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Přeji Vám krásné léto, plné
sluníčka, pohody a zdraví!
Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

OKÉNKO STAROSTY

Ceny pozemků v Zaječově v roce 2021
Mnoho lidí se tento rok zarazilo nad odhadními cenami pozemků v Zaječově. Zcela nedávno
vstoupila v platnost nová vyhláška ohledně odhadů pozemků. Tímto aktem skončila většina odhadců v širokém okolí, neboť nesouhlasili s novou
vyhláškou o odhadování nemovitostí či pozemků,
nebo se nechtěli učit novým metodikám.

hadů tržní ceny pozemků. Poslední odhady obce
za nezasíťované pozemky, určené k bydlení,
vzrostly nad 500,-Kč za m2. Obec Zaječov bude
na svém veřejném zasedání 29. 6. 2021 prodávat,
z mého hlediska zcela nepotřebné, pozemky v korytě Mourového potoka. Tyto pozemky byly nyní
odhadnuty na cca 235,- Kč/m2.

V současném roce 2021 i trh s nemovitostmi extrémně zdražil. Toto zdražení se promítlo i do od-

Vladimír Havlík – starosta

Obecní kanalizace

Voda pro Zaječov

Mezi nejzásadnější změny v roce 2021 je fakt, že
jsme si zpět vzali provozování obecní kanalizace. Jelikož jsem se několikrát setkal s mylnými domněnkami ohledně vlastnictví vodovodu nebo kanalizace,
chtěl bych znovu zopakovat, že Obec Zaječov je jak
vlastníkem, tak i od 1. 7. 2021 provozovatelem kanalizace a ČOV Zaječov. Obec Zaječov provozuje vlastní
i kompletní vodohospodářskou infrastrukturu, tedy
vodojemy a vodovodní řady, přečerpávací stanice
a novou úpravnu vody. Obec Zaječov musí dokládat
na Středočeský kraj či finanční úřad, že neprovozuje
kanalizaci ani ČOV za účelem zisku. Zisky není možné akumulovat a již z tohoto pohledu věřím, že obec
bude nejlepším hospodářem a provozovatelem.
Bohužel je to vykoupeno velkým množstvím práce,
ale věřím, že se to vyplatí. Chtěli bychom pouze poprosit, abyste nám nechali čas, neboť zpracovat asi
650 žádostí a následně rozeslat a roznést 650 nových smluv, nebude otázka jednoho dne. Doufám, že
v průběhu července se dostane postupně na všechny - prosím tedy vyčkejte.

27. 5. 2021 zastupitelé na veřejném zasedání rozhodli o pořízení hasičské cisterny pro JSDH Zaječov. Kdyby bylo nejhůře, máme pro potřeby občanů super
fungující jednotku hasičů, vybavenou 2400 l vody. Ať
stroj dobře slouží!
Přeji Vám krásné léto, plné sluníčka, pohody a zdraví!
Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

Mourový potok

Bylo vydáno stavební povolení pro realizaci stavby:
„Mourový potok, ř. km 0,880 – 1,145, Zaječov, stabilizace koryta“. Dle zástupců povodí by měla akce
začít na podzim roku 2021, v horším případě na jaře
2022. Věříme, že tato akce pomůže ke klidnému spaní v problémové lokalitě. Jsem osobně moc rád, že
se po několika letech a několika povodních konečně podařilo stavební záměr zařadit do realizovaných
staveb povodní Vltavy.

Vážení spoluobčané,

Kultura

chtěl bych Vás informovat o novinkách v naší
obci. Velice příjemnou zprávou je narození
7 obecních jehňátek, která pomáhají sekat
prostor za hrází u OÚ.

Pokud bude příznivá hygienická situace v ČR,
uskutečníme opět Zaječovské Zaječení. Letos
bude doplněno o program pro děti. Termín je
opět 1. sobotu v září.
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Nepořádek po obci
Vážení spoluobčané, snad v každém vydání Zaječovských novin, vás prosím
o udržování pořádku v obci (a už je mi to trapné to znovu připomínat).
Mám pocit, že noviny někteří občané vůbec nečtou,
nebo ignorují i pravidla, která jsou dána zákony a vyhláškami. Máme krásnou obec, tak proč nám ji někteří občané ničí. Tu se na bývalých stanovištích válí
tašky s plasty, tu zase krabice, a přitom na to máme
pytle, které každých čtrnáct dní pracovníci obce svážejí, anebo mají občané možnost je odnést za Lidový
dům. Určitě mi dáte za pravdu, že tento sběr pan starosta velice dobře vyřešil.

Ale papíry a plasty to nekončí, v ohrádce před obecním úřadem se nám třeba objevila i sedačka, jinde
matrace, pneumatiky, skla z automobilů atd.. Prosím
Vás, kteří nám tu tento nepořádek děláte, zamyslete
se nad sebou a neničte nám naši chloubu, naši obec.
Co se týká vzhledu obce, to není pouze záležitostí
starosty či zastupitelstva, ale je to vizitkou nás všech.
Nezbedová
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Studánky

Každým začátkem roku pořádá oddíl nohejbalu pochod po Brdech – otvírání studánek. Letos díky koronaviru k tomu bohužel nedošlo. Naše opravené
studánky na této trase, už zná většina z vás.
Ale byli jste se už podívat na studánku třeba „U panny Lídy“. Je to turisty hojně navštěvovaná a docela
slavná studánka, která má i svoji historii a vztahuje
se k ní i jedna dosti známá pověst. Poutníci, kteří putovali přes lesy ať tím, či oním směrem se zastavovali u této studánky, aby si odpočinuli a posilnili se na další
cestu. Dnes je pramen poměrně slabý, ale zátiší ve stínu mohutných stromů je malebné.

Putovní kamínky

Už jste slyšeli o facebookové skupině „KAMÍNKY“?
Anebo jste našli nějaký pomalovaný kamínek a nevěděli jste co s ním? Trochu vám to objasním. Jsou
tu lidé, kteří malují na kamínky. Stačí najít vhodný
kamínek, pořídit si akrylové barvy a lak, a můžete
začít. Na kamínek namalujete jakýkoliv obrázek, nemusí to být žádné umělecké dílo. Pak obrázek musíte přelakovat, aby se nesmyl. Z druhé strany kamínku napíšete vaše PSČ a název skupiny „KAMÍNKY“
a přelakujete. Teď už ho stačí někam položit, kde
bude vidět.

