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Vážení spoluobčané,
Po delší odmlce se Vám dostávají do rukou opět Zaječovské noviny. Dovolujeme si navázat na minulá čísla a
informovat Vás o dění v naší obci. V tomto čísle naleznete zprávy o vítězství zaječovského mistra světa v
rybolovné technice, o úspěších zaječovských hasičů a o činnosti školy v uplynulém školním roce.
Seznámíme Vás s kulturními akcemi v Zaječově a s činností zastupitelstva obce. Vše se nám do tohoto čísla
určitě nevejde, a proto se můžete těšit již v září na další vydání.

Tomáš Spáčil obhájil titul juniorského mistra světa
v rybolovné technice
Ve dnech 24.7 až 27.7. proběhlo v německém městě Kassel juniorské mistrovství světa v rybolovné
technice. Těchto závodů se zúčastnil i Tomáš Spáčil, který jel obhajovat svůj loňský titul. Od první disciplíny
potvrzoval roli favorita a zvítězil náskokem 14 bodů před polským závodníkem a dalším českým závodníkem.
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Rybolovná technika
Je sportovní odvětví, které vychází ze sportovního rybaření a zahrnuje několik disciplín. Disciplíny může rozdělit na hod muškou či zátěží. V
obou případech jde pak o to hodit, co nejpřesněji na cíl nebo co nejdále. Disciplín může být až 9, přičemž záleží na kategorii závodníků od
mladších žáků až po seniory. Ve světě má tento sport stoletou tradici, v ČR se rybolovná technika vyskytuje 70 let a jedná se o nejstarší a
nejúspěšnější závodní disciplínu při Českém rybářském svazu.
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Pokračování výstavby kanalizace

SFŽP v rozhodnutí č.12132431-SFŽP ze dne 28.5. 2013 podpořil žádost Obce Zaječov o přidělení dotace na dostavbu kanalizace v obci Zaječov z
Operačního programu Životní prostředí - 39. výzva. Od tohoto sdělení běžela šestiměsíční lhůta na přípravu projektu. To znamenalo zpracování
prováděcí dokumentace, organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby a samotné započetí stavby.
Zastupitelstvo obce 11.10. 2013 schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby a zadávací dokumentaci na výběrové
řízení pro Technický dozor investora (TDI) pro stavbu kanalizace. Výběrové řízení na TDI bylo vyhlášeno 4.11.2013 a hodnotící komisí byla
doporučena jako nejvhodnější nabídka firmy TANUMOS, SE za cenu 845 000,- Kč bez DPH. S touto firmou byla následně 30.12. 2013 podepsána i
smlouva o dílo.
Po provedení kontroly zadávací dokumentace ze strany SFŽP bylo koncem prosince 2013 vyhlášeno také výběrová řízení na dodavatele
stavby kanalizace. Zakázka byla soutěžena aukcí a v dražbě zvítězila firma GASCO spol. s r.o. za nabídkovou cenu 25 568 000,- Kč bez DPH . S touto
firmou byla dne 2.6.2014 sepsána smlouva o dílo. Doba plnění je 400 dní. Firmě bylo předáno staveniště 1.7.2014. Dle podmínek SFŽP musí být
stavba dokončena nejpozději do října 2015. Po tomto datu nebude již možné čerpat finanční prostředky (dotaci) a to z důvodu ukončení
rozpočtového období pro čerpání z fondů Evropské unie.
Na konci června byli osloveni všichni vlastníci nemovitostí, kterých se stavba dotkne. Zastupitelstvo obce se rozhodlo nabídnout občanům
stejnou možnost, jak zřídit jejich přípojky na veřejných plochách (chodnících, komunikacích). Stejnou možnost dostali v minulosti obyvatelé
Kozojed a Varty. Tedy realizaci veřejných částí přípojek prostřednictvím obce. Pro součinnost a pomoc požádala obec vlastníky nemovitostí o dar
ve výši 15 000,- Kč.
Takto velká stavba má vždy své plus i mínus. Nemá cenu dnes říkat, že „kdyby se bylo bývalo“ s kanalizací v Zaječově nezačalo, tak by
dnes……To je dnes úplně jedno. Dřívější zastupitelstva rozhodla za nás. Dnes čističku a kus kanalizace v obci máme a je nutné ve stavbě
pokračovat a dokončit ji! Nedodělat ji, by znamenalo zahodit peníze i za to, co už uděláno bylo!
Získat tuto dotaci bylo velmi obtížné. Výhledy na dotace do budoucna jsou ještě pesimističtější, než je dnešní realita.
Pokračujeme ve stavbě kanalizace z důvodů jak ekonomických, tak ekologických. Provozování neúplné kanalizace obecní rozpočet neúměrně
zatěžuje, je neefektivní, neekonomické, hloupé, neprozíravé. Ekologické důvody jsou zřejmé a není třeba se o nich rozepisovat.
Věřím, že se dnešní bouřlivá situace uklidní a stavbu kanalizace budeme v budoucnu brát jako jeden ze správných směrů rozvoje naší obce.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov

