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Vážení spoluobčané, přejeme Vám
příjemné prožívání podzimních dnů.
Obecní úřad Zaječov

OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s novinkami v naší obci a v krátkých článcích Vám
popíši stav připravovaných a probíhajících akcí.
VODA

ODPADY

Všechny rozbory, které nechala udělat naše obec,
vyšly zcela výborně. Parametry naší vody jsou
na hranici "kojenecké vody". Když máme kvalitní
vodu, můžeme ji pít a nemusíme kupovat pet lahve.
Budeme chránit životní prostředí a vytvářet méně
odpadu. A dokonce i ušetříte!!! Rozbory naší vody
najdete www.zajecov.cz. Úpravna, i když je ve zkušebním provozu, si dlouhodobě drží kvalitu pitné
vody a proces výroby máme 100% pod kontrolou.

Chtěl bych Vás informovat o stavu odpadového hospodářství v Zaječově. V současné době nám vycházejí naše odhady a v rámci pytlového sběru odpadu
šetříme finanční prostředky. Pytlovým sběrem se
nám snížila i produkce směsného komunálního odpadu. Tedy i zde ušetříme. O celkovém výsledku naší
změny Vás budeme informovat v prvním čísle novin
roku 2022.

Akce
Lidový dům Zaječov

Přístavba hasičské zbrojnice:

Nyní probíhá soutěž. Do konce října bychom měli
mít vybraného zhotovitele. Následně by měla začít
rekonstrukce, pravděpodobně začátkem roku 2022.

Intenzifikace ČOV a stavba kanalizace, vodovodu
a vodojemu v části obce Horní Kvaň

Již máme podaný projekt o stavební povolení.
V nadcházejících dnech budeme spouštět soutěž
na zhotovitele akce a do konce ledna 2022 musíme
odevzdat podepsanou smlouvu s dodavatelem a se
stavebním povolením. V případě získání dotace,
v níž věříme, jde spíše o formalitu, výstavba by měla
začít cca mezi 6.–8. měsícem roku 2022.

Zde je ve finále projektová dokumentace a stále čekáme jestli získáme dotaci na přístavbu, aby mohla
požární auta parkovat v garážích. Akce se bude realizovat pouze za předpokladu, že získáme finanční
prostředky.
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OKÉNKO STAROSTY
PUMPTRACK

žádat o dotaci na Středočeský kraj. Věříme, že se hřiště bude realizovat v příštím roce 2022. Hřiště je určené jak pro malé děti, tak i pro dospělé a bude zde
několik možností jízdy i obtížnosti.

Od roku 2017 máme cyklohřiště v územním plánu
naší obce. Nyní máme zpracovanou projektovou dokumentaci a po získání stavebního povolení budeme
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Prvotní studie Sběrný dvůr Zaječov

Měřiče rychlosti na příjezdní
komunikace do obce

Výběr těchto měřičů jsme spojili s městysem Komárov. Vysoutěžení celé akce bylo pod hlavičkou Mikroregionu Hořovice, který pro nás kompletně zpracoval výběrové řízení. Měřiče by se měly instalovat
na příjezdové komunikace od Těn, Olešné a Komárova. Měřič bude číst SPZ, bude osazen kamerou
a bude připojen i na POLICII ČR. Měřiče tedy nebudou sloužit pouze k měření rychlosti, ale budou také
napomáhat jako prevence kriminality.
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OBEC ZAJEČOV
Zaječov 265
267 63 Zaječov
PROJEKT

0,0

SBĚRNÝ DVŮR ZAJEČOV
0,0

ZŠ a MŠ Zaječov

Zde jsou v přípravách povrchy v areálu školy a studie
tělocvičny. Všechny tyto akce se budou realizovat jenom v případě získání finanční dotace.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

OBEC ZAJEČOV
Zaječov 265
267 63 Zaječov

SBĚRNÝ DVŮR ZAJEČOV

parc.číslo: 1099/95, 1099/91, 359/7, 1099/84, 1099/86,
1099/81, 1099/72, 1099/60, 1099/49, 1099/45, 1099/59,
1099/56
s
k.ú.: Zaječov; 790389
GENERÁLNÍ PROJEKTANT

DESKRIPTO s.r.o.
M 1:500

SO 401
přípojka NN

1

Zde máme kompletní studii a čekáme na vhodný dotační program. Následně čekáme na dokončení změny územního plánu, abychom mohli akci zrealizovat.
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Po několika letech, podnětů místních občanů z Kozojed, se připravil projekt na bezpečnou cestu pro
děti z Kozojed - směr škola. Projekt je nyní na stavebním úřadě k povolení. Realizace bude asi v roce
2023–2024 podle finančních možností, nebo v případě získání dotace.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
podzim ťuká na dveře se vším, co k němu patří ranní mlhy, nižší teploty – a příroda kolem nás začíná hrát všemi barvami. Blíží se zima a s tím i větrné
dny a plískanice. Vitamíny, minerály, pravidelné
větrání nám pomáhá udržovat imunitní systém
v dobrém stavu k překonání virů a bakterií. Přesto
jedinou cestou, jak pomůžeme koronavir překonat,
je dodržování vyhlášených opatření a rozumné
a ohleduplné každodenní vlastní chování.