Nezbedová

Posezení pod májí

A kamínky můžete i hledat. Pokud nějaký najdete a máte (asi rodiče) facebook, můžete ho vyfotit
a přidat do skupiny „KAMÍNKY“. A potom ho přesunout na jiné místo nebo si ho nechat, to už záleží
na vás. V této skupině můžete hledat i svoje kamínky. Tato zábava způsobuje radost nejen dětem, ale
i dospělým. Tak s chutí do toho.

V lidové tradici bývá květen spojen
se stavěním májek. Obyčej stavění
májí je velmi starý a znají ho po celé
Evropě. Bohužel poslední roky tato
tradice upadá.

Nezbedová

A proto bych chtěla
poděkovat nájemci LD
za uspořádání alespoň
„opožděného
posezení pod májí“. I když
se netančila beseda
a májovníci nechodili
po obci (letos nemohli),
tak jsme si to všichni zúčastnění u Lidového domu
velice užili. Nechyběla máj, břízky a ani malby po ulicích. Občerstvení bylo výborné a pití co si kdo přál.

Den matek
V neděli 9. května se slavil Den matek. Je to
mezinárodní svátek, který je oslavován po celém světě. Tuto tradici přejalo Československo v roce 1923 a trvá dodnes. Na tento den
by žádné dítě nemělo zapomenout, ať už jde
o mladší nebo starší ročníky. Maminky si určitě nějaký malý dárek zaslouží. A tak věřím, že
i Vy jste si na svou maminku vzpomněli.

Děkujeme a věříme, že se příští rok dočkáme opravdových májů.

Nezbedová

Nezbedová
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ČZS v Zaječově pořádá v sobotu 17. července
2021 v 16:00 hod. v Lidovém domě

Pozvánka

Oslavu 50 let
založení zahrádkářů
v Zaječově

Pozvánka na den
otevřených dveří
vodojemů dne
25. 7. 2021.

Program:
•
•
•
•

zahájení
zpráva o činnosti za 50 let
hudba – Strašická pohodovka
volná zábava

Výbor organizace zve všechny občany
a příznivce zahrádkaření na tuto akci.

Více informací najdete na
FB, WWW, nebo na nástěnkách obce Zaječov
– 14 dnů před konáním akce.

pozvánka
Obecní úřad Zaječov a Spolek Zděná 2012 vás zve na

„Tradiční setkání u památníku PTP ve Svaté Dobrotivé – Zaječově”,
které se koná ve čtvrtek 9. září 2021 v Zaječově – Svaté Dobrotivé.

Program

9:00 hod.	uvítání čestných hostů na obecním úřadě
9:30 hod.	mše svatá v místním kostele Panny Marie a sv.Dobrotivé
11:00 hod.	pietní akt u pomníku 52. PTP
• hymna slovenská a česká
• položení květinových darů k památníku
• uvítání starostou obce Zaječov
• projevy
• modlitba hlavního kaplana AČR
12:00 hod.	setkání s čestnými hosty v Lidovém domě
13:00 hod.	společný oběd a přátelské setkání účastníků
14:00 hod.	přednáška Mgr. Tomáše Makaje „Novinky z bádání o PTP“
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Zaječovská škola a školky konečně ožily
12. dubna 2021 byl po téměř dvouměsíčním uzavření obnoven provoz naší
základní i mateřské školy, i když nejprve jen pro předškoláky a v rotačním
režimu na 1. stupni. V květnu se v obdobném střídání sudých a lichých cyklů
přidal i 2.stupeň a od 10.května jsme začali učit díky dobré epidemiologické
situaci v našem kraji takřka běžným způsobem.

Bylo zrušeno i přísné nařízení k homogenitě tříd
a umožněna výuka tělesné výchovy. Z proticovidových opatření zůstala hlavně přísnější hygiena,zákaz společného zpěvu, dezinfekce, roušky a pondělní testování, které děti bez problému samy
zvládají a školu nijak nezatěžuje, pokud stát včas
zajistí dostatečné množství antigenních testů. Jako
učitelé jsme nesmírně rádi, že konečně máme před
sebou živé žáky, a ne „ obrázky „ či barevná kolečka na monitoru počítače.

Na většině žáků je vidět, že doma nezaháleli a látku probranou distančním způsobem ovládají, jistě
i díky podpoře rodičů, kterým za spolupráci patří
velké poděkování. Je však třeba učivo více upevnit
a procvičit, neboť jej nemají naposlouchané a zažité, a do konce školního roku máme v plánu probrat v jednotlivých ročnících hlavně „ jádrové“ učivo.
Rozhodně ale nejsme pozadu a pokračování školního roku o prázdninách či jeho anulování, jak navrhují
někteří politici, by bylo zcela zbytečné. Také si cení6

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 2/2021

zš a mš zaječov

Foto Pavel Kolář

Foto Adam Kasík
me toho, že návrat žáků do třídních kolektivů proběhl bez problémů, nedošlo k narušení vrstevnických
vztahů a vazby mezi dětmi se rychle obnovují.Velkou
zásluhu na tom mají hlavně paní třídní učitelky. Přispěla k tomu i fotografická soutěž ke Dni Země, kdy
žáci hlasovali o nejlepší fotografii svých spolužáků či
barevné dny, kdy se domlouvali na jednotné barvě
oblečení.
Během jarních měsíců se škole podařilo zrealizovat
2 projekty z 95 % financované z MMR prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy.
Jedná se o projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00
14730 s názvem Pořízení kompenzačních pomůcek v hodnotě 98 309,- Kč, z něhož jsme pořídili
výukový interaktivní displej pro 1.stupeň včetně
výukových programů a o projekt CZ.06.4.59/0.0/
0.0/16_075/0014657 „ Modernizace školní dílny
ZŠ a MŠ Zaječov“. Zde jsme dovybavili moderním
nábytkem, nářadím, žákovskými stroji a přístroji
školní dílnu za 340 898,80 Kč. Administrace projektu je však časově a administrativně náročná, stále
musíme řídícímu orgánu (odboru CRR na MMR )
něco dokládat a dokazovat, včetně fotografií bezbariérového WC,ale každou možnost pro rozvoj školy
se snažíme využít.

