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Rozběhlé akce

Pumptrack – zaječov 
Ač firma několikrát slibovala termín nástupu i do-
končení, tak pumptrack zatím není hotov, ale akce 
se blíží do zdárného konce. Zde velkou část fi-
nančních prostředků poskytl Středočeský kraj a to 
1000 Kč na každého občana naší obce, tedy celkem 
1,43 mil Kč. Moc děkujeme Středočeskému kraji. Vě-
řím, že pumptrack přivede naše děti od počítačů ven 
ke sportu. 

komunikace Mk50
Akce nyní probíhá a dokončit by se měla do konce 
měsíce září. Komunikaci nám dotuje MMR – Minis-
terstvo pro místní rozvoj. 

hřbitovní zeď

Opravu hřbitovní zdi financovala firma na svoje ná-
klady. Zeď se bohužel na první dobrou nepovedla, 
ale firma se k tomu postavila čelem, uznala reklama-
ci a na svoje náklady opravila. Hřbitovní zeď je opět 
jako nová. Ještě ji bude potřeba opatřit lepším kry-
tem stříšek. Děkujeme tedy za férové jednání. 

lD zaječov 

Stavba našeho největšího kulturně společenského 
centra je pro mě osobně asi zatím největším zápřa-
hem v rámci realizací staveb v naší obci. Rekonstruk-
ce nám přinesla nejednu nástrahu, se kterou jsme 
se museli vypořádat. Původně jsme předpokládali 
dokončení LD v průběhu prosince nebo ledna. Z dů-

OKÉNKO STAROSTY OKÉNKO STAROSTY

Vážení sPoluobčané, 
chtěl bych Vás přivítat do podzimní části tohoto roku. 
Pokusím se shrnout situaci v Zaječově, akce v realizaci, 
plánované akce a jejich stav. 
Snažíme se co nejvíce šetřit s el. energií. Obci i Zš a Mš Zaječov tento rok skončily 
fixace. Naštěstí se nám povedlo zafixovat ještě včas za ceny mezi 5000 – 6200Kč 
za Mwh, což v současné situaci není špatné, ale i tak je to pro nás přibližně 3–4x větší 
náklad než v minulosti. Největší odběr el. energie, kde se nám vyplatí udělat změny, 
je jednoznačně veřejné osvětlení. V průběhu léta jsme urychlili výměnu veřejného 
osvětlení za LED svítidla značky Modus, dále jsme udělali optimalizaci hlavních jis-
tičů a nyní řešíme i možnost vypínání nebo stmívání. Plné náklady bez těchto úspor 
by znamenalo prosvítit v Zaječově skoro 800.000,- Kč a nám to přijde jako mrhání 
finančními prostředky. Věřím, že najdeme nějaký kompromis a ušetříme elektrickou 
energii i na jiných místech. V současnosti zpracováváme kompletní energetický audit 
naší obce, abychom se zaměřili pouze na místa, kde to dává opravdu smysl. Je mi 
zcela jasné, že tyto problémy řešíme všichni i v našich domácnostech. Jelikož jsem 
možná nepoučitelný optimista, věřím, že všechno zvládneme a v příštím roce bude 
opět lépe. Dnešní doba je zvláštní, možná až stresující :–(. Vrátím se 5 let zpět. Zažili 
jsme povodně, uprchlickou krizi, která se naštěstí naší obci vyhnula, následoval Co-
vid, dále energetická krize, kterou v ČR odstartovala Bohemia Energy a následovala 
válka a příval uprchlíků z Ukrajiny prchající před válkou. Nyní zde máme stále více 
a více se prohlubující energetickou krizi s plynem a tím pádem i s el. energií. Dou-
fám, že již další a další problémy nenastanou.

Přeplněné Hořovice. Nevím, jak to vidíte vy, ale Hořovice mezi 14.–16. hodinou začí-
nají být trápení a to hlavně vzhledem k automobilové dopravě, nákupům... Situace se 
podle nás bude ještě více zhoršovat a to hlavně v důsledku masivní výstavby nových 
ubytovacích kapacit. A nejen z tohoto důvodu se snažíme vyjednat autobusovou lin-
ku směr Příbram. IDSK ze Středočeského kraje nám navrhlo možnou variantu doprav-
ního spoje směr Příbram – Zaječov – Plzeň. Bylo by to určitě velké + pro naše studen-
ty, kteří navštěvují školy v Příbrami nebo v Plzni. Město Příbram, v čele se starostou 
Janem Konvalinkou, nás v tomto záměru podpořilo a v případě vyjednání, i s dalšími 
dotčenými orgány, by mohlo tímto směrem jezdit několik dopravních spojů. 