dení těžko ubrání. Prosíme, aby se pejskaři chovali
ohleduplně a respektovali ostatní občany. Pokud se
situace bude opakovat, bude s těmito majiteli psa
zahájeno správní řízení. Nesmíme dávat ale všechny
pejskaře do jednoho „pytle“. Těm zodpovědným,
kterých je v obci většina, velice děkujeme.
Přeji Vám hezké podzimní dny, pozitivní náladu
a hlavně pevné zdraví. Doufám, že se i přes různě
se měnící omezení uvidíme na akcích pro děti, nebo
společenských akcích, anebo jen tak někde na procházce naší obcí.

Lidé žili od nepaměti pospolu. Soused pomáhal sousedovi. Věděl, že jeden bez druhého se neobejde. Já
Vám přeji, abyste měli kolem sebe takové sousedy
na jejichž zvonky můžete kdykoliv zazvonit s prosbou o pomoc.

Irena Nezbedová, místostarostka

Jedna věc ale trápí naše spoluobčany. Je to dodržování klidu o svátcích a nedělích. Obrací se na nás
občané, že jeho soused pravidelně seká zahradu
v neděli, a přitom je to důchodce, nebo že druhý
soused pravidelně řeže v neděli dříví a tak podobně. Těch stížností bylo během léta opravdu hodně.
Podle platné vyhlášky obce a dle zákona je každý
povinen zdržet se používání hlučných strojů a zařízení v této době. Prosím buďte k sobě ohleduplní
a dodržujte klid v těchto dnech.

Poděkování
spoluobčanům
Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat těm z Vás, kteří jste se aktivně zapojili v pomoci při zvelebování obce a udržování
pořádku. V každých novinách jsem Vás prosila, abyste neodkládali nepotřebné věci u bývalých stanovišť. Hyzdilo to obec a pak úklid
přidělával práci zaměstnancům obce. Věřím,
že takhle čisto bude už v naší obci napořád.
Děkujeme.

Další stížnosti, s kterými se občané obracejí na obecní úřad, je volné pobíhání psů po obci.
Výsledkem je, že psi volně pobíhají všude, včetně
oplocených dětských hřišť, trávníky ale i chodníky
jim slouží jako psí záchody. Nejen, že svými výkaly vše znečišťují, ale v současné době jsou stížnosti
hlavně na napadání občanů a hlavně dětí. Několik
případů napadení dětí bylo v Kozojedích a u studánky pod Kozojedy. Děti měly vždy štěstí, že byla nablízku dospělá osoba. Napadena v tomto úseku byla
i maminka s kočárkem. Jedním ze psů bylo i bojové
plemeno. Další případy byly v Hamburku, u Kláštera, na Nové Vsi, u LD a v Koutě. Došlo i k napadení
psa psem, což řešila policie. Nejde se ani spoléhat
na rozumný přístup majitelů psů, neboť jakmile je
požádáte, aby si psa odchytli, odpovědí, že ten jejich
nekouše. Oni nedokážou pochopit, že jiný člověk
nevítá, když po něm jejich pes skáče a děti se napa-

Nezbedová

inzerce

Od 1. 1. 2022 hledáme knihovnici
více informací na OÚ nebo na čísle

725 113 405
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AUTOVRAKY
Odstranění vraku z komunikace či veřejného
prostranství byl doposud velmi složitý a administrativně zdlouhavý proces. Především proto, že
odstavené vozidlo ve většině případů nesplňovalo definici „vraku“ dle zákona jako například vozidlo bez kol, s vytlučenými okny aj. Novela zákona
o pozemních komunikacích uvádí, že vrakem je
vozidlo, které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla (VIN) umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním

sklem na výrobním štítku. Dále vozidlo, které
nemá ve lhůtě delší než 6 měsíců platnou pravidelnou technickou prohlídku. Provozovatel takového vozidla bude vyzván k odstranění vozu z komunikace nebo veřejného prostranství. Věřím,
že ti provozovatelé, kterých se to týká, vozidla
odstraní, abychom s nimi nemuseli zahájit správní řízení. Přece všichni chceme mít obec čistou
a krásnou a ne „zaneřáděnou“ autovraky.
Nezbedová

Zahradníkův rok – říjen, listopad, prosinec
Říjen

ný na živiny a záhon pod něj můžete pohnojit dobře rozloženým kompostem. Ukliďte do suchých
prostor vše, co jste na zahradě zapomněli - nářadí,
bedny, pařeništní okna.