Foto Pavel Kolář

Foto Tereza Tichá

Žáci 9.ročníku vykonali přijímací zkoušky a prošli
přijímacím řízením na střední školy a ve velké většině byli přijati na zvolené školy a obory. Kromě 3
chlapců, kteří se chtějí vyučit řemeslu, budou všichni pokračovat v maturitních oborech.
Do konce školního roku zbývá několik dnů. Využíváme je k realizaci projektových dnů v rámci projektu
Šablony II a zaměřili jsme se na poznávání přírodního i kulturního bohatství našeho regionu. Školní
družina navštívila vodní hamr v Dobřívě, sedmáci
vyjeli k Padrťským rybníkům, 8.a 9. ročník navštívil
Národní muzeum v Praze a 6. ročník Dům přírody

Také máme za sebou zápis do ZŠ i do MŠ. Do 1. ročníku bylo přijato 17 žáků, z toho 5 z Olešné a nad
tento počet mají 2 děti odklad nástupu ke školní docházce. O zápis do MŠ projevilo zájem 24 uchazečů.
Z důvodů kapacity nebylo přijato 5 dvouletých dětí,
z toho 3 s jiným trvalým bydlištěm než v Zaječově.
7
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Natura v Příbrami. Ti nejmenší žáci vyjeli na brdský Olymp, na Plešivec a třeťáci se čtvrťáky vyrazili
na Valdek na akci „Do lesa s lesníkem. „K dopravě jsme často využili malý autobus ve vlastnictví obce Zaječov, a proto děkujeme vedení obce
za jeho pronájem, poděkování patří i řidičům panu
Dušanu Benetkovi, Vladimíru Havlíkovi st. a Pavlu
Bejčkovi.

mateřská škola
Děti v mateřské škole nyní
tráví hodně času venku, ale
paní učitelky s snaží vyhnout
dlouhému pobytu na přímém
slunci, proto vyhledávají stín
stromů či slunečníků.
I zde realizujeme projekt Šablony, např. využívání ICT k předškolnímu vzdělávání nebo spolupráci s odborníkem z praxe. Třída Včelky se
tak zúčastnila programu o slušném chování
Etiketa a ještě je čeká pořad Zdravé vaření.
Předškoláci se ve čtvrtek 10.6. velmi příjemně
rozloučili s mateřskou školkou a přestože měli
velmi krátkou dobu na přípravu, překvapili nás
krásnou besídkou, kterou nacvičili pod vedením paní učitelek Vlaďky Rokové a Markéty
Šlapákové. Ukázali, že umí nejen hezky recitovat, ale zpívat, cvičit a tančit. Přejeme jim, aby
takhle úspěšně pokračovali v září v 1. třídě.
Děkujeme všem pedagogům i zaměstnancům školy, že zvládli tento nelehký školní rok
plný omezení, změn a nových výzev. Poděkování patří i rodičům za podporu a spolupráci
při distanční výuce, ale i při testování a realizaci dalších hygienických opatření. Věříme,
že i přes úskalí distanční výuky školní rok
zdárně a v klidu dokončíme a žáci a učitelé si
užijí zasloužené letní prázdniny. Doufáme, že
zavládne i letní počasí a že nadcházející školní rok již proběhne bez nucených přestávek
a omezení.

Foto Valentýna Ungrová

Foto Karolína Kasíková

Paed. Dr. Marie Ernestová,
ředitelka školy

Foto Johana Pařízková
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SDH Zaječov už zase jede na plno
Máme za sebou dlouhé období, kdy jsme se každý mohli věnovat věcem
doma trochu více než je obvyklé a dohnat tak pracovní resty. Ne že by se
naše činnost úplně zastavila, ale významně omezila.
Okresní kolo hry Plamen

Na přelomu dubna a května jsme mohli pomalu
rozjet i tréninky. Začalo to nejprve tréninky jednotlivců a postupně se rozběhla i všechna družstva. Nyní už se jede na plné obrátky a můžete
nás u hasičárny vidět téměř každý den. Povedlo se
nám složit pět kompletních týmů, u dětí přípravku, mladší žáky a starší žáky a za dospělé tradičně
muže a opět se nám vyhouplo na scénu družstvo
žen. Dorostenci závodí pouze v kategorii jednotlivců. Sezóna to pro všechny byla zatím krátká, ale
mimořádně úspěšná.

Starší žáci šli do akce už 22.5. a jednalo se o okresní kolo hry Plamen, které se konalo v Olešné. Starších žáků letos bylo nějak málo, tak si vypůjčili posily
u mladších a také Amálku Jílkovou z Chaloupek a šlo
se trochu s rozpaky na věc. Už první disciplína nám
ale dodala potřebný klid, štafetu 4x60 jsme zaběhli za 47,32s a s rezervou jsme vyhráli. Vítězství jsme
si zopakovali i na štafetě požárních dvojic a na poslední disciplínu dne jsme nastupovali s vědomím,
že nám celkové prvenství nikdo nevezme. Na požárním útoku jsme sice měli několik problémů, ale i tak
to stačilo na třetí jedničku. Starší žáci tak postoupili
do kola krajského, které se konalo 12.6. ve Vlašimi.
Pustili jsme se tedy do dalších tréninků a nácviku
dvou dalších disciplín.

Družstva dětí bylo nutné po dlouhé pauze dát opět dohromady a rozhýbat. Je pravda, že zejména u starších
žáků, kterých bylo na prvním tréninku 5, to bylo hodně obtížné. I přes deštivé počasí se u mladších a starších žáků ihned najelo na systém trénování dvakrát
týdně a přípravka chodila jednou, plus jsme u všech
přidávali tréninky požárních útoků o víkendu. Tohle
nadšení nám potom přineslo ovoce při soutěžích.

O pohár starosty OSH

5.6. probíhala okresní soutěž také pro kategorie přípravky a mladších žáků. Nejkrásnější kategorie pří-

Mladší žáci a přípravka

Starší žáci na krajském kole
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pravky začínala. Soutěže v této kategorii milujeme
především proto, že děti ještě vůbec neřeší čas pokusů, počítání bodů apod. Pro ně je důležité, že vše
udělaly jak měly a za to čekají odměnu. Jsme nesmírně vděčni, že na našem okresu se v této kategorii
vždy rozdávají medaile všem zúčastněným protože
ty očka, co si prohlíží medaili na krku, jsou tou nejlepší odměnou pro vedoucí.