Vladimír Havlík – starosta
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ocenění pro obec zaječov

Po ocenění od SMOČR za vzdělanou obec jsme 
v červenci 2022 získali od Středočeského kraje další 
významné ocenění a to cenu Inovativní obec Středo-
českého kraje. Ocenění jsme získali v soutěži Vesnice 
roku 2022. Za cenu nám Středočeský kraj poskytne 
finanční odměnu pro naší obec. Spolupořadateli 
soutěže bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spo-
lek pro obnovu venkova ČR, dále Svaz měst a obcí 
ČR a Ministerstvo zemědělství. 

akce V PRojekci nebo 
čekáMe na Dotace: 
kanalizace a vodovod kvaň + intenzifikace čoV 
Konečně v průběhu měsíce srpen SFŽP vypsalo do-
taci na vodovody a kanalizace. V průběhu září podá-
me žádost o dotaci. Akce je kompletně připravená: 
vysoutěžená a povolená. Projekt zasíťuje posled-
ní část obce vodou a kanalizací. Zlepšit by se měly 
i dodávky pitné vody pro celý Zaječov, jelikož akce 
zokruhuje celou vodovodní sít. Díky intenzifikaci 
ČOV, kde budou nové technologie např. odstředivka 
kalu, dokážeme ušetřit nemalé finance za odvoz a li-
kvidaci kalů. 

hasičárna 
Tento rok byl kompletně dokončen projekt pro sta-
vební povolení a výběr dodavatele. V měsíci srpnu 
jsme znovu požádali o dotaci na rozšíření hasičské 
zbrojnice. Jelikož je to již 3. podání a tento rok podá-
váme poprvé, kdy máme i projektovou dokumenta-
ci, očekáváme velký počet bodů v rámci hodnocení 
dotace. Věřím, že GŘ HZS nám dotaci přidělí a ná-
sledně budeme moci požádat na dofinancování Stře-
dočeský kraj. Tedy celý projekt by měl být pokryt ze 
2/3 z dotací a 1/3 z rozpočtu obce Zaječov. 

sportovní hala – tělocvična zaječov 
Zastupitelé rozhodli o zadání kompletní projektové 
dokumentace na sportovní halu Zaječov. Ta by měla 
stát za 1. stupněm ZŠ Zaječov. V průběhu měsíce 
září 2022 jsme se dozvěděli úžasnou zprávu, že vy-

vodu všemožných brouků a hub, které napadli nosné 
trámy konstrukce střechy, se bohužel stavba o něko-
lik měsíců protáhne. Prohnilé trámy, kterým hrozilo 
spadnutí, se vyměnily za nové. Ve většině prostorách 
se musely odstranit i podhledy, aby výměna moh-
la proběhnout. Následně se dle PBŘ a hasičů musí 
LD opatřit novým protipožárním podhledem. Další 
komplikací se stal i fakt, že dle statiků ve velkém sále 
hrozí spadnutí stropu z důvodu velkého propnutí 
stropních trámů. Konstrukce se musí tedy spřáhnout 
s krovem konstrukce. Tyto práce, v rámci velikosti 
akce, nejsou nikterak dramaticky drahé, ale spíše ča-
sově pracné a z těchto důvodu se akce protáhne nej-
spíše až do jarních měsíců. Jsou i pozitiva! Začala se 
realizovat fasáda a v průběhu září dorazí první várka 
oken a zbytek začátkem měsíce říjen. Nyní se již dě-
lají kabeláže elektroinstalace a většina vnitřních stěn 
má nově nahozený kabát. Více viz fotografie.

Rybníček horní zaječov
Na akci jsme získali finanční podporu Středočeského 
kraje. Celková podpora je 1 000 000,- Kč. Práce by 
měly začít v průběhu měsíce října. Bude se rekon-
struovat kompletní zdivo, přeliv, ale i zábradlí a ná-
tok do rybníčku. 