Zajímavá pranostika na říjen: Čím dříve listí opadne, tím úrodnější bude příští rok. Říjen uzavírá
ovocnářskou a zejména sklizňovou sezonu a otevírá období spojené s přípravou na další rok. Čím
teplejší je počasí, tím ovoce v říjnu lépe dozrává
a vybarvuje se. Probíhá hlavní sklizeň odrůd jabloní a hrušní vhodných k dlouhodobému skladování
ve sklepě. Dokončuje se zpracování ovoce. Nakupují se ovocné stromky a keře. Podzim je období
vhodné pro přihnojování ovocných dřevin. Jedná
se o fosforečná, draselná a případně vápenatá
hnojiva. Lze také přihnojit kompostem.

Prosinec

Nastává měsíc, který poskytuje čas v klidu. Na zeleninové zahradě je téměř
vše hotové a uklizené, následující jaro je ještě daleko. Prosinec je prostě měsíc zeleninového klidu, kdy
jenom spotřebováváme
zásoby, které jsme si vytvořili v průběhu léta a podzimu. Je doba rekapitulace, kdy je čas ohlédnout se za uplynulým rokem
a promyslet si, jak na základě loňských zkušeností upravit svoje aktivity v roce nadcházejícím. No
a přitom se můžeme připravit na vánoční svátky.

Listopad

Zima již klepe na dveře. Je čas uklidit a zazimovat
zahradu, vyčistit, zarýt a připravit ji na zimní odpočinek. Skliďte již všechnu zeleninu až na mrazuvzdorné druhy (kadeřávek, růžičkovou kapustu a zimní pór). Ryjte při optimální vlhkosti půdy.
S výsadbou česneku nespěchejte. Česnek je nároč-

zdroj časopis ZAHRÁDKÁŘ
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Vítání občánků
Covid-19 a s ním spojená opatření se dotkla všech. Nemohli jsme zorganizovat slavnostní přivítání narozených dětí po celý jeden rok. Podařilo se to až v sobotu
4. července.
V obřadní síni Obecního úřadu v Zaječově se sešla
spousta dětí, rodičů, babiček, dědečků a dalších příbuzných. Není divu, konalo se tu konečně slavnostní
vítání občánků. Úvodního slova se ujala předsedkyně
kulturní a sociální komise paní Dagmar Ungrová, která
všem přítomným představila nové občánky. Přivítáni
byli – Tereza Švamberková, Jana Majorová, Stella Havlíková, Jakub Šmíd, Antonín Dvořák a Michael Kiss.
Slavnostní přivítání obohatily svým vystoupením dětí
z mateřské školy spolu s paní učitelkou V. Rokovou.
Nakonec přednesla slavnostní projev paní místostarostka Irena Nezbedová, která ve svém projevu vyzdvihla potřebu lásky a důležitost rodiny. V závěru popřála rodičům hodně zdraví, pohody a radosti z jejich
maličkých. Vše zdokumentoval Ing. J. Švandrlík. Děti
dostaly menší dárky a maminky kytičku.
Přejeme hodně štěstí v životě Terezko, Janičko, Stellinko, Jakoubku, Toníčku, Michaelku.
D. Ungrová
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Akce
pro
děti
22.10.

Drakiáda
od 15.00 hod
louka nad ZŠ
12.11.

Lampionový
průvod
od 17.00 hod
od mostu
04.12.

Mikuláš

od 16.00 hod
v LD
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zš a mš zaječov

Přípravy na nový školní rok v zaječovské škole
V závěru měsíce srpna probíhaly v naší škole intenzivní přípravy na nový
školní rok 2021-22. Jednalo se zejména o úklid, rekonstrukci skladu školní
družiny, údržbu venkovního areálu včetně montáže nových venkovních
prvků i školení pedagogických pracovníků.

Školní rok jsme zahájili se 170 žáky v ZŠ a 61 dětmi
v MŠ. Došlo i k malé obměně pedagogického sboru.
Do starobního důchodu odešla z kolektivu MŠ paní
Jiřina Ernestová a ze sborovny ZŠ vyučující matematiky a fyziky Mgr. Eva Fenclová. Oběma kolegyním za práci pro naši školu děkujeme a přejeme jim
pevné zdraví a dlouhá léta životní pohody. Přivítali
jsme proto mezi sebou nové posily, do MŠ paní učitelku Mgr. Vlaďku Palkovou a paní asistentku Danielu Kružliakovou, do ZŠ paní učitelku Ing. Sandru
Černou.