Dětská hřiště
V loňském roce 2013 se děti v Mateřské škole a i v Zaječově dočkali slibovaného dětského hřiště. Obec realizovala dětské hřiště na Chlubilce a
vybavila novými herními prvky také zahradu mateřské školy.
Dnes si děti již všechno důkladně vyzkoušely. Kolotoče se točí, houpačky houpají, lanovka nezahálí a prolézačky jsou plné. Spokojenost dětí
byla naším přáním a to se, soudě podle jejich nadšených reakcí, podařilo.
Zahrada školky dostala nový kolotoč se sedátky, prolézací housenku a velkou pirátskou loď. Tyto herní prvky doplnily původní vybavení
zahrady a instalované houpačky ze září 2012.
Velké veřejné hřiště vzniklo nově na Chlubilce, na prostranství po bývalém volejbalovém hřišti. Zde vyrostla nová lanová dráha, lanová
pyramida, houpačky, kolotoč, pružinové houpadlo a pro maminky rotoped. Také jsme nezapomněli na lavičky pro babičky.
V letošním roce 2014 zastupitelstvo ještě postaví dětské hřiště v Kozojedském parku. Zde bude postavena speciální houpačka a balanční
sestava. Instalované herní prvky jsou z masivního dřeva a liší se od všech dosud v obci používaných herních prvků. Přejeme dětem, aby se jim
nové herní prvky líbily a dostatečně si je užívaly.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov
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Zaječov a dotace

Zastupitelstvo si na začátku svého volebního období stanovilo cíle, kterých by chtělo dosáhnout. Jedním z nich bylo i získání dotací. V roce 2012
jsme byli úspěšní při získání dotací z fondů Středočeského kraje, kdy jsme získali tři dotace. Jednou byla dotace na opravu chodníku v Cihelně ve
výši 500 000,- Kč, druhou byla dotace na revitalizaci zeleně v obci, kdy se nám za částku cca 350 000,- povedlo provést revitalizaci okolí kapličky v
Horním Zaječově, rybníčka na Vartě, záhonu v Kozojedech a návsi na Kvani. Třetí dotací byla dotace ve výši cca. 100 000,- Kč na vybavení naší
Zásahové jednotky sboru SDH. Z dotačních prostředků byli hasiči vybaveni zásahovými uniformami a ostatní výstrojí. V roce 2013 jsme čerpali
dotaci na pokrytí nákladů vzniklých vlivem povodní. Zde hasiči již plně vyzkoušeli své nové uniformy. Dodatečně jim tímto veřejně děkuji za
nasazení a práci, kterou při povodních vykonali.
Po usilovné práci se v roce 2013 podařilo dovést k úspěšnému cíli další tři velké projekty a zajistit pro ně dotace.
Jedním z nich je dotace z výzvy OPŽP č. 39 vyhlášené Operačním programem Životního prostření na Dostavbu kanalizace v obci Zaječov.
O této stavbě se zmiňuji v jiném článku těchto Zaječovských novin.
Dalším úspěchem byla dotace z Operačního programu Životního prostředí výzvy OPŽP č.26 na projekt Snížení energetické náročnosti
objektu obecního úřadu v obci Zaječov. U tohoto projetu se jednalo o dotaci ve výši 90% z celkových nákladů na zateplení obecního úřadu,
výměnu oken, opravu střechy a výměnu tepelného zdroje. Ve výběrovém řízení vyhrála s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 5 674 035,- Kč včetně
DPH, firma STAKS Group s.r.o. Stavba proběhla bez větších komplikací a byla řádně dokončena v termínu. Zastupitelstvo obce v rámci této
rekonstrukce dále na náklady obce provedlo úpravy okolí obecního úřadu, opravu vstupního schodiště a chodníku, instalaci kamerového
systému a veřejného osvětlení v okolí úřadu.