OKÉNKO STAROSTY OKÉNKO STAROSTY
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PoDěkoVání 
Nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho 
zapomněl, ale moc děkuji komukoliv, kdo přidal ruku 
k dílu v rámci současného i minulého volebního ob-
dobí. Velké poděkování patří všem 14 zastupitelům, 
kteří pomáhali a když nepomáhali, tak neškodili. Jeli-
kož se scházím s velkým množstvím starostů a to ne-
jen v našem regionu, ale i jinde v našem kraji vím, jak 
to mají jinde těžké. Moc děkuji za to, že i když jsme 
se někdy nedohodli, vždy jsme vše vyřešili a nikdy 
jsme si nepřidělávali vzájemně zbytečnou práci. Pro-
tože ten, kdo to ve finále vždy odnese, jsme my, tedy 
všichni občané naší obce. Když máte na obci věčné 
stěžovatele a problémisty, nikdy nedokážete udělat 

tolik práce co tam, kde tito lidé nejsou. A proto bych 
chtěl ještě jednou poděkovat všem zastupitelům 
za podporu a prostor. Poděkovat bych chtěl i naší 
radě, která se celkem sešla 105x na svoje jednání, 
které běžně trvalo okolo 2,5 hodiny. Adresné podě-
kování bych chtěl vyjádřit hlavně paní Ireně Nezbe-
dové, která pro mě byla pomocnou rukou a oporou 
celé volební období. A to nejdůležitější poděkování 
patří mé rodině, která mě podporuje, ale dost často 
tím trpí, protože na ni nemám tolik prostoru a času. 
Na druhou stranu mi dovolují dělat jednu z nejlep-
ších prací na světě a to starostu obce, za což jí děkuji.

Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

Níže si můžete prohlédnout aktualizovaný strategický plán naší obce, který 
odráží jak realizované, tak plánované akce: 

Příloha č.1: Plán záměrů pro období 2017–2026 – aktualizace současného stavu
V předposledním sloupci tabulky je uvedeno před-
pokládané financování dané akce. Tato poznámka se 
může vždy na zvážení ZO Zaječov měnit dle potřeby 
a dle poskytnutých dotací. Dále pak je zde uveden 
stupeň důležitosti, který určuje, jak je která akce pro 
obec důležitá, a která se uskuteční např. pouze v pří-
padě poskytnutí dotací. Důležitost je odškálována 

od čísla 1 do 3, kdy číslo 1 je prioritou a bude usku-
tečněna i v případě neposkytnutí jiných finančních 
zdrojů (tj. bude hrazena pouze z obecních zdrojů). 
Čísla 2 a 3 jsou na zvážení ZO Zaječov, zda se uvede-
ná akce uskuteční či nikoliv. V této příloze jsou po-
nechány i akce, které již byly dokončeny od prvého 
schválení SPRO Zaječov.

Název akce: Plánovaná doba realizace: Předpokládané náklady v Kč Financování Priorita Stav připravenosti

Posílení hlavního zdroje vody 2017–2018 1 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2018

Stavba kanalizace – Nová Ves, Kout 2017–2018 32 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2018

Vodovod Kout + obnova vodojemu 2017–2018 7 500 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2018

Rekonstrukce střešního pláště 
Lidového domu 2017–2018 1 000 000 Vlastní zdroje, dotace 

1 Dokončeno 2018

Zasíťování pozemků pod Kozojedy 2017–2018 0 Developer, obec 
1 Dokončeno 2018

Vytápění ZŠ a MŠ Zaječov 2017–2018 6 500 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2019

Opravy hřbitovních zdí 2020 2 900 000 Vlastní zdroje, dotace Stř. kraj 
1 Dokončeno 2020

hlásili dotační titul 80% dotace, který přesně sedí 
našemu projektu. V průběhu měsíce září by se měla 
odevzdat žádost o dotaci na tento projekt. Doufám, 
že na akci dostaneme finanční prostředky a nové za-
stupitelstvo bude moci realizovat sportovní halu pro 
Zš a Mš Zaječov, kam bude umožněn vstup i veřej-
nosti a našim spolkům. 