Všichni věříme, že letošní školní rok nebude tak
silně poznamenán epidemií koronaviru a nedojde
k plošnému uzavření škol a návratu k plně distanční výuce. Přesto musíme počítat s tím, že epidemie
tu bude s námi, a proto budeme dodržovat zvýšená
hygienická opatření – absolvovali jsme počáteční
testování antigenními testy ve dnech 1., 6. a 9.9.,nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách, zvýšený úklid a dezinfekce prostor a zařízení
školy, větrání učeben, organizace výuky. Nadále
bude nutné důkladné mytí rukou, používání dezin10
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fekce a dodržování respirační hygieny. Věříme, že
rodiče budou se školou spolupracovat a v případě
jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění své děti
do školního kolektivu nepošlou. Uděláme všechno
proto, abychom nedali rozšíření epidemie ve škole šanci. Zatím byly vždy všechny děti negativní,
jen u jedné žákyně byl test na hranici průkaznosti
a pozitivity, proto byla ihned z kolektivu izolována
a odeslána na konfirmační PCR test. Zaměstnanci
školy jsou v 95 % očkováni.
Musíme ocenit děti i pedagogy, že v závěru uplynulého školního roku se podařilo většinu učiva probrat
a v osvojování nových dovedností nedošlo k hlubším deficitům. Přesto se pokusíme v tomto roce vše
vyrovnat a zapojíme se do Národního programu
doučování vyhlášeného MŠMT, také se zaměříme
hlavně na upevnění základního učiva. Od října začnou fungovat doučovací skupiny, MŠMT na tuto
aktivitu přidělilo naší škole dotaci 148,- Kč na žáka,
tj. celkem 25 308,- Kč do konce kalendářního roku.

MŠ – herní prvky
Věříme, že budeme moci uskutečnit mimoškolní
akce- výlety a exkurze a projektové dny v rámci Šablon. Zaměříme se na poznávání regionu, tak jako
v červnu, kdy 1.a 2. ročník vyrazil na nedaleký „ brdský Olymp „Plešivec, školní družina navštívila vodní
hamr v Dobřívě, sedmáci zase Padrťské rybníky,
kde na ně čekali zástupci CHKO Brdy. Podobné plány máme i na letošní školní rok a budeme doufat,

MŠ – herní prvky
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že se nám je podaří uskutečnit. Již v září navštíví 8.
s 9. třída Divadlo A. Dvořáka Příbram, kde zhlédnou
představení Babička. Koncem září 6., 7. a 8. ročník
pak vyjede do Podbrdského muzea v Rožmitále pod
Třemšínem. Starší ročníky s zúčastní v kině Komárov besedy a filmového představení Síla lidskosti,
které zpracovává příběh Sira Nicholase Wintona,zachránce židovských dětí z okupované Prahy.

Také chystáme nové webové stránky školy a doufáme, že přispějí ke zlepšení informovanosti rodičů
i širší veřejnosti. V září proběhne i plenární rodičovská schůzka a volba zástupce rodičů do Školské rady.
Na závěr bychom chtěli popřát všem pedagogům,
dětem , žákům a rodičům klidný a pohodový školní rok, který bude co nejméně ovlivňován epidemií
koronaviru a především pevné zdraví.
Paed. Dr. Marie Ernestová,
ředitelka školy

MŠ – herní prvky

Prvňáčci

Prvňáčci

Prvňáčci
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Pirátské odpoledne v Zaječově
patřilo malým i velkým
Ve čtvrtek 24.6.2021 patřil park u Obecního úřadu v Zaječově a přilehlé
okolí našim nejmenším. A co, že se tu dělo? Do Zaječova vtrhli piráti
a pirátky. Možná jste je potkali či zahlédli. Všichni, kdo dorazili, si užili
odpoledne plné úkolů, tvoření a zábavy.

Na děti nejprve čekala pirátská stezka plná nejrůznějších úkolů. Na devíti stanovištích plnili naši nejmenší
zdatně a s vypětím všech sil úkoly lehké i těžší. Hladový pirát, kterému se děti trefovaly do pusy míčky.
Ztracený pirátský poklad zakopaný v písku. Území
žraloků, které děti musely překonat po připravené
překážkové dráze. Pirátské lodičky, kterým děti foukaly do plachet, aby překonaly rozbouřené moře. Pirátské rybaření, skládačky a další úkoly, se kterými
se děti statečně vypořádaly. Na každém stanovišti
na všechny čekala sladká odměna a v cíli pak sladký
balíček spolu s pirátskou medailí. Když všichni odvážlivci zdárně dorazili do cíle, mohli si následně užívat
dalšího doprovodného programu, který byl pro ně
připraven. Skákací hrad nadchl menší i větší a skákalo se o sto šest. Kdosi chytrý kdysi řekl, že není hezčí
pohled na svět než z koňského sedla. O tom se mohly
přesvědčit všechny děti, které vyzkoušely jízdu na ponících. V tvořivých dílničkách pod vedením paní učitelek z MŠ Zaječov si každý mohl podle své vlastní