Třetím a nemalým úspěchem bylo získání dotace z Operačního programu Životního prostředí výzvy OPŽP č.37 na projekt Protipovodňová
opatření obce Zaječov. Tento projekt byl dotován rovněž 90-ti procenty uznatelných nákladů na instalaci hlásných profilů v korytě toku,
hladinoměru, srážkoměru a na zpracování digitálního povodňového plánu. Součástí tohoto projektu byla i instalace výstražného systému, což
obnášelo montáž nového bezdrátového rozhlasu, který je napojen na centrální integrovaný systém. Jedním ze zajímavých přínosů tohoto
projektu je pro každého z nás možnost sledovat aktuální stavy srážek v obci a aktuální stavy hladiny Jalového potoka v Zaječově. Odkaz na tyto
zajímavé informace naleznete na webu obce Zaječov www.zajecov.eu v menu pod názvem „Povodňová služba“. Celou akci na základě
výběrového řízení zajišťovala firma ELSPET s.r.o. za cenu 2 191 903,- Kč včetně DPH. Přínos této investice hodnotíme již dnes v podobě kvalitních
a včasných informací o stavech hladiny v našich potocích.
Závěrem bych chtěla říci, že za získáním jakékoli dotace stojí hodně práce mnoha lidí. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva je
zda o dotaci požádat či nikoli a pokud ano, tak o jakou dotaci požádat. Zastupitelé musí na samém začátku, kdy o podání žádosti rozhodují, vzít v
úvahu jaké jsou priority obce, - do čeho investovat a co ještě snese odklad, - jak reálné jsou možnosti obce na přidělení dotace. Musí se počítat i s
tím, že samotná realizace projektu může trvat i několik let. S tím samozřejmě souvisí i to, že se musí dále počítat s úsporami v rozpočtu a
případných dalších investicích do obecního majetku v budoucnosti. Stávající zastupitelstvo má takřka 80% úspěšnost při přidělování dotací z
různých fondů. Toto není samozřejmé. Tento výsledek je známkou kvalitní přípravy žádostí o dotace a projektů s tím spojených. Je třeba
zdůraznit, že dotace, které obec získala v posledních několika letech, nevedly a nepovedou k zadlužení obce ani ke zhoršení kvality života v obci.
Ba naopak! A to je dobrým výsledkem pro vzhled i fungování obce Zaječov a dobrým hodnocením práce celého zastupitelstva.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov
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Co nám dal a vzal uplynulý školní rok 2013- 2014

V základní škole se vzdělávalo v 7třídách 134 žáků a mateřskou školu navštěvovalo 53 dětí. Ve školní družině trávilo volný čas 50 žáků a tvořila ji 2
oddělení. Dětem se věnuje 17 pedagogických pracovníků a 7 provozních zaměstnanců.
Pro všechny žáky skončil školní rok úspěšně, neboť nikdo nenašel na svém vysvědčení nedostatečnou, takže všichni postoupili do dalšího
ročníku. Až na 16 deváťáků, kteří se s naší základní školou definitivně rozloučili. 10 z nich bude pokračovat v maturitních oborech středních
odborných škol, 6 si zvolilo učební obor. Všem jim přejeme na jejich další vzdělávací cestě i v dalším životě hodně štěstí.
Nedocházelo naštěstí k výrazným změnám v koncepci základního školství, a tak pedagogové dále pracovali na zkvalitnění školního
vzdělávacího programu, na školních i celoplošných projektech i na svém dalším vzdělávání všichni se zapojili do projektu Učitel 21. století, ale
hlavně se věnovali výuce a práci s třídními kolektivy.
Zapojili jsme se do celé řady vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží, pořádaných v celookresním měřítku. Mezi naše největší
úspěchy patřilo:
Název soutěže
Oblastní kolo ve florbale
Olympiáda v anglickém jazyce
In-line brusle

umístění
4.místo
8.místo
2.místo

Přespolní běh
Zeměpisná olympiáda

7.místo
8.místo
3.místo (mimo soutěž)
5.místo
Zvláštní ocenění poroty
5. místo
2. místo
1. místo (starší ž.)
2. místo( mladší ž.)
2. místo a šek na 20 000,- Kč
6. místo celkově