Řešíme možnost komunitní energetiky 
v rámci naší obce 
Jeden ze zdrojů energie jsou jednoznačně solární pa-
nely. Chceme osadit, díky dotačním titulům, které 
dosahují 70 i 85%, všechny střechy našich veřejných 
budov, ale i vodojemů. Následně chceme umožnit 
komunitně přelévat energii po síti mezi našimi bu-
dovami. Bohužel k tomu ještě není legislativa, ale dle 
jednání na semináři v poslanecké sněmovně jsme 
byli ujištěni, že tento zákon bude schválen do konce 
ledna 2023. Ač solární panely asi nejsou všespásný 
zdroj elektrické energie věřím, že nám pomůžou, 
v rámci školy, ČOV či LD, zbavit se velké části ener-
gie, kterou musíme kupovat. 

oDPaDoVé hosPoDáŘstVí 
V naší obci
V rámci odpadového hospodářství bylo opět 
přes léto vypsáno hodně dotací a naše rada 
rozhodla o podání žádostí na tyto akce: 

Nádoby na tříděný odpad – Pytlový sběr vnímáme 
jako dočasné řešení a chtěli bychom se posunout, 
jako většina obcí, k nádobám. S 85% dotací bychom 

chtěli pořídit nádoby na papír, plast (ty budou opat-
řeny RFID čipy, abychom zaručili adresné třídění) 
a kontejnery na BIO, kterými bychom rozšířili stáva-
jící síť. Přijetí této dotace ale bude navazovat na dal-
ší dotační titul, pořízení automobilu. 

Pořízení svodového automobilu s kukačkou na há-
kovém nosiči plus aktivní kontejner s rukou – Zde 
by měla být dotace 50%. Díky tomuto stroji doká-
žeme ušetřit mnoho hodin práce na lisování pytlů. 
V rámci svozu se papír nebo plast rovnou slisuje 
a odveze na třídící linku. Nejenom, že bychom měli 
ušetřit čas zaměstnanců, které musíme platit, ale 
ušetříme i na následné přepravě na třídící centrum. 

Kompostéry do každého RD – Dnes je to již 7 let co 
jsme rozdávali cca 400 kompostérů. Jelikož je vel-
ký zájem o nové kompostéry, schválili jsme podání 
žádosti o dotaci. Měly by být dvě velikosti a to 1m3 
a 2 m3. Dotace by měla být opět 85%. Uvidíme tedy, 
jestli dotaci získáme.

OKÉNKO STAROSTY
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Název akce: Plánovaná doba realizace: Předpokládané náklady v Kč Financování Priorita Stav připravenosti

Hasičská cisterna 2017–2026 700 000 Pouze v případě dotace 
3 Dokončeno 2021

Hasiči – vícemístná dodávka pro 
přepravu osob k zásahu 2017–2026 1 500 000 Pouze v případě dotace 

3 Dokončeno 2019

Polosuchý poldr Hamburk 2018–2026 3 000 000 Pouze v případě dotace 
3 Doporučení povodí, projekt

Vysílač Hromovka –pro DVB–T 
+ internet varianta č. 1 2018–2026 800 000 Pouze v případě dotace 

3 Bez projektu

Rozhledna Hromovka + DVB–T 
+ internet varianta č. 2 2018–2026 2 400 000 Pouze v případě dotace 

3 Bez projektu

Náves v centru obce 2019–2026 800 000 Vlastní zdroje, dotace 
3 Bez projektu

Bezpečnostní radary 3x plus kamera 
prevence bezpečnosti – prevence 
kriminality

2020–2026 680 000 Vlastní zdroje 
3 Dokončeno 2021

Přístavba nad hasičárnou, úprava 
parkovacích míst 2020–2026 10 900 000 Pouze v případě dotace 

3
Projektová dokumentace 2022, 

podaná žádost o dotaci

Rekonstrukce technologie vodojemu 
Varta, Kozojedy a hlavního vodojemu, 
úpravna vody 

2019–2026 9 500 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2021

Stavba víceúčelového hřiště 
– za fotbalovým hřištěm 2019–2026 4 500 000 Pouze v případě dotace 