Zaječovské cvičení pro rodiče a děti chtělo spolu
s vámi všemi přivítat blížící se prázdniny a (tak trochu)
oslavit i to, že se zase můžeme vídat a společně scházet, a proto se rozhodlo pro děti ze Zaječova a blízkého i vzdáleného okolí uspořádat odpoledne, které
bude jen jejich a pěkně si ho užijí. Pirátské odpoledne.
13
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fantazie namalovat sádrový odlitek např. dinosaura,
berušky, kytičky nebo medvídka. Najednou se v davu
mezi námi začali objevovat Spidermani, princezny,
víly, tygři…kde se tu vzali? Utekli snad z nějaké pohádky? To ne, to do Zaječova dorazila Hanka Šmídová se
svým malováním na obličej a fronta malých zájemců
o namalování nebrala konce. SDH Zaječov pak umožnilo dětem prohlédnout si jejich vozový park a vžít se
do role malých hasičů při stříkání na cíl. Nechybělo
ani občerstvení a stánek se sladkostmi. Dobrá nálada,
dětské nadšení a úsměvy bylo vidět na každém kroku.

kterou si budou děti moci brzy užít na našem cvičení pro rodiče a děti.
Od čtvrtka 23.9.2021 se opět rozjíždí naše ZAJEČOVSKÉ CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI, a proto si dovolím
touto cestou pozvat všechny malé nadšence, kteří se
chtějí hýbat, cvičit, zpívat a hrát si. Cvičení se bude konat každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 v prostorách Lidového domu v Zaječově. Dorazit mohou děti menší,
větší i největší, děti ze Zaječova, blízkého i vzdáleného okolí. Vítání jsou všichni! S sebou si vezměte jen
přezůvky, pití a dobrou náladu. Více informací a aktuality naleznete na facebookovém profilu Zaječovské
cvičení pro rodiče a děti. Pokud budete mít jakékoliv
dotazy, tak neváhejte, pište a ptejte se. Těším se brzy
na viděnou na cvičení nebo na nějaké další akci, kterou uspořádáme.

Celá akce se i díky nádhernému počasí více než povedla a celkem bylo rozdáno přes 100 balíčků. Moc
děkuji, že jste dorazili a užili si jedno krásné pirátské
odpoledne v Zaječově. Celá tato akce by se však nemohla uskutečnit bez řady z vás, kteří jste mi pomáhali. Velký DÍKY patří samotné obci Zaječov a panu
starostovi Vladimíru Havlíkovi,
TJ Zaječov, SDH Zaječov a jejich
úžasné partě, která mi i letos
podala pomocnou ruku a neváhala se zapojit. Bylo vás ještě
mnohem více a slovy ani vděk
nelze vyjádřit a jsem nesmírně
ráda, že se u nás v Zaječově najdou lidé, kteří neváhají pomoci
a jdou s nadšením do takovýchto nápadů a akcí. Vstupné bylo
dobrovolné a všem kteří přispěli
moc děkuji. Z vybraných financí
byla před pár dny pořízena malá
trampolína a překážková dráha,

Ing. Sandra Černá
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MČR PONY 2021 skoky a drezura
Ve dnech 17. – 22.8.2021 se v jezdeckém areálu La-Boheme Zduchovice konalo Mistrovství ČR
ve skocích a drezuře na pony.
Tohoto mistrovství se zúčastnila
po splnění potřebných kvalifikací Martina Rydrychová se svým
ponym Dark Starem a Brieryhill
Morwenou ve vlastnictví Ing. Pavly Tolarové. Stájovou jedničku
Dark Stara si Martina vybrala
do soutěže jednotlivců a Morwenu do soutěže družstev. Soutěž
jednotlivců ve věkové kategorii 14
- 16 let je složena ze 3 kol, kdy v 1.
kole se začíná na výšce překážek
100cm, pokračuje se do 2. kola
s výškou překážek 105cm a 3.
kolo je zároveň tím finálovým,
kdy je výška překážek 110cm. V 1.
kole předvedla Martina s Dark
Starem bezchybný výkon a o to
s větší motivací šla do kola druhého, kde dvojice jednou chybovala.
I když ve třetím kole předvedli opět bezchybný výkon, stačilo
to na 9. místo celkového pořadí.
I tak jsme byli spokojeni, konkurence z celé ČR byla velká. Dark
Star skákal skvěle a převládla radost, že Martina dokázala za 4
roky připravit mladého poníka
na mistrovskou úroveň a zároveň
do nejvyšších soutěží pony sportu. Dále Martinu s Morwenou čekala dvoukolová soutěž družstev,
kdy je každé družstvo složeno ze 4
jezdců jednotlivých oblastí. Martina reprezentuje Plzeňskou oblast
pod vedením Michaely Kodadové. Její tým tvořili dvojice Ema
a Jawa Chocolate, Aneta a Cross
Keen a Honza s Bimem. Celkově
mezi sebou soupeřilo 12 týmů.
16
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Tým Plzeňské oblasti šel s čistým
kontem do 2. kola. V 2. kole byla
zaznamenána jedna smolná chyba
a tím pádem musel tým nastoupit
do rozeskakování o stříbro a bronz
se Středočeským týmem. Plzeňský tým zaznamenal menší počet
trestných bodů a z MČR si odvezl
stříbrnou medaili. Pět dnů plných
jezdeckých zážitků bylo zakončeno dekorovacím ceremoniálem,
který jsme si užili my, jako rodiče
a samozřejmě všechny děti také.
Soňa a Martin Rydrychovi