Recitační soutěž
Mladý zdravotník
Dětská porta
Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Olympijský víceboj - celorepubliková soutěž
Grand Prix v lehké atletice

jména soutěžících
Starší žáci
Tereza Hirschová
Michaela Vaverová
Václav Komínek
Marek Parkos
Barbora Černá
Petr Komínek
Luboš Cipra
Daniel Rauscher
dívky 8. a 7. ročníku
školní kapela Mně je to jedno
Chvojka, Komínek, Vaverová, Poláková
Večerková, Ciprová, Vaníček, Záruba
celá škola v kategorii škol do 150 žáků
skok vysoký – 1. místo-Dominik Valenta
skok daleký – 2. místo –Jakub Kratochvíl st.
vrh koulí –1. místo jakub Kratochvíl st.
štafeta hoši – 4. místo
1 500m – 4. místo – Marek Parkos

Těší nás, že v těchto soutěžích dosahujeme výsledků srovnatelných se školami ve větších sídlech, jako jsou Zdice, Hořovice, Králův Dvůr, ale
mnohdy i Beroun.
Nedílnou součástí života školy je zájmová činnost. Při škole pracovalo 8 zájmových útvarů, podařilo se nám přesunout do školy keramický
kroužek Domečku Hořovice, takže děti nemusejí dojíždět. Hudební kroužky se během školního roku prezentovaly při 6 vystoupeních v obci a 1x v
DD Na Výsluní Hořovice. Největší zdařilou akcí byl již tradičně Vánoční koncert, který byl opravdu hojně navštíven.
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Vedeme děti i k solidaritě s těmi lidmi v naší společnosti, kteří potřebují pomoc, a proto se zapojujeme do veřejných sbírek, např.:
Fond Sidus-Vracíme dětem úsměvy výtěžek 921,-Kč. Život dětem- vybráno 720,- ve prospěch dětských oddělení pražských nemocnic. Zapojení
do sbírky pro manžele Chvojkovy- vybráno a odesláno 14 000,- Kč. Všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy patří za jejich příspěvky veliké
poděkování.
Během školního roku se nám porouchalo několik přístrojů a technických zařízení např. dataprojektor, 2 počítače, 2 multifunkční kopírky,
vysavač... A tak jsme nemalé finanční prostředky museli vydat za jejich obnovu či náhradu, místo abychom je věnovali na nákup nového nábytku
pro žáky a zlepšení vybavení tříd, jak bylo původním záměrem.
Velkou pozornost jsme věnovali aktivitám v oblasti ekologické výchovy. Naše škola v dubnu 2014 obdržela významné ocenění v oblasti
ekologické a enviromentální výchovy a vzdělávání. Z rukou PaedDr. Milana Němce, náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu a
docentky Milady Švecové, CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy, nám byl na léta 2014-2016 propůjčen titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2.STUPNĚ. Toto ocenění nás nesmírně těší a zároveň zavazuje k provádění kvalitních, zajímavých a užitečných
projektů i ke každodenní práci v hodinách, zejména v přírodovědných předmětech.
V rámci Recyklohraní jsme odevzdali 1 173 kg elektroodpadu, čímž jsme uspořili 20,97MWh elektrické energie a 1309 l ropy. Za přidělené
body jsme si vybrali hry, sportovní potřeby výukové modely na přírodopis. Sběr druhotných surovin s AVE, hlavně papíru a víček od PET lahví,
nám vynesl cca 4 000,- Kč , které jsme využili na cestovné na soutěže a na odměny pro žáky . Děkujeme všem, kteří přispěli do sběrových akcí a
věříme, že v těchto aktivitách nás rodičovská veřejnost podpoří i v příštím školním roce.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Pasování prvňáčků
Velmi hezkou událost zažili prvňáčci, kteří 16.6.2014 navštívili hořovický zámek, kde byli pasováni na čtenáře. Děti musely předvést své čtenářské
dovednosti a přečíst úryvek textu. Všem se to úspěšně podařilo a děti získaly krásnou čtenářskou stuhu.
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Dolský potok 2014

Rok 2014 byl na Doláku jubilejním. Letos jsme na naší louce v údolí Dolského potoka byli již po 25. Prožili jsme opět krásné tři týdny her a
soutěží, také trochu pracování a pochodování. Doufám, že všichni budeme mít na co vzpomínat. A o čem byla táborová hra?