2 Dokončeno 2020

Kompostárna na BIO 2021–2026 6 500 000 Pouze v případě dotace 
3

Hotová studie, zadaná dokumentace 
pro stavební povolení

Obnova funkce příkopů 2019–2026 1 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
3

Průběžné opravy dle aktuálnosti 
potřeby

Stavba sportovní haly v areálu školy 2020–2026 55 000 000 Pouze v případě dotace 
2

Hotová studie, zadaná dokumentace 
pro stavební povolení, žádáme 

o dotaci ze SFŽP 2022

Točna – Horní Kvaň bytovky 2019–2026 550 000 Vlastní zdroje, dotace 
3 Hotový projekt

Vybavení zásahové jednotky JSDH 
Zaječov 2021 400 000 Vlastní zdroje, dotace 

2 V realizaci 2022 dotace ze SZIF

Veřejné parkoviště pro návštěvníky 
CHKO Brdy 2019–2026 6 500 000 Vlastní zdroje, dotace 

3 Bez projektu

Povrch a chodníky v ZŠ a MŠ Zaječov 2021–2025 6 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Studie

Odkup rybníka Heřmanu a zbudování 
koupaliště s ryb. Revírem – v návaznosti 
na zabezpečení akumulace povrchových 
vod

2023–2026 6 000 000 Pouze v případě dotace 
3 V řešení

Revitalizace veřejného prostranství 
Horní Kvaň 2021–2026 1 000 000 Pouze v případě dotace 

3 Bez projektu

Revitalizace veřejného prostranství 
Horní Zaječov – rybníček 2021–2026 1 500 000 Pouze v případě dotace 

3 V realizaci 2022, dotace Kraj

Fotbalové hřiště TJ, zavlažování, opěrná 
zet, hrací plocha 2021–2023 8 800 000 Pouze v případě dotace 

2
Projekt, příprava stav. Povolení, 

žádost podá spolek

Nohejbalové hřiště – výstavba kabin 2021–2023 1 500 000 Pouze v případě dotace 
2 Žádost podá spolek, studie – projekt 

Solární panely se záložním systémem 
na budovách v areálu ZŠ a MŠ, LD, 
budově OÚ

2022–2023 3 000 000 Pouze v případě dotace 
2 V přípravách 

Chodník Kvaň 2022–2025 18 000 000 Pouze v případě dotace 
3

Zpracovává se projekt pro stavební 
povolení 2022

Cyklostezka do Komárova 2022–2026 25 000 000 Pouze v případě dotace 
3 Hromadná realizace dotčených obcí 

Název akce: Plánovaná doba realizace: Předpokládané náklady v Kč Financování Priorita Stav připravenosti

Veřejné osvětlení – rekonstrukce 2017–2026 1 400 000 Vlastní zdroje, dotace 
2

Provádět průběžně 
s rekonstrukcemi NN prováděnými 
ČEZem, Lampy –2022 osazeno LED

Bezpečnostní opatření chodníky s přechody 
– škola – lom, přechody kolem centra 2017–2026 800 000 Vlastní zdroje, dotace 

2
Projekt na přechod k lomu, 

ostatní v přípravě

Prostor za OÚ 
(naučná stezka tůňky) 2017 1 600 000 Pouze v případě dotace 

3
Částečně zrealizováno bez naučné 

stezky 

Vodovod Nová Ves (výměna řadu) 2018–2019 5 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2018

Oprava stropů ZŠ 2. st – rekonstrukce 2018–2019 2 400 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2018

Kanalizace a Vodovod Horní Kvaň, 
Intenzifikace ČOV a VDJ Kvaň, 2022–2024 136 000 000 bez DPH Pouze v případě dotace 

1

Projekt, stavební povolení, 
vysoutěženo, podaná žádost 

o dotaci bude v září 2022

Chodník Nová Silnice 2017–2020 880 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Projekt

Chodník ke hřbitovu – od haly 2018–2019 1 400 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončeno 2019

Chodník mezi částmi obce Kvaň 
a Kozojedy 2018–2020 4 400 000 Vlastní zdroje, dotace 

2
Projekt, platné stavební povolení 

z roku 2022

Veřejné osvětlení na Kozojedy z Kvaně 2018–2020 400 000 Vlastní zdroje, dotace 
2