17
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MS v Rybolovné technice Budapešť 2021
Na místo závodu jsme dorazili s celou českou reprezentací již v úterý večer, abychom se celou středu
mohli věnovat oficiálnímu tréninku. Stejně jako 69
závodníku z dalších 13 států. Bohužel stále nestabilní kovidová situace neumožnila příjezd například
reprezentantů z Japonska nebo USA. I tak se ale závodu zúčastnila konkurence v podobě většiny nejlepších závodníků světa.

Další dva dny probíhali dálkové disciplíny a Češi získávali jeden cenný kov za druhým. Čím dál více bylo
jasné, že máme nakročeno na velmi vydařené mistrovství. A to jsme také do posledního hodu stvrzovali, jak to jen šlo. Celkem jsme na MS získali 34 medailí a zvítězili jak v družstvech žen, tak i mužů.
Celkově je takový zážitek nepopsatelný a těžko ho
slovy přenést. Ale pokud bych se o to měl pokusit, tak je to neskutečný koktejl adrenalinu, štěstí, a tolika dalších emocí, že je to opravdu něco
nezapomenutelného.

Hned po příjezdu na místo konání závodu nám bylo
jasné, že to nebude nic snadného. Plochu pro házení totiž tvořila velká travnatá plocha letiště, které se
nachází v kopcovité oblasti poblíž Budapešti. Díky
tomu zde vítr dosahoval v nárazech až 60 km/h což
jsou pro házení velmi náročné podmínky.

Takový zážitek ovšem není zadarmo. Předchází mu
jak obrovské množství tréninku, tak i potřebného
vybavení. Bez toho na takto náročném závodě uspět
nelze… A já mám to štěstí, že díky podpoře Středočeského územního svazu, Obce Zaječov, MO Hořovice a dalších sponzorů se mi uspět podařilo a jak jsem
zmínil výše… to je něco nezapomenutelného. Děkuji!

A je to tady… Na každém závodu psychicky nejnáročnější část.Terčové disciplíny. Už ráno jsme věděli,
že díky silnému větru budou ještě náročnější. Bohužel hned v první disciplíně, kterou považuji za svou
nejlepší jsem netrefil poslední hod. I přes podmínky,
které panovali se nashromáždilo tolik bezchybných
výkonů, že to nestačilo na postup do finále. Ale nevadí! Pokračujeme dál. Hned v další disciplíně se mi
již podařilo probojovat mezi osm nejlepších a měl
jsem možnost se s nimi poprat v rozhozu. A povedlo se! Vezu domu bronzovou medaili z Arembergu.
Postup do finále se mi
vyvedl i v další disciplíně
což byl obávaný Skish. Tak
jako celý den i na finále
této disciplíny panoval
tak silný vítr, že chvílemi bylo doslova nemožné odhodit. Ale nebylo
na co čekat… Věděl jsem,
že po mém boku mám ty
nejlepší závodníky světa
a že já musím předvést
to nejlepší co ve mně je…
A povedlo se! Podařilo se
mi získat plný počet bodů
v nejrychlejším čase finále
a ze Skishe odvážím zlato!

Zvláštní dík také patří mému trenérovi. Většinou on
píše tyto články a tím pádem o něm zmínka nebývá,
ale bez jeho pomoci bych tady teď neseděl a nepsal
o nejúspěšnějším MS v historii. A za to díky TATI!
Tomáš Spáčil
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HISTORIE ŽIVNOSTÍ V ZAJEČOVĚ A NA KVANI (VI. díl)
Prodejny potravin v Zaječově
V předchozím díle jsme si připomenuli zaniklé prodejny potravin na Kvani,
v tomto díle se podíváme na prodejny a živnosti v Zaječově.
U Kláštera to byl především koloniál v čp. 112.
Ten se přestěhoval do čp. 190 pod Západočeské
konzumní družstvo –Budoucnost Rakovník, které později přešlo pod Jednotu. Ta se v r. 1975 přestěhovala do nové samoobsluhy, kde se prodává
dodnes. Ve starém krámu se prodává také dál.
Po panu Vl. Šlapákovi jsou dnešní majitelé z dalekého Vietnamu.