Soňa Solarová

Slet čarodějnic a čarodějů
Členky kulturní komise připravily pro děti opět krásný slet čarodějnic a čarodějů. Všichni jsme se slétli v úterý 30. dubna před Lidovým domem v
Zaječově. Příjemnou procházkou jsme se vydali kolem hřbitova ke hřišti na Rudě nad Vartou. Zde byly pro děti připravené krásné soutěže. Za každý
splněný úkol dostal každý soutěživec ingredience do lektvaru. Po splnění všech úkolů všichni společně uvařili čarovný lektvar. U příležitosti
zakončení již tradičně krásného sletu jsme všichni obřadně „upálili“ špekáčky.
Marcela Kořánová - starostka obce Zaječov
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Činnost SDH Zaječov za rok 2014

Rádi bychom Vás tímto článkem seznámili s činností SDH
Zaječov od začátku roku 2014. Založili jsme na Tři krále novou
tradici v naší obci. V tento den se děti rozešly do všech koutů
Zaječova, aby přály do nového roku. Děkujeme všem, kteří
nám otevřeli a odměnili malé i velké koledníky. Doufáme, že
Vás tato akce potěšila a těšíte se na další rok stejně jako my.
Koncem března jsme vyrazili na výlet do Berouna. Tam
jsme nejprve navštívili Plzeňskou věž a místní muzeum, kde
právě probíhala výstava s názvem Svět barevných kostek.
Hlavní cílem však byla návštěva místního bazénu. Kde nám
dvě hodiny pobytu zaplatilo SDH Jivina za ukázky na jejich
oslavách. Na zbylé vstupy a autobus si děti vydělaly sami při
Tříkrálovém blahopřání.
V dubnu jsme udělali krátkou výpravu do okolních lesů za
účelem získat odznak spojaře. Počasí nám příliš nepřálo,
proto jsme se nejprve uchýlili do velkého sálu lidového domu a prováděli zde šifrovaní a dešifrování zpráv, práci s morseovkou a s vysílačkami.
Poté, co přestalo pršet, jsme vyrazili do lesa u části obce Kout, kde jsme pekli buřty. Cestou jsme si vyzkoušeli volat pomocí vysílaček.
Květen již tradičně patřil přípravě na II. kolo hry Plamen, které se konalo v Oseku. Za SDH Zaječov nastoupilo družstvo přípravky, mladší žáci
A, mladší žáci B, straší žáci, 3 dorostenky jednotlivkyně a dorostenec jednotlivec. První den soutěže byly na programu disciplíny štafeta 4x60m
a požární útok. Všechna naše družstva v disciplínách excelovala. Pro družstva mladší žáků a přípravky proběhlo tento den také celkové
vyhodnocení. Naše přípravka se umístila na 1. místě, mladší A také na 1. místě a mladší B na místě 2. V odpoledních hodinách proběhla také
soutěž dorostenců. Za nás na start nastoupil Jan Charvát, Daniela Kebrdlová, Sabina Valentová a Michaela Vaverová. A i jednotlivci si vedli
velmi dobře a obsadili nejvyšší příčky. Danča Kebrdlová si jako vítězka své kategorie vybojovala postup na krajské kolo. Pro družstvo starší žáků
pokračoval závod nedělními disciplínami, štafetou CTIF a požárním útokem CTIF.
Pro nepřízeň počasí byly povoleny pouze jedny pokusy na těchto disciplínách,
což nám vůbec nevadilo. Ani v jedné z těchto disciplín jsme nebyli poraženi.
Celkově jsme obsadili 1. místo s velkým náskokem tak postoupili na krajské kolo.
Okresní kolo pro nás nebylo uzavřením letošní sezóny, protože jsem 7. 6. 2014
vyrazili na memoriál Adolfa Jandy na Chaloupkách. Ve složení jedno družstvo
mladších a jedno družstvo starších jsme zabojovali v disciplínách štafeta
požárních dvojic, štafeta 4x50m a požární útok. Mladší žáci byli naprosto
suveréní ve všech disciplínách a zaslouženě zvítězili. U starších žáků byla cesta k
vítězství více trnitá. Ačkoliv brali starší memoriál jako přípravu na krajské kolo,
došlo k pár chybičkám a o celkovém pořadí rozhodovala až disciplína požární
útok. Naše družstvo, ale předvedlo nejrychlejší útok, čímž obsadilo celkové 1.
místo.
V polovině června jsem se vydali na třídenní soustředění do rekreačního
střediska Sv.Štěpán. Starší žáci se připravovali na krajské kolo a mladší žáci zaslouženě odpočívali, proto byly celé tři dny protkané soutěžemi s
Indiány a kovboji. Velkým závěrem bylo vyhodnocení celoroční činnosti dětí.
Družstvo starších žáků z kolektivu mladých hasičů ze Zaječova opět
obhájilo své prvenství na okresním kole hry Plamen, čímž postoupilo do kola
krajského. To se konalo ve dnech 20. až 22. června na stadionu ve Vlašimi.
Odjezd byl bohužel doprovázen řadou zdravotních problémů ze strany
závodníků, proto jsme do soutěže nastupovali s menší skepsí. Soutěžilo se v
šesti náročných disciplínách, které mělo družstvo ze Zaječova velmi dobře
technicky zvládnuté. Avšak ani toto nestačilo vyrovnat nižší věkový průměr
našeho družstva, které obsadilo celkové 10. místo. Naopak velmi dobře se
dařilo naší dorostence jednotlivkyni Danče Kebrdlové, která ve své věkové
kategorii zazářila a obsadila fantastické 2.místo.
Ke konci června se někteří z nás vydali do domova důchodců v Hořovicích,
aby zde předvedli svůj hasičský um. Pro straší žáky byl pak připraven
cyklovýlet jako závěr sezony 2013/2014.
V našem sboru se nescházejí pouze družstva mladých hasičů, ale i družstvo žen a mužů. Dospěláci pomáhají dětem při různých
akcí jako tradiční sběr želeného šrotu nebo tříkrálové blahopřání. Samozřejmě se také účastníme soutěží. První letošní byla okrsková soutěž v
požárním sportu konaná na stadionu v Oseku. Vyslali jsme sem družstvo mužů i žen. Ženy zvítězily jak ve štafetě 4x100, tak v požárním útoku a
postoupily na Okresní kolo. Muži je napodobili a také vyhráli a postoupili. Okresní kolo v požárním sportu se konalo na Chyňavě. Zúčastnilo se
pouze družstvo mužů. Ženy se soutěže nemohly zúčastnit. První disciplínou pro muže byl požární útok. Zde jsme obsadili s časem 32:70s
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nečekaně první místo a do štafety 4x100 jsme tedy šli s tím,
porvat se o celkové vítězství. To se nám povedlo a vyhráli
jsme i štafetu, čímž jsme poprvé posunuli Zaječovské hasiče
na krajské kolo soutěže v kategorii mužů. Naposled
postoupili v roce 1969 muži z SDH Kvaň, která pak přešla pod
SDH Zaječov. Měli jsme dva týdny, abychom dotrénovali
novou disciplínu a to běh jednotlivců na 100m. s
překážkami, kterou někteří z nás viděli prvně. I přes snaživý
trénink jsme zjistili, že až na některé výjimky v této disciplíně
nestíháme. Nakonec z toho bylo 10.místo. První den se ještě
běžela štafeta 4x100m. Zde jsme věřili, že první výsledek
vylepšíme. První štafeta zaběhla zajištovací čas 78,98 s.
Druhá štafeta měla za úkol tento čas vylepšit. To se jí časově i
povedlo a zaběhla za 69 vteřin. Bohužel byla
diskvalifikována za rozpojené středy na hadicích. Tak se
počítal čas první a to znamenalo opět 10. místo. Druhý den
probíhala pouze královská disciplína a to požární útok. I zde
jsme se bohužel neobešli bez zaváhání. Nepodařilo se nám
nalít vodu do stroje, což nás stálo spoustu času. Nakonec
jsme zde skončili 11. Ve finále nám naše výsledky stačili na celkové 10. místo a z Nymburka jsme odjížděli poměrně zklamaní.
Nová sezona odstartuje první schůzkou pro děti 5. září a začneme se hned připravovat na I.kolo hry Plamen. Moc se těšíme na stávající i
nové členy.
Mgr. BC. Martina Stehlíková - vedoucí mládeže
n