Projekt, platné stavební povolení 
z roku 2022

Kopletní rekonstrukce Lidového domu 
– vnitřní prostory, elektroinstalace 
+ zahrádka

2022–2023 42 500 000 
bez DPH

Vlastní zdroje, dotace 
2 V realizaci 2022/2023

Místní komunikace – opravy havarijních 
stavů

Areál ZŠ, za bytovkami, Kozojedy, Varta, 
Horní Zaječov

2018–2026 6.000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2

Řeší se dle potřeby a aktuálnosti 
oprav, částečně v letech 

2021–2022 zpracované projekty 

Rekonstrukce stará MŠ – elektro 2018–2026 2 900 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Dokončeno 2020

Rekonstrukce MŠ – střešní plášť 2020–2026 1 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Řešení dle potřeby

Vysokorychlostní internet 2019–2026 0 Vlastní zdroje, dotace 
3 V realizaci, podepsána smlouva

Autobusové zastávky Kozojedy, U Vrby 2019–2020 120 000 Vlastní zdroje, dotace 
1 Dokončena zastávka Kozojedy 2019

BMX hřiště – PUMPTRACK 2022–2023 3 800 000 Pouze v případě dotace 
2 V realizaci 2022, získaná dotace

Domov důchodců, DPS 2019–2020 68 000 000 Vlastní zdroje, dotace, úvěr 
2

Stavební povolení, 
soukromý projekt

Sběrný dvůr 2019–2026 25 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2

Hotová studie, zadaná dokumentace 
pro stavební povolení

Workout hřiště 2021–2025 2 800 000 Pouze v případě dotace 
3

Projekt, vysoutěženo, 
čekáme na dotaci

Rozšíření stav. parcel pod Kozojedy 
směr Kvaň 2023–2026 2 000 000 Vlastní zdroje, dotace 

2 Bez projektu

Rekonstrukce vodovodní sítě Kozojedy 
– starší část 2023–2026 8 000 000 Vlastní zdroje, dotace 

2 Bez projektu

Rekonstrukce vodovodní sítě Varta 2023–2026 16 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Bez projektu

Rekonstrukce vodovodní sítě Cihelna 2023–2026 9 000 000 Vlastní zdroje, dotace 
2 Bez projektu
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ní akce v naší obci. Kdykoliv jsme s panem staros-
tou potřebovali s něčím pomoci, věděli jsme, že se 
na děvčata můžeme kdykoliv obrátit. Jejich pomoc 
nebyla jen ta, která se týkala pouze kulturní komi-
se, ale třeba i ta úplně dobrovolná, jako např. pomoc 
s úklidem a stěhováním při přestavbě základní školy, 
pořádání různých dobrovolných sbírek, a to nemlu-
vím o spoustě dalších aktivit, které vykonávaly zcela 
ve vlastní režii.

Vzhledem k tomu, že skoro žádná z nich nebude 
nadále pokračovat v této činnosti, bych jim všem 
chtěla touto cestou poděkovat za jejich odvedenou 
práci, jak v kulturní a sociální komisi, tak za jejich 
obětavost, vstřícnost, ochotu, srdečnost a veškerou 
pomoc, kterou pro naši obec zastřešovaly. Poděko-
vání patří paní Dagmar Ungrové – předsedkyni ko-
mise, Jitce Braumové, Dagmar Horníkové, Václavě 

Sládkové, Haně Vurmové, Zdeňce Pexové, Věře To-
máškové, Zdeňce Ciprové, Daně Dřevínkové, Micha-
le Eismannové Kaslové a Martině Stelšovské. 

Děvčata byla jste výborná parta, která nenechala 
nikdy nikoho na „holičkách“, a toho si opravdu moc 
vážím. 

Závěrem bych ráda vám všem popřála do dalších let 
pevné zdraví, spoustu elánu, klidu a lásky.

Irena Nezbedová, 
místostarostka

Milí spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a už jsou tu další volby 
do obecního zastupitelstva. Někteří zastupitelé kan-
didují opět, ale někteří už ne a to je i můj případ. 
Na obecním úřadě jsem působila mnoho let, nejprve 
jako zastupitelka, členka kulturní a sociální komise 
a nakonec jako její předsedkyně. 