dání. Povedlo se nám zaběhnout nejrychleji ze všech
a brali jsme tak první místo. V rychlém sledu následovala ještě štafeta CTIF. Zde se nám už pod ruce začala drápat nervozita. V prvním pokuse jsme za chyby na hadici a podlezu „vyfasovali“20 trestných
sekund a nevypadalo to dobře. Druhý pokus už jsme
ale zaběhli čistě a hned bylo veseleji. Výkon nám stačil na další druhé místo z disciplíny. Na oběd jsme šli
teda s tím, že průběžné pořadí po třech disciplínách
vedeme ze součtem umístění 5. Za námi byla druhá Tuhaň se součtem 7 a třetí příčka patřila společně SDH Sloup a SDH Střezimíř. To bylo něco, s čím
jsme vůbec nepočítali a i nevěděli jak s tím pracovat.
Vše se podepsalo hned na další disciplíně, kterou
by útok CTIF. Předvedli jsme zde hned několik chyb
a celkově nám to stačilo až na desáté místo. Dostali
jsme zde tedy pomyslně přes prsty a vrátili nohama
na zem před poslední disciplínou. Tou byl klasický
požární útok. Situace v čele se v tu dobu poměrně
zamotala a o medaile bojovalo hned 7 týmů včetně
nás. První pokus se nám nepovedl,proudařka nestihla doběhnout a z velké dálky se nedařilo nastříkat.
Čas jednoho proudu byl 21s a druhého až 35s. Druhý pokus se povedl o něco lépe,ale oba proudy stříkali docela dlouhoale výsledný čas něco málo přes
27s. Nám nezbývalo než čekat jak to vše dopadne.
Vše dopadlo krásně na požárním útoku jsme obsadili 5 příčku a v celkovém pořadí krajského kola jsme
skončili na úžasném 2 místě. Tím jsme dokázali něco,
o čem jsme dlouho snili a to postup na mistroství
České Republiky. To se uskuteční 26-27.6. v Jihlavě
a starší žáci SDH Zaječov zde budou reprezentovat
Středočeský kraj, okres Beroun a hlavně obec Zaječov, tak nám všichni držte pěsti.

Naše přípravka na tom není jinak a předvedli nádherné štafety 4x60m a ještě lepší útok, kde měli náskok dvacet vteřin. Nemohlo to dopadnout jinak než
zlatem.
Mladší žáci, ty už většinou ví, do čeho jdou. Upřímně jak štafetu 4x60m, tak dvojičky, mladší nabombili
tak, že zbývajícím družstvům utekli o parník. Ale útok
ten nás potrápil. První pokus přetočený rozdělovač,
druhý dlouhé stříkání. Ale i tak se našim závodníkům
nakonec na krku houpaly medaile nejcennější.

Krajské kolo hry Plamen – Vlašim

Před krajským kolem jsme zahájili poměrně intenzivní přípravu. Trénovalo se několikrát týdně a bylo
přidáno i jedno celodenní soustředění místo školy.
Zároveň se nám povedlo i doplnit tým o navrátilce
Adama Kasíka a z Chaloupek jsme si vypůjčili další
Amálku tentokrát Lukešovou. Postupně si to začínalo
vše sedat. Na krajské kolo jsme ale neodjížděli s nějakým velkým očekáváním. Z týmu, který vybojoval
bronz na posledním krajském kole v roce 2019 nám
zbyli už jen Kuba Skácel a Matěj Grunt a časů které jsme zde předváděli se nám na tréninku nedařilo
dosáhnout. Říkali jsme, že budeme postupovat disciplínu po disciplíně a uvidíme, co z toho bude. První disciplínou, která měla odkrýt karty,byla štafeta
4x60. První naše nasazená čtveřice rozběhla pěkný
pokus, bohužel na posledním úseku nám Vojta Růžička zakopl. Zabojoval ale a vše dokončil. Chyby ale
kupili i ostatní včetně favoritů a naše druhá čtyřka,
která šla, až téměř na konci startovního pole věděla, že pokud vše klapne, může to být pěkný základ.
No a ono vše klaplo výsledný čas 42,17s a my se dostali do průběžného vedení. Nakonec se povedlo dát
rychlejší čas pouze štafetě ze Sloupu a my tak brali
druhé místo, které hodně potěšilo. Další disciplínou,
ve které se bojovalo, byla štafeta požárních dvojic.
Zde se opět děly velké věci a to hlavně v našem po-

Na začátku prázdnin si dáme krátkou pauzu pro regeneraci hlavně vedoucích a pak naskočíme do seriálu Brdsko-Vltavské šedesátky. Jedná se o seriál pěti
závodů v běhu na 60m s překážkami pro jednotlivce. Tento seriál bude letos vrcholit na naší půdě a to
19. 9. na fotbalovém hřišti.

Dorostenci

Někdy v září jsme si mysleli, že dokážeme postavit
plnohodnotné družstvo dorostenek a dorostenců.
Dlouhé období, kdy se nic nedělo, si zde vybralo největší daň. Do této kategorie tedy nastoupilo pouze
10
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Elda ale rozběhla a rozdělovač prdla jako nic. Celkově v kategorii střední dorostenky brala páté místo.
Áňa Braunová na dvojboji trochu zaváhala u okna
a při stovkách ji u druhého pokusu spadly spojky, ale
i tak si dala krásnou, i když nepopulární "bramboru".

5 jednotlivců. Jejich první soutěží bylo okresní kolo
v Olešné. Všichni si přivezli domů placku, co placku.
Všichni postoupili do krajského kola. Kuba Skácel
jako vítěz kategorie mladší dorostenci, Matěj Grunt
jako nejlepší střední dorostenec. Eliška Hrubá jako
zlatá ve středních dorostenkách a Anet Braunová
jako přebornice starších dorostenek. Verča Zárubová sice těsně ve středních dorostenkách brala stříbro, ale stříbro brala i mezi ženami v běhu na 100m
s překážkami, což znamená postup do kraje.

Krajské kolo dorostu – Český Brod

Ráno začínaly dívky Elda Hrubá předvedla krásný
dvojboj a kdyby si ta naše poctivka zbytečně dlouho nehlídala hasičák, mohla to být bomba. Stovky

Dorostenky jednotlivkyně na krajském kole
Odpoledne pak běhali kluci. Mates Grunt bohužel
na stovkách zaváhal oba pokusy a ten úžasný dvojboj už to pak moc nevytáhl. Ale klobouk dolů za ten
dvojboj, to byla pecka a Mates bral ve středních dorostencích sedmé místo. Posledním naším závodníkem byl Kuba Skácel. Stovky si dal na jistotu a dvojboj úžasnou šestnácku. A díky naprosto čistým testů
se Kuba stal vítězem své kategorie a postoupil tím
na Mistroství České republiky do Zábřehu. A posunul náš sbor tak, jak se to ještě nikomu nepodařilo.

Dorostenci jednotlivci na krajském kole
11
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Muži a ženy

li muži a byla to trochu divočina. Na posledním tréninku si „rozdělovač“ pohmoždil sval na noze a ráno
sotva šel, natož, aby běhal. A tak muži úplně bez
tréninku přeházeli posty a první pokus prostě šli jen,
aby nějak zaběhli a podle toho to bohužel i dopadlo,
neplatným pokusem. Před druhým se noha chladila a ošetřovala, aby se mohlo běžet, tak jak to muži
umí. A ačkoliv to bylo s rezervou, padlo to tam za 28
sekund a muži brali celkové 6.místo.