Další úspěch Zaječovské rybolovné techniky
Dne 7.6.2014 proběhlo v Sedlčanech Mistrovství České republiky v rybolovné technice. V
juniorské kategorii reprezentoval Středočechy Tomáš Spáčil. Tomáš je již dva roky
reprezentantem České republiky a i na tomto mistrovství potvrdil vysokou výkonnost.
Celkem získal čtyři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili a stal se mistrem ČR mezi
juniory. Nejenom, že dosáhl vysokého počtu bodů (517,975), ale vytvořil i nový český rekord
v hodu muškou do dálky. Starý rekord byl platný dlouhých 14 let a o to cennější je jeho
překonání. Tomáš S. dosáhl v tomto roce již několika vynikajících výsledků, jako je předčasné
vítězství v českém poháru nebo první místo v závodě světového poháru v Rakouském
Lenzingu. Bezesporu největší úspěch ovšem je nominace jak do juniorské tak do SENIORSKÉ
reprezentace. Vzhledem k vynikajícím závodníkům, které v Čechách máme je velmi těžké pro
mladé závodníky se probojovat jako junior mezi elitu. Tomáš Spáčil je první závodník po 26
letech, který to dokázal.
Po juniorském mistrovství se Tomáš S. zúčastnil seniorského mezinárodního
mistrovství České republiky a zároveň Světového poháru. Na tyto závody se sjela do Českých
Budějovic celá evropská špička. Za účasti 76 závodníků z Česka, Německa, Polska, Rakouska,
Švýcarska a Chorvatska. Závody byly rozloženy do dvou dnů, kdy v pátek probíhaly disciplíny
6 až 9, ve kterých Tomáš závodil poprvé na tak velkých závodech a nevedl si vůbec špatně,
pátek skončil v horní polovině tabulky. V sobotu se závodilo v pětiboji, ve kterém měl Tomáš největší šance na nějaké solidní umístění. To dokázal
hned v první disciplíně, kde se dokázal bezchybným výkonem probojovat do finále, ve kterém opět neudělal žádnou chybu a díky nejrychlejšímu
času získal svůj první titul mezi seniory. Během dopoledne, kdy probíhají terčové disciplíny, získal ještě jedno zlato, opět po bezchybném výkonu
a nejrychlejším čase.
Do druhé poloviny závodu nastupoval Tomáš z pátého místa a vzhledem tomu že se začaly házet dálkové disciplíny, které vyhovují starším a
silnějším závodníkům, dalo se těžko odhadovat, jestli toto umístění udrží. Neudržel, vylepšil. Po hodu muškou do dálky se posunul šestnáctiletý
závodník na třetí místo.
Po čtyřech disciplínách bylo jasné, že může překonat český juniorský rekord v pětiboji. K tomuto rekordu bylo potřeba hodit 71,2 metrů a to
zátěží, která váží 7,5g. Každý závodník má tři pokusy, které musí umístit do výseče, jinak je pokus neplatný, první pokus byl ještě krátký, ale druhý
měl hodnotu 73,86 metrů a bylo jasné, že se pokus o rekord povedl!
Nový rekord má hodnotu 531,300 bodů a je škoda, že na těchto závodech nebyl mezinárodní rozhodčí, bez kterého nemohl být tento výsledek
uznán za rekord světový, který má hodnotu pouze 524,6 bodů! Je to další výzva, ale vzhledem ke svému věku, dostane ještě mnoho příležitostí
překonat i tento rekord. Po součtu všech dosažených bodů za celý den se Tomáš Spáčil umístil na krásném třetím místě a nechal za sebou celou
řadu závodníků, kteří se mohou chlubit tituly mistrů světa a Evropy. Tímto výsledkem nenechal nikoho na pochybách, kdo bude favorit na
juniorském mistrovství světa a určitě se popere o nějaký cenný kov na seniorském mistrovství.
Radek Spáčil
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HISTORIE
Setkání s T.G.Masarykem