provdaná za Ladislava Čalouna z Obecnice, zde prodává v papírnictví za pomoci své matky. Krám je
v roce 1987 zrušen, vstupní dveře zazděny a po krámu není památky.
V Zaječově čp. 55 u Lhotáků –Náprstků. Již před 200
roky je zde uváděna rodina Zajíců. V r. 1921 je zde
uváděn první Antonín Lhoták nar. r. 1882 vzorkař
z Chaloupek. Jeho dcera Anna nar. r. 1913 provdaná Matoušková zde má krátký čas před odchodem
do Prahy niťařství (galanterii). Její bratr nar. r. 1909
řezník Josef Lhoták zde prodává soukromě do roku
1953 maso, aby zde poté byla Jednotou zřízena mlékárna a cukrárna. V roce 1975 je prodejna uzavřena
a dnes již nikdo nepozná, že zde býval krám. V tomto roce se prodej mléka přesunul do nově postavené prodejny potravin vedle Zděné.

Mimo těchto prodejen se prodávaly potraviny také
pod kostelem čp. 47 u hořejších Pelikánů. Zde se vykupovaly cvočky, za které si často místo peněz, žena
cvokaře odnášela potraviny. Vykupovaly se zde také
lesní plody.
V Horním Zaječově se potraviny prodávaly nejdříve v čp. 17 u Březinů. Jednota pokračovala v čp. 11
u Pekařů,od roku 1969 v přestavěné požární zbrojnici. První prodavačkou v nové prodejně byla Jaroslava
Lhotáková. Od roku 1995 do roku 2005 byl krám již
soukromý v čp. 186 u paní Vlaďky
Trávové. Od r. 2005 žádná prodejna v Horním Zaječově neexistuje.

Poslední krám, který také již ukončuje svou činnost
je čp. 67 textil a obuv u Goldšmídů. Zde je nutno při-

Zmiňme se ještě i o ostatních
prodejnách.
V Zaječově v čp. 32 je po 2. světové válce přestavěn sál na kanceláře Jednoty, později sklad nábytku.
Po přestěhování do Hořovic zde
vzniká prodejna průmyslového
zboží.
V Zaječově čp. 72 u Lapáčkůbývalo hokynářství kupce Františka Cipry nar. 1851 ze Zaječova čp. 67.
Jeho dcera Vilemína se provdá
v r. 1913 za Josefa Lapáčka úředníka z Komárova. Dcera Irenka

Konzum u Šlapáků v roce 2000
21
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2021

z historie
pomenout některé zajímavosti. Bývalo zde pekařství
ve Škarpě Nácka Cipry. Jako první pekař je uváděn
Jan Cipra nar. r. 1794, ze Zaječova čp. 2. Ti prodávají
krám obchodníku Jakubu Löwymu z Nové Vsi čp. 30
nar. r. 1851. Jeho vnučka Marie nar. r. 1916 má štěstí, že přežije hrůzy koncentračního tábora v Terezíně. Zde se seznamuje s budoucím manželem Oskarem Goldschmidem řezníkem z Mníšku pod Brdy.
V roce 1942 jsou spolu v Terezíně oddáni, což úřady
po r. 1945 neuznávají, a tak se musí nechat znovu
oddat 10.12 1946. Před nástupem do Terezína si
měli členové rodiny nechávat u obuvníka Paška ze
Zaječova čp. 94, šít válenky, do kterých si uschovávali peníze na úplatky. Cenné předměty-zlato si měli
poschovávat po obci, u sousedů a známých. Po jejich návratu někteří však věci zapřeli a věci nevrátili. Prodejna textilu a drobného zboží byla zrušena
k 31.12.2015.

Papírnictví u Lapáčků

J.B.

Mlékárna u Lhotáků

Textil paní Kozákové v roce 2001

Prodejna Jednoty v roce 2014

Kovomat v roce 1966
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hejtman kolenec
Jan Kolenec z Kolna, narozen 1593 v Plzni, zemřel
13. 11. 1673 v Žebráku. Hejtman komorních panství
Zbiroh, Točník a Králův Dvůr, zasloužil se mimo jiné
o záchranné práce našeho poničeného kláštera.

JUDr Jan Pohl v Praze nákladem Královské české
společnosti nauk.
Jako doklad o jeho činnosti přepisuji z výše uvedené knihy jeden z dopisů, týkajících se i naší obce.
Byl napsán mezi 4. a 27. červencem 1652 a jedná se
o supliku (žádost) poddaných z Jiviny, Olešné, Zaječova, Kvaně, Těň, Strašic, Dobříva k tomuto hejtmanovi (i tu si pečlivě doslovně zapsal!!). Jak však spor
dopadl, není známo.