Po delší odmlce se nám opět povedlo složit družstvo žen. Muži tak nebudou v letošním roce objíždět soutěže sami. Obě družstva se vrhla do tréninků
požárních útoků. Chodí se téměř pravidelně jednou
týdně. Muži si přípravu zpestřili ještě soustředěním
s SDH Skalice.

Družstvo žen po obědě zápasilo především samo
se sebou. Nervozita z naprosto jiného stoje a nepovedený ani jeden pokus na tréninku je dost brzdila.
Během prvního pokusu bohužel proudy nedoběhly
včas k nástřiku. Druhý pokus se snažil „zadek“ pohlídat a asi až zbytečně moc dlouho. Konečný platný
čas 31 sekund stačil na celkové uspokojivé 8.místo.
Přes prázdninové měsíce se týmy mužů i žen vrhnou
do zápolení v Brdské lize. Muži po loňské průlomové
sezóně mají na co navazovat a ženy ne určitě nenechají zahanbit.
Družstvo mužů a družstvo žen

Co říci závěrem sezóna to byla zatím krátká ale mimořádně úspěšná. Na okresní úrovni se nám povedl
nevídaný počin, kdy jsme vyhráli všechny kategorie,
do kterých jsme nastoupili. Vše ještě vyšperkovali
obrovským úspěchem na krajském kole starší žáci
v podobě postupu na mistroství České Republiky
a postupu Kuby na mistroství.

Okresní kolo v Požárním sportu

Příprava přinesla ovoce hned na první soutěži. Tou
bylo okresní kolo v požárním sportu. Muži si po absolvované loňské Brdské lize celkem věřili. A tak to
dali prostě bez tréninku na tři Béčka. Luky si stihnul
odběhnout ještě dva pokusy na proudu s týmem
Broum. A právě Broumy mužům šlapali na paty. Ale
kluci na jistotu na pána a už při jejich druhém pokusu s posledním startovním číslem, věděli, že vítězství
a postup na kraj mají v kapse.

Děkujeme touto cestou za podporu od Obce Zaječov, OSH Beroun a dalším sponzorům. Dále bychom
rádi poděkovali našim příznivcům za podporu, které
se nám dostává a všem dobrovolníkům a pomocníkům, kteří se snaží trenérům ulehčit jejich práci.

Ženy se daly do kupy po dvou letech. A tak nějak si
to jely zkusit, protože by rády letos daly ligu s muži.
V prvním kole pokusů útoků sice ženy zaběhly nejrychlejší čas, ale pořád počítaly s tím, že během druhého kola je někdo překoná a postup na kraj vůbec
neřešily, no velká chyba. V kategorii žen se útoku již
nikomu rychleji nepodařil, tak i družstvo žen zvítězilo a postoupilo do krajského kola.

Krajské kolo v požárním sporu
– Kšely (okr. Kolín)

V sobotu 19.6. proběhlo krajské kolo v požárním
sportu, v disciplíně požární útok. Dopoledne závodi12
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Nová cisterna pro JSDH Zaječov
Zásahová jednotka obce Zaječov vyjížděla od začátku roku již k 5 mimořádným událostem. Tyto zásahy
poukazovaly čím dál více na dvě věci, že výjezdová
schopnost naší jednotky je na dobré úrovni, většinou se vyjíždělo kolem sedmé minuty od vyhlášení
poplachu, ale také na nutnost pořízení cisternové
stříkačky. Nejvíce to bylo vidět při požáru garáže
v Koutě, kde jsme přijeli jako první jednotka na místo požáru ale bez vody. Na místě se čekalo několik
minut na příjezd jiné jednotky s cisternou.

Momentálně členové jednotky pracují na přípravách
auta pro certifikaci u technického institutu požární
ochrany. Kam auto jede na přelomu června a července. Pokud vše projede, bude nás čekat ještě přihlášení auta do IZS a bude moci začít sloužit.
Velké poděkování zde patří Romanovi Čermákovi,
který si celou akci vzal pod patronát a klukům co
mu v tom vypomáhají. Další díky patří zastupitelstvu
obce, které nám tímto vyjádřilo důvěru a podporu.
Věříme, že zakoupení nové cisterny pomůže výrazně
zkvalitnit akceschopnost jednotky na úseku požární
ochrany obyvatel obce.

Tato fakta nás nakopla a začali jsme se pořízení nové
cisterny věnovat velmi intenzivně. Nakonec se nám
povedlo konečně sehnat auto, které vyhovuje potřebám naší jednotky, dokážeme ho zaparkovat do naší
malé zbrojnice a je cenově přijatelné. Pan starosta
Havlík nás v této věci podpořil a věc nabrala rychlý spád. Za několik dní koupi schválilo zastupitelstvo
obce a do týdne stála cisterna u naší zbrojnice.
Jedná se o cisternu na podvozkuMercedes Benz
1124 r. v. 1990. Auto je dovezené z Rakouska kde
sloužilo u dobrovolné jednotky. Má najeto pouhých
54 tisíc kilometrů. Má automatickou převodovku,
pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu a v případě potřeby podmetací sněhové řetězy. Může vést 8 hasičů, kdy dvě sedadla jsou vybavena držáky pro
dýchací přístroje. Objem nádrže je 2400 litrů vody.
Nástavba je vybavena čerpadlem ziegler a 50 metrů
dlouhou středotlakou hadicí na navijáku.

