

Stanislav Malý Zaječov 374, 
267 63

☎ 311 573 190
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Nákladní silniční 
doprava, zemní 
a výkopové práce

Petr Štochl Zaječov 173 
Kvaň, 267 63

☎ 602 465 996, 
atdstochlpetr@seznam.cz

Prodej a servis antén 
a satelitní techniky

Václav Přibyl Zaječov 7 Kvaň, 
267 63

☎ 603 466 304,vasekpribyl@
volny.cz

Firma provádějící montáž TV + SAT antén

Izolační a zateplovací 
práce

2HS Group Company Zaječov 106, 
267 63

☎ 736 215 590, 
info@echt–zateplení.cz

Zateplení PUR pěnou je v současné době jedna 
z nejlepších možností jak zateplit stavbu. PUR 
pěna má, podle typu, spoustu jedinečných 
vlastností.

Stavební firma Milan Levčík Zaječov 290, 
267 63

☎ 723 016 261, 
levcik.milan@seznam.cz

Kovoobráběcí, 
svářečské a výškové 
práce

Jiří Stelšovský Zaječov 299, 
267 63

☎ 604 125 356, 
j.stelsovsky@seznam.cz

Kovoobrábění Václav Fencl Zaječov 287 
Nová Ves, 267 63

☎ 607 911 062, 
zamecnictvi.fencl@seznam.cz

Instalatérství Antonín Tichý Zaječov 176 
Kvaň, 267 63

☎ 603 354 094, 
antonin.tichy@tiscali.cz

Truhlářství a stolařství JSK Truhlářství 
Jiří Kraizinger

Zaječov 127, 
267 63

☎ 721 452 609, 
jsk–truhlarstvi@email.cz

Výroba zahradních staveb, altánů, pergol, 
garážových stání, masivních schodišť a podlah 
včetně nábytku z masivu, montáž dřevěných 
podhledů.

Provozovatelé 
internetového katalogu 
obchodů

MAXSCHOP Zaječov 217, 
267 63

☎ 604 753 902, 
maxshop@seznam.cz

Tesařství, pokrývačství, 
klempířství

Miroslav Švandrlík Zaječov 274 
Nová Ves, 267 63

☎ 776 725 868, 
svandrlik.pokryvacstvi@seznam.
cz

Zajištění cateringu 
a pronájem párty 
vybavení

Wings Catering Zaječov 139 
Kvaň, 267 63

☎ 775 603 650, 
wings–catering@seznam.cz

Zabýváme zajištěním občerstvení 
na firemních večírcích, soukromých oslavách 
a specializujeme na kompletní zajištění 
svatebního cateringu (svatební oběd, odpolední 
raut či grilování). Nabízíme zapůjčení party 
stanů a veškerého potřebného inventáře.

Montáž oken, dveří FDM – Fischer Zaječov 78, 
267 63

☎ 602 343 699, 
info@fdm.cz

Zámečnictví Pavel Stelšovský Zaječov 182 
Kvaň, 267 63

☎ 604 966 158, 
steli@volny.cz

Projektové práce Marie Kaslová Zaječov 12 
Nová Ves, 267 63

☎ 774 577 991, 
kasl.m@seznam.cz

Lékař pro děti a dorost MUDr. Jaroslava 
Maninová

Zaječov 265, 
267 63

☎ 604 800 462, 
lekarprodetiadorost@seznam.cz

Provádíme údržbu 
zahrad, parků, obcí

Radek Pavlis 
– Regardens Zaječov 297 ☎ 606 717 635 

info@regardens.cz

truhlářství Roman Huml Roman Huml Nová Ves 296, 
26763 Zaječov

☎ 603 165 114 
info@zeusnabytek.cz,

Autopneu servis Tomáš Nezbeda Zaječov 259 ☎ 606 339 021

Zemní práce Josef Čermák Zaječov 373 ☎ 606 709 475 Provádíme zemní a výkopové práce.