Bývalý důstojník, nebojácný v jednání s vrchností,
hlavně pak s veliteli různých vojenských jednotek,
které táhly krajem ve třicetileté válce. Byl prvním
hejtmanem, který si opisoval své dopisy a zanechal
tak cenné informace o životě na Zbirožsku. On sám
byl velmi vzdělaný a mluvil několika jazyky. Opisy
dopisů hejtmana Kolence vydal knižně v roce 1911

Z.K.

„Nemoha déleji velikou obtížnost a záhubu, kterou od pana Mathouše Zanetty (pozn. nájemce místních hutí,celým jménem Matyáš Zanetti de Dieu) od roka pořád zbéhlého snášíme, ztrpěti a déleji
věc možná není při živnůstkách našich tím zůsobem zůstávati, a poddanost povinou důchodu Jeho
Milosti Císařské vykonávati, k Vaší Milosti se utíkáme, a křivdu naši oznamujeme. Od mnoha let při
hutích Jeho Milosti Císařské jsme pracovali, a až posavad, kdyby toho potřeba ukazovala, jsme hotovi
poslušenství vykonávati. Ale nikda taková křivda a utisk nám jest se nedála. V začátku, když jest pan
Zannetty mocně vojenským kvaltem hutí Jeho Milosti Císařské se ujal, pana Jana Letňanského z nich
vypudil a vyhnal, ode všeho nejmenšího, tak jak důchod, i ještě výše nám platil. S námi do měst Pražských v convoi osobně jezdil. Nyní vše nám na záhubu fortelně činí. Doma, při hutích v horách, místě
bezpečným, všecken foroth svýma potahy vozí, kde pak jaká fůra na silnici jest, že by potahové nebezpečný byly, pro vápěnný kámen do Zdic, pro štukový na kštel do hory, a s koulemi, šantcaikem(nářadí
jako motyky, krumpáče, hrábě, kladiva apod.)do měst Pražských na nás ubohý ustrkuje a těžce platí.
Od koulí a šantcaiku pak dokonce dobrého slova nám dáti nechce, nýbrž čekanem a pistolemi pohrůžku činí, což od Vaší Milosti nám nikda jest se nestalo. Z té příčiny několikráte na zámek Zbirov před
p. hejtmana jsme se ucházeli, načež ráčili jste nám milostivé poručení Jich Milosti ukazovati a přečísti,
že tou příčinou v nebezpečenství ráčíte zůstávati, když se dokládá, kdyby tudy armáda Jeho Milosti
Císařské nějakou nesnáz vzíti měla, že by panu hejtmanu k odpovídání přišlo.
Z toho uznáváme, že on Zanetty to vše vede. Nebo kdykoliv do měst Pražských jede, vždycky při navrácení p. hejtmana o forování do měst Pražských milostivé poručení přináší. Nemoha déleji s to bejti,
nebo vozy skrze takový těžký fůry polámaný sešlý, koně už uhnaný, bosý majíc, nemáme zač zjednati.
Doma práci jak Jeho Milosti Císařské, tak naši obmeškáváme, chléb a stravu, kterou bychom doma
při práci naší užíti měli, na cestě strávíme, z posledního krejcaru na kování, na hospodách od maštale se vydáme. Pročež jako
k otci našemu se utíkáme a pro Boha prosíme, že ráčíte do měst
Prtažských sjeti, nás ubohých Jich Milostem přednésti a zastati.
Což pro odplatu boží učiniti ráčíte, v jiné naději nepozůstáváme.
Titul. Urozenému ut forma Jeho Milosti Císařské panství ut forma hejtmanu jako vrchnosti a zástupci, na vystavenou šetrnou
žádost od nás Jeho Milosti Císařské poddaných z Jiviny, Volešný,
Zaječova, Kvaně, Těn, Strašic, Dobříva, Hůrek.“
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Historické pohlednice
„Pohlednice 70. a 80. let 20. století – VII. díl”
„Mapa Josefa Bělohlava“
Dnešním dílem zakončíme miniseriál pohlednic s mapami zobrazujícími Zaječov a okolí. Známým kartografem vydávajícím mapy na pohlednicích byl Ph.Dr. Josef Bělohlav (1882–1935) z Prahy. Populární je jeho
vydání „Podrobných map zemí Koruny české“. Oblíbené byly mapy pohlednicového formátu vydávané
v měřídku 1:200.000 pro Klub československých turistů. Naše pohlednice zahrnuje okolí Hořovic a Berouna. Pohlednice byla vytištěna v tiskárně V.Bujárka v Praze.
Pohlednice zapůjčili Josef a Pavel Švandrlíkovi.
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