Jako devítiletý jsem si hrál s ostatními dětmi na place před
hospodou „Na Kozině“. Dětskou pozornost vtom upoutala
dvě auta, jedoucí od školy směrem na Příbram. V té době
každé auto, které projíždělo obcí, vzbuzovalo zájem nejen
dětí, ale i dospělých.
Auta zastavila před uvedenou hospodou, a to byl signál,
abychom si uvedená auta mohli prohlédnout zblízka. Jaké
bylo pro všechny překvapení, když z jednoho auta
vystoupil pan prezident T.G. Masaryk. V místě, kde se
říkalo „U černé díry“ přejelo totiž jedno z aut menšího psa,
pravděpodobně jezevčíka. „Černá díra“ bylo místo, kde
tekla voda přes cestu z lomce do potoka.
Pan prezident chtěl tuto nepříjemnou věc vyřídit. Tu se
však okolo něj seběhli dospělí a my děti jsme přes dospělé neviděly. Toho se však pan prezident všiml, a proto dospělé požádal, aby děti pustili
k němu. Tak jsem se dostal až do těsné blízkosti k panu prezidentovi a dokonce jsem si na něho sáhl.
To se již mezi dospělými objevila paní hostinská a nabízela nečekaným vzácným hostům malé občerstvení. Pan prezident si vzal krajíček
chleba a radu mužských, že se zde točí výborné pivo, neposlechl. Šel ke studni, která stávala v dolním rohu u dnešních vrat, vytáhl si okov s
vodou a chléb zapil čerstvou vodou.
Dle vyprávění p.Jiřího Veselého, nar. 1921 z Nové Vsi č.p. 6 sepsal J.B. 18.01.2008.