13
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Dětské závody v rybolovné technice
V neděli 6. června proběhly v Zaječově závody v rybolovné technice pro
mládež. Závodů se zúčastnilo 29 mladých rybářů. Nejpočetnější skupina
byla tradičně z MO Hořovice, dále pak z MO Mladá Boleslav, MO Sedlčany
a Pelhřimova.
Tyto tradiční závody jsme mohli
pořádat po více jak jednom roce
a jsme velmi rádi, že jsme mohli
přivítat takový počet závodníků.
Vzhledem k momentální situaci,
kdy se rybářské kroužky teprve
pomalu rozjíždí, se nedalyočekávat nějaké velké rekordy a šlo
hlavně o setkání dětí mezi několika organizacemi a opětovné
setkání s rybolovnou technikou.
Závodilo se v pěti kategoriích,
a to mladší žákyně, mladší žáci,
žákyně, žáci a junioři s juniorkami společně. Jednotlivé kategorie
vyhráli: Leontýna Vrbová (Hořovice), Jaroslav Dvořák (Pelhřimov),
Michaela Hurníková (Pelhřimov),
Vojtěch Šedivý (Mladá Boleslav)
a Zuzana Caltová (Sedlčany).
Na závodech jsme měli tu čest
přivítat i hosty, jako prvního místopředsedu SÚS p. Jiřího Nováka,
starostu obce Zaječov p.Vladimíra
Havlíka a předsedu MO Hořovice
p. Jaroslava Škváru. Chtěl bych
ještě poděkovat všem rozhodčím,
kteří nejen že pískají, ale i staví
terče a celkově se podílí na přípravě závodu. Na závěr patří velké poděkování našemu Středočeskému územnímu svazu, který
nás dlouhodobě podporuje.
Děkujeme.
Radek Spáčil
14
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Mladší žáci
Pořadí

Jméno

Organizace

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Celkem

1

Dvořák Jaroslav

Pelhřimov

50

48,1

74

65

70,23

307,33

2

Matěj Dvořák

Sedlčany

0

43,1

70

35

59,55

207,65

3

Benedykt Vít

M. Boleslav

0

33,94

44

25

48,18

151,12

4

Bělžík Václav

Pelhřimov

0

50

57,51

107,51

5

Jiří Erazím

Praskolesy

0

16

5

41,955

62,955

6

Lukáš Chot

Praskolesy

0

22

0

39,405

61,405

7

Jiří Majoroš

Hořovice

0

14

0

47,25

61,25

8

Pavel Abrhám

Praskolesy

0

14

0

39,375

53,375

9

Ondřej Langer

Praskolesy

0

8

5

31,95

44,95

10

Jan Chot

Praskolesy

0

16

20,7

36,7

D.2

D.3

D.4

D.5

Celkem

Mladší žákyně
Pořadí

Jméno

Organizace

D.1

1

Leontýna Vrbová

Praskolesy

20

0

37,14

57,14

2

Evelin Farářová

Hořovice

8

0

35,16

43,16

3

Vendula Sedláčková

Praskolesy

0

5

29,025

34,025

Jméno

Organizace

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Celkem

1

Vojtěch Šedivý

M.Boleslav

65

51,82

80

70

79,95

346,77

2

Strupek Matěj

Pelhřimov

25

44,5

76

60

76,44

281,94

3

Vojtěch Ryska

Praskolesy

0

54

35

50,055

139,055

4

Zdeněk Musil

Hořovice

0

20

10

62,58

92,58

Jméno

Organizace

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Celkem

1

Hurníková Michaela

Pelhřimov

65

53,12

72

75

88,575

353,695

2

Hurníková Martina

Pelhřimov

60

65,74

88

65

68,625

347,365

3

Sobková Lucie

Pelhřimov

50

64,62

80

60

80,595

335,215

4

Hurníková Markéta

Pelhřimov

35

59,3

70

40

77,01

281,31

5

Barbora Ponocná

M.Boleslav

0

31,36

36

10

44,1

121,46

6

Aneta Šimková

Praskolesy

0

20

15

37,2

72,2

Jméno

Organizace

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

Celkem

1

Zuzana Caltová

Sedlčany

60

56,4

82

75

61,35

334,75

2

Adéla Karasová

Praskolesy

0

70

40

51,72

161,72

3

Jan Ryska

Praskolesy

66

45

50,595

161,595

4

Petr Hajduczký

Praskolesy

42

15

41,28

98,28

5

Pavel Hajduczký

Praskolesy

26

0

39,225

65,225

Žáci
Pořadí

Žákyně
Pořadí

Junioři
Pořadí
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TJ Zaječov
Sezóna 2020/2021 byla dle očekávání zrušena. Až po zlepšení
covidové situace byla uvolněna sportovní aktivita i pro amatérský
sport začátkem května.
Družstvo dospělých

Stará garda

Kluci za přísných hygienických nařízení začali trénovat 2x týdně a to vždy každou sobotu a středu.
Po dlouhé pauze první sprinty a kontakt s míčem
bolel jak nikdy jindy, ale jsme rádi, že se na hřišti můžeme opět potkávat a tak i tyto počáteční
bolůstkypřebolely.

Nejstarší fotbalisté se každým rokem setkávají na turnaji v Obecnici. Letos vedoucí,trenér a hráč v jedné
osobě Pavel Kratochvíl domluvil přátelský zápas v Zaječově. I tito kluci ukázali, že hrát fotbal se nezapomíná a zpestřili sobotní odpoledne nejen sobě ale i fanouškům kterých zavítalo do hlediště hned několik.

Družstvo dospělých sehrálo také již dva vzájemné
přátelské zápasy s týmem Dobříva. Nejprve jsme
na hřišti soupeře vyhráli 2:6 a o týden později na našem hřišti zvítězili už těsnějším rozdílem 4:3. Pro kluky to byly první zápasy od nucené pauzy 10.10.2020
kdy se sehrál poslední mistrovský zápas s Neumětely. V současné době probíhají tréninky a s velkým
očekáváním vyhlížíme začátek mistrovských bojů
který je plánován na 2. víkend v srpnu.
Do začátku soutěže se snažíme také naše řady rozšířit a posílit A tým před těžkými boji, které nás dozajista čekají. Ze sousedního Komárova přichází Petr
Chvojka a Ladislav Kolář který ještě před zrušením
soutěží patřil k oporám A týmu Komárova v Ondrášovka krajském přeboru.

Stará garda

Ladislav
Kolář

Petr Chvojka

Stará garda
16
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Mládež

O nejmenší hráče věku 4–6 let se stará dvojice Ondra Král a David Černý. Zápal do hry a aktivita během
tréninkových jednotek je radost pozorovat. Hráče
6-8 let má na starosti Karel Moulis. I on uvítal všechny hráče, kteří již před pauzou chodili na tréninky
a přivítal i několik nových tváří. Tyto hráči a hráčky

Ve středu 19. 5. jsme se spolu s dětmi sešli k prvnímu tréninku mládeže. Na hřiště jsme jako trenéři šli s velkým očekáváním, jak se pauza „podepíše“
na účasti. K naší radosti vítáme středu co středu více
a více dětí což nás trenéry a všechny v klubu těší.

David Černý s dětmi

Ondra Král, David Černý a děti
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jsou věkem mladší přípravky, ale s ohledem na jejich
začátky jsme se rozhodli v následující sezóně „jít“
cestou přátelských zápasů a do „ostrých“ zápasů
kluky nepřihlásili.