Zemní práce DOZEP s.r.o. Zaječov 343 ☎ 777 141 429, 
dozep@seznam.cz

Coop Zaječov Zaječov 237, 
267 63 Zaječov ☎ 311 572 061

Potraviny Zaječov Zaječov 190, 
26763 ☎ 702 883 499
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Polygrafická výroba Petr Dvořák Na Zlaté stezce 
1055 Dobříš

☎ 776 304 678 
tiskarnadvorak@seznam.cz

Tiskárna a grafické studio Dobříš. Provádí 
archový ofserový tisk do formátu B2, 
digitální tisk, velkoplošný tisk, dokončovací 
polygrafické zpracování, řezaná reklama, 
grafické práce atd. 

Obecní úřad Zaječov ☎ 311 572 179

Základní škola – 1. 
stupeň ☎ 702 036 251

Základní škola – 2. 
stupeň ☎ 733 124 133

Mateřská škola – Včelky ☎ 722 300 977

Mateřská škola 
– Motýlci, Koťátka ☎ 702 036 247

Pošta Zaječov ☎ 311 572 066

Vodovod Zaječov kvalita 
vody – Roman Huml ☎ 603 165 114

Vodovod Zaječov 
výměna vodoměrů– 
Pavel Kříž

☎ 724 440 359

BIO Kontejnery Zaječov 
– Mudra/ Tauš ☎ 725 890 541

Lom Zaječov ☎ 311 573 993

DALšÍ DůLEžITé KONTAKTY
PŘEDMĚT ČINNOSTI NÁZEV PODNIKATELE ADRESA KONTAKTNÍ ÚDAJE POZNÁMKA

Stavební práce Bagger s.r.o. Mýto, 
Za dráhou 680

☎ 724 440 380, Tomáš Chvojan, 
chvojan@bagger.cz

Stavební práce od studny až po půdu – zemní, 
demoliční, vodohospodářské, dopravní s jiné 
stavby

Paliva Humlová Soňa Humlová Olešná 487, 
267 64

☎ 606 894 430 
palivahumlova@seznam.cz, Prodej tuhých paliv (severočeské doly)

ČEZ Distribuce 
– poruchy, informace ☎ 800 850 860

AVE CZ, provozovna 
Beroun Odvoz odpadu ☎ 311 548 201

VAK Beroun Vodovody a kanalizace 
Beroun a.s.

Mostníkova 
255/3, Beroun 
– Závodí, 
266 01 Beroun

☎ 800 100 663 (zelená linka) 
☎ 311 514 169 (ZC Hořovice) 
vakberoun@vakberoun.cz

Provoz kanalizace 
Zákaznické centrum: 
Kotopecká 1589/26, 268 01 Hořovice, 
areál čistírny odpadních vod

Stavební úřad – odbor 
výstavby a životního 
prostředí

Romana Weidlingová ☎ 311 545 320 
stavba3@mesto–horovice.cz 

Územní plánování Ing. Jitka Valečková ☎ 311 545 372 
stavba2@mesto–horovice.cz 

životní prostředí 
– vodovní hospodářství Ing. Marcela Abrahámová ☎ 311 545 398 

stavba4@mesto–horovice.cz

Kadlec kominictví ☎ 728 945 253

Zdravotní středisko 
Komárov ☎ 311 572 136

Nemocnice Hořovice 
– recepce ☎ 311 551 111

Nemocnice Hořovice 
– objednání ☎ 14500
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obeC zaječov
Webové stránky: 
www.zajecov.cz

Elektronická podatelna: 
obec@zajecov.cz

ID datové schránky ISDS:  
wfkb4qa

IČO: 00234044 
DIČ: CZ00234044

kontaktní adresa
Ulice a číslo popisné: Zaječov 265 
Město: Zaječov 
PSČ: 267 63 
Adresní pošta: Zaječov

telefonní čísla
311 572 771 (obecní úřad)
311 572 179 (obecní úřad)
725 113 405 (starosta)

úřední hodiny o. ú.
Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00

elektroniCká pošta
kancelar@zajecov.cz  
(obecní úřad)
obec@zajecov.cz  
(obecní úřad)

bankovní 
spojení
Číslo účtu: 124782737 
Kód banky: 0300

Platba jinak:
V hotovosti na pokladně obecního 
úřadu v pokladních hodinách, 
popřípadě poštovní poukázkou 
na adresu obecního úřadu.

www.pdtisk.czSalvia Paradise s.r.o. Bagger s.r.o. JSK Truhlářství, Jiří Kraizinger

Wings CateringP+K Lišty s.r.o. Sanenergo s.r.o. 2HMOTO