Zájezdní hostinec „Zděná“
V poslední době se v naší obci na každé schůzi OÚ vede diskuse o zachování zaječovské dominanty, bývalé hospody Zděná. Názory se různí, a ať
spor o budoucnost dopadne jakkoliv, pohleďme zpět do minulosti.
Byla to doba, kdy zboží a různé náklady se přepravovaly na formanských vozech tažených koňmi. Byla to práce nejen těžká, ale i
nebezpečná. Zaječovem probíhala důležitá spojovací cesta mezi Příbramí a Rokycany. „Zděná“ sloužila jako zájezdní hospoda ohrazená
kamennou zdí. Povoz zajel skrze vrata od kostela, na dvůr. Zde zůstal stát. Forman odešel na levou stranu do hospody a zatímco se
občerstvoval, čeledíni se postarali o jeho vůz a koně. Ráno byli odpočatí koně znovu zapřaženi a druhými vraty směrem na Komárov, aby se
nemuseli na dvoře točit, pokračovali ke svému cíli. Ať již zamířili směrem na Příbram či Zbiroh, čekala je překážka. Byl to kopec Hejlák, či Milina
na druhé straně. Tuto překážku pomáhal formanům překonávat hostinský Kunc. Ne, že by chodil tlačit povozy do uvedených kopců, ale
půjčoval formanům takzvanou
přípřež. Byl to pár koní připřažených k
povozu. Byla to jistě pro hostinského
výnosná činnost.
Silnice byla ve špatném stavu, a bylo
potřeba vybudovat novou. Mezi
osadníky se říkalo, že nová cesta na
Zbiroh měla jít směrem na Těně a u
Prantíka měla zahnout doprava. Vyšla
by v údolí před Olešnou a tím by se
vyhnula vrchu Milina. Na druhé straně
měla cesta „U bílého křížku“ zahnout
směrem k letišti a přes bubna vyjít u
Červeného potoka. Nová cesta však
byla vyměřená do nejstrmějších kopců
Miliny a Hejláku. Důvod prý byl
jednoduchý. Inženýr, který cestu vyměřoval, byl ubytován ve Zděné a rádcem byl hostinský Kunc. Nechtěl přijít o zisk z půjčování přípřeží.
Závěr si udělá každý sám. Protekce byla, je a jistě bude. Měla by však být v té co nejmenší míře. A tak jako přípřeže pomáhaly k rozkvětu
zájezdního hostince ve Zděné, očekávejme se zájmem, jaká činnost dnešního spolku na záchranu Zděné pomůže k znovuzrození tohoto
objektu.
Dle vyprávění p.Jiřího Veselého, nar. 1921 z Nové Vsi č.p. 6 sepsal J.B. 18.01.2008.
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Setkání fotbalistů v Zaječově
U příležitosti 98. výročí od založení FK. Zaječov se v pátek 4.4. 2014 v Lidovém domě v Zaječově uskutečnilo setkání bývalých fotbalistů a
funkcionářů FK. Zaječov. Setkání bylo spojeno s krásnou výstavou starých fotografií a trofejí. Pořadatelé pan Plecitý, pan Ing. Charvát a pan
Jaroslav Ungr se již těší na setkání u příložitosti 100. výročí založení fotbalu v Zaječově v roce 2016. Tímto Všem účastníkům přeji hodně zdraví
a těším se na příjemné setkání se všemi v roce 2016.

Marcela Kořánová

D o v o l u j e m e s i Vá s p o z v a t n a
XXII.celostátní setkání 52. Pomocného
technického praporu Vojenských táborů
nucených prací, které se koná ve středu
17.září 2014 v Zaječově Svaté dobrotivé.
Setkání bude zahájeno přivítáním čestných
hostů na Obecním úřadě v Zaječově a
bude pokračovat v 9:30 mší svatou v
klášteře Panny Marie Svaté Dobrotivé,
která bude sloužena Jeho Eminencí
ka rd in á lem D o m in ikem D u ko u ,
arcibiskupem pražským. V 11:00 se
účastníci setkání přesunou k pietnímu aktu
k pomníku 52.PTP

Petr Dvořák , Zaječov 132
tel. 776 304 678, e-mail: tiskarnadvorak@seznam.cz
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