Zároveň z pozice sekretáře bych rád poděkoval klukům trenérům od naší mládeže. Ač se to nezdá je to
práce, která má sice své kouzlo, ale také přináší řadu
starostí!

Naopak co nás těší je, že tým starší přípravky 8-10let
jsme do soutěže přihlásili a budete je moci vídat o nedělích na turnajích v okolí a i na domácím hřišti. Tyto
hráče vede dvojice Zdeněk Hrabák a Jirka Klekner. Už
se zdálo, že hráči věkem mladších žáků po skončení
v přípravce dali fotbalu sbohem, ale po osobní domluvě kdy za mnou sami kluci přišli, že by chtěli hrát
jsme do sezóny 2021/2022 přihlásili i mladší žáky. Ti
hrají soutěž se zápasy v pátek odpoledne.

Věřím, že se nám tato práce s mládeží v budoucnu
vyplatí a tak jako nyní fandí diváci na zápasech dospělých ve 4. třídě a Okresním přeborubudou stejně fandit i těmto prckům nejen na zápasech nyní ale
i za pár let. A kdo ví, třeba už nyní trénuje mezi dětmi
v Zaječově fotbalista, který vyroste v nového Nedvěda, Kollera, Poborského nebo Rosického aj. …..
Klekner Jiří, sekretář

Věříme, že pandemická situace tomu dovolí a ve zdraví se
sejdeme na zápasech našeho
klubu na hřišti nejen v Zaječově
ale i při venkovních zápasech.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat zástupcům Obce
Zaječov za finanční podporu
i v tomto roce. Situace není lehká pro nikoho a proto si této
pomoci moc ceníme a ještě jednou děkujeme.
Zdeněk Hrabák

Karel Moulis s dětmi
18
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 2/2021

sport

Cvičí celá rodina
(a snad nám to už nic a nikdo nepřekazí)
O tom, jaký byl uplynulý rok, jak jsme ho strávili a co nám dal či vzal, by
mohl každý z nás vyprávět a mnohdy by to byly příběhy neuvěřitelné
až fantastické. Ale s hezkým počasím, jako by se svět začal vracet
do normálu a zdál se být zase vlastně skoro v pořádku.
rev, čísel, tvarů apod. Vzít s sebou můžete tatínky,
babičky, dědy nebo všechny najednou. Nezapomeňte dobrou náladu a úsměv na tváři.
Od začátku června se naše hodiny opět rozjely naplno a vidět usměvavé dětské tváře plné nadšení
a očekávání a slyšet dětský smích a křik, bylo po tak
dlouhé době opravdu k nezaplacení. Počasí nám
přálo, a proto jsme si zacvičily na čerstvém vzduchu
na zaječovském fotbalovém hřišti. Děti se s nadšením vrhly na zvířecí rozcvičku a protáhly se jako
kočičky, zaskákaly si jako žáby či se plazily jako hadi,
za zvuku hudebních nástrojů v rukou malých muzikantů zazněly známé hity jako je „Pec nám spadla“
nebo „Holka modrooká“, z brambory se stal málem
bramborák, využily jsme lano, které se podlézalo

První příležitosti se opět sejít, jsme využili i my
na ZAJEČOVSKÉM CVIČENÍ A HRANÍ PRO RODIČE
A DĚTI. Kdo o nás ještě neslyšel, tak připomenu, že
jsme skupina maminek a dětí ze Zaječova a blízkého
i vzdálenějšího okolí a scházíme se
každý čtvrtek od 16 do 17:30 hod
v sále Lidového domu v Zaječově
anebo (když počasí dovolí) na fotbalovém hřišti TJ Zaječov. Na našem cvičení, které je organizované pod záštitou TJ Zaječov, jsou
vítány děti menší i větší a zabaví
se u nás jak batolata, tak předškoláci. Každý týden se můžete těšit
na překážkovou dráhu, básničky,
říkanky a písničky, rozcvičku, nejrůznější honičky, závodění, běhání, cvičení s využitím cvičebních
pomůcek (velké míče, overbally,
atd.), ale také jsou pro děti připraveny různé rébusy, pracovní listy,
pomůcky a materiály k procvičení
jemné i hrubé motoriky, ale i ba19
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i přelézalo, ale také jsme si zahrály na siláky a soutěžily v přetahování. Pro děti byly připraveny pracovní
listy, kde měly najít nástroje a náčiní, které používá
doktor, hasič nebo policista, najít cestu ven z bludiště, hledat k obrázkům správný stín či obrázek, který do řady obrázků nepatří a mnoho dalšího. A víte,
co nejraději jí žába, ježek nebo tučňák? Naše děti to
ví už moc dobře. Na hřišti byly rozmístěny rybičky,
žížalky, mouchy nebo i kosti (samozřejmě vše papírové) a děti je sbíraly a vhazovaly do tlamičky zvířátky, které má tuto dobrotu nejraději. Na konec každé hodiny je pro děti připravena překážková dráha,
na které jsou použity molitanové prvky (kruh, lávka,
klín, …), nášlapná motorická dráha, překážky z gymnastických kruhů, půlkruhů a tyčí, tunel, bazének
s míčky nebo třeba špalky ze dřeva. Hurá a máme
cvičení za sebou! Nejen, že jsme se protáhly celé

tělo, užily si spoustu zábavy, ale také jsme se
něco naučily.
Zaječovské
cvičení
a hraní pro rodiče a děti
se na vás bude těšit opět
od poloviny září 2021.
A v dalším vydání Zaječovských listů se můžete těšit na dokumentaci
z Pirátského odpoledne, kterým jsme cvičení
v letošním školním roce
zakončily. Více informací a aktuality můžete najít na našem Facebooku
Zaječovské cvičení a hraní pro rodiče a děti (https://
www.facebook.com/groups/zajecovskecviceni).
Ing. Sandra Černá
A pro ty, co neznají, tak je tu naše známá Brambora,
tak ji přes léto natrénujte a v září si ji řekneme spolu.

Brambora

KOULELA SE ZE DVORA
(motáme jednou rukou okolo druhé)
VELIKÁNSKÁ BRAMBORA
(rukama děláme velké kolo)
NEVIDĚLA, NESLYŠELA,
(rukama si zakryjeme oči a pak uši)
SPADLA NA NI ZÁVORA.
(plácneme rukama o zem)
KAM KOUKÁŠ, TY ZÁVORO?
(hrozíme prstem)
NA TEBE, TY BRAMBORO.
(ukazuje prstem dopředu)
KDYBY TUDY PROJEL VLAK,
(ruce máme ohnuté v lokti a střídavě je
natahujeme před tělo a zase krčíme k tělu)
BYL BY Z TEBE BRAMBORÁK.
(ruce máme natažené před tělo a tleskáme)

20
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mariánská pouť

Mariánská pouť
Na květen obvykle vychází termín Mariánské pouti a letos tedy se
konala už v poměrně uvolněné atmosféře, po předchozím, velmi
dlouhém zákazu veškerých hromadných akcí.
Pouť jako obvykle začala v obci Těně u kapličky sv.
Václava. Od kapličky poutníci putují do CHKO Brdy
a lesem pokračují do zaječovského kostela. Cesta lesem letos musela být výrazně zkrácená. Po takříkajíc
tradiční trase je nutné před Zaječovem překonat potok. V předchozích letech to byl vždy snadno překročitelný malý potůček, letos ovšem byl výrazně dotovaný vydatnými dešti a z malého
klidného potůčku se stala těžko
překročitelná překážka. Pořadatelé proto museli trasu pozměnit,
z lesa vyjít cestou u Peškova dubu
a k Zaječovu pokračovat po silnici,
která je naštěstí ve víkendových
dnech celkem klidná.

slavena především v českém jazyce, některé části
také v angličtině a španělštině.
Mše byla nádherná a předznamenala (snad) návrat
k normálnímu životu bez omezujících opatření. Přejme si, aby příští XXV. Mariánská pouť byla stejně
krásná a pohodová.

Vyvrcholením poutě je slavnostní poutní mše, jíž předcházelo
vystoupení pěveckého smíšeného Svatotomášského sboru. Mši
celebroval správce hořovické
farnosti P. Stefan Wojdyla spolu
s knězi od sv. Tomáše a i když byla
Příchod poutníka do chrámu

Svatotomášský sbor

Chvíle odpočinku a občerstvení

Slavnostní poutní mše
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HISTORIE ŽIVNOSTÍ V ZAJEČOVĚ A NA KVANI (V. díl)
Prodejny potravin na Kvani
Prodejny koloniálu, smíšeného zboží, později Jednoty sloužily občanům
především u Kláštera, v Horním Zaječově, v Koutě, v Kozojedech a v Horní
Kvani. Dnes se podíváme na prodejny na Kvani.
Zdena Čížková roz. Jelenová, aby po Jitce Bělohlávkové zde jako poslední kvaňské občany obsluhovala paní Eva Ciprová.
Po uzavření prodejny začali občané chodit
nakupovat většinou z Horní Kvaně do Kozojed a ze Drah do Kouta.
V roce 1976 se spojují obce Zaječov a Kvaň.
Kvanští hasičistěhují veškerou techniku
do Zaječova a kvaňská požární zbrojnice
zeje prázdnotou. Je rozhodnuto ji přestavět na prodejnu. Zbrojnice je přestavěna
v akci Z a v r.1986 předána Jednotě Hořovice. Jako prodavačka zde působí mimo
jiných paní Věra Křivánková. Po r.1990 Jednota nerentabilní prodejny zavírá a nabízí k prodeji.
Tak v r.1997 kupují prodejnu manželé Václav a Jindra Balých z Kozojed čp.90. Provozují zde pohostinství U Vrby s novým čp.169.

Smíšené zboží a pohostinství na Kvani u Ciprů
V Koutě prodejny jistě dobře prosperovaly. Byla to
především ARMA v areálu vojenských kasáren, určená především pro armádu.Časem se prodejna zpřístupnila i ostatním občanům pod Jednotou. Název
ARMA zůstal až do demolice objektu. Jako nejznámější prodavačka zde prodávala paní Eliška Srpová.
V roce 1970 si občané v akci Z postavili dnešní prodejnu. Že tyto prodejny prosperovaly usuzuji z toho,
že do této prodejny chodili nakupovat zaměstnanci
z místního kamenolomu a z pily VLS. Nejdéle – 23
let – v prodejně prodávala Jaroslava Náprstková.
V Kozojedech byla prodejna nejdříve v čp.9 u Jarošů, aby se také v r.1970 jako prodejna v Koutě,
přestěhovala do nové prodejny uprostřed návsi.

Arma v Koutě

V Horní Kvani byla prodejna po druhé světové válce
nejdříve v čp.29. Jestliže většina hospod byla spojené s řeznictvím, zde se spojila hospoda s prodejnou
smíšeného zboží. Nejdříve zde prodávala majitelka
paní Jarmila Ciprová, po ní několik let to byla paní

Mezi ostatní prodejny zmiňme ještěobchod v Koutě
„u Anny z Boudy“, stánek na Kvani u Roubičáků, kde
prodávala rodina Pichlů. Velmi rozšířen byl prodej lahvového piva. Ten byl rozdělen na prodej lahvového
piva a na prodej piva v zákonitě uzavřených lahvích.
22
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Prodejna v Kozojedech
u Jaroše

Historické pohlednice
„Pohlednice 70. a 80. let 20. století – VI. díl“
„Hořovicko“ 80. léta s mapou
Pohlednice vydána před rokem 1989 je zajímavá
vyobrazením mapy Hořovicka, oblastí mezi Křivoklátskou vrchovinou a Brdy. Pohlednici pro turisty s vyznačenými poštami vydalo nakladatelství
Press foto Praha, tiskem v Severografii Červený
Kostelec. Fotil B. F. Dusík. Pohlednice byla prodávána ještě začátkem devadesátých let za 2,70 Kčs.
„Zbiroh a okolí“ 70. léta
V cyklu putování po Československu byla vydána
nakladatelstvím Orbis Praha pohlednice s kreslenou mapou zobrazující „Zbiroh a okolí“. Pohlednice
podobného typu byly velmi populární a měly propagovat turistický ruch, jenže např. zámek Zbiroh
byl po celou dobu socialismu nepřístupný a sloužil
pro potřeby armády. Pohlednici navrhl a zpracoval
Karel Slavík.
Pohlednice zapůjčili Josef a Pavel Švandrlíkovi.
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Pozvánka na koncert

Ondřej Smeykal a didgeridoo
Komorní koncert českého hráče a průkopníka hry na australský
nástroj didgeridoo. Srdečně zveme v sobotu 24. 7. od 19,oo hod
na ambientní večer v unikátním prostředí zaječovského kostela.
Pořádají Spolek Zděná 2012 a kostel Svaté Dobrotivé v Zaječově.
Vstup dobrovolný.

www.zdena-zajecov.estranky.cz
www.kostelsvbenigny2.blogspot.com
www.smeykal.com
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