Za dlouhou spolupráci bych chtěla poděkovat pře-
devším členkám komise: Zdeňce Pexové, Jitce 
Braumové, Věře Tomáškové, Dáše Horníkové, Daně 
Dřevínkové, Zdeňce Ciprové, Hance Vurmové, Mar-
tině Stelšovské, Michale Eismannové a Vendule Slád-
kové. Do všech akcí, které komise pořádala se členky 
zapojily ve svém volnu, se zápalem, legrací a hlav-
ně radostí, když se vše vydařilo. Bez jejich obětavé 
práce by komise nebyla schopna všechny akce zdár-
ně zvládnout. Patří jim opravdu velké poděkování 
i za to, že jsme dobrá parta. 

Vážení sPoluobčané,
 ať chceme či ne, letní prázdniny 2022 jsou nenávratně pryč. Jediné, co nám 
po nich zůstalo jsou vzpomínky. Doufám, že se tedy všem podařilo načerpat 
dostatek energie, na časy budoucí, které jsou pod tíhou současných 
okolností velmi nejisté. V souvislosti s ukončením prázdnin bych chtěla 
popřát našim žákům úspěšný start v novém školním roce.

Nyní bych i já ráda napsala pár řádek vzhledem k blí-
žícímu se konci volebního období. Za sebe si trouf-
nu říci, že to nebyly roky promarněných příležitostí, 
ale roky velkých investic a kulturního i společenské-
ho vzestupu naší obce. Končí čtyřleté období práce, 
kterou podle mého názoru zastupitelstvo vykonáva-
lo zodpovědně. Práce ve vedení obce je velmi zají-
mavá, ale hlavně náročná. Obec byla úspěšná nejen 
v získávání dotací, ale i v realizaci stanovených cílů 
a projektů. Zda jsme udělali dost nebo málo, patří 
na zhodnocení Vám voličům. Nyní máte jedinečnou 
příležitost jít ovlivnit dění v naší obci a je velká chyba 
tuto možnost nevyužít.

Velice děkuji Vám občané naší obce za veškerou 
podporu, které se mi v mnoha směrech od Vás do-
stávalo. Chtěla jsem Vám ukázat, že jsem tu byla pro 
Vás a Vaše problémy. Jsem ráda, že většina občanů 
a zastupitelů moji práci respektovala. Vážím si toho, 
že jsme spolu v zastupitelstvu, a hlavně s panem sta-
rostou, po celou dobu dokázali komunikovat bez ob-
tíží, což v dnešní době není vůbec samozřejmostí. 

Obec Zaječov vždy byla a je tu pro všechny. Pro 
všechny, kteří zde žijí a pracují, pro všechny, kteří ji 
chtějí mít hezčí a jsou ochotni pro to sami i něco udě-
lat v rámci svého volného času. Pro všechny, kteří 
chtějí obyvatele naší obce spojovat a ne rozdělovat.

Nové zastupitele čeká spousta nových úkolů a výzev. 
Přála bych si, aby Vámi vybraní zastupitelé na nové 
období měli dostatek zkušeností ke zvládnutí těch-
to úkolů. Dále, aby pracovali ve prospěch nás všech 
a naší krásné obce. 

Mé velké poděkování patří hlavně panu starostovi 
Havlíkovi, za jeho odvedenou práci pro naši obec 

a občany a za naši vzájemnou spolupráci, které si 
velmi vážím. Dále mé poděkování patří všem zastu-
pitelům, kteří pracovali v tomto volebním období, 
ale také všem zaměstnancům obce, a hlavně děvča-
tům v kanceláři obecního úřadu. Vám všem přeji 
do dalších let pevné zdraví, štěstí a hodně úspěchů. 

Irena Nezbedová, místostarostka

Poděkování členkám kulturní a sociální komise
Veškeré připravované akce pro členky kulturní ko-
mise nebyly velmi často vůbec jednoduché, a to 
hlavně z důvodu covidu. Přesto se jim vždy podařilo 
nějakou akci v daném roce uspořádat, anebo pomo-
ci s přípravou akce, kterou pořádala obec. Jednalo 
se zejména o maškarní bály pro děti i dospělé, pá-
lení čarodějnic, oslavy MDŽ, dětské dny, ukončení 
prázdnin, drakiády, lampionové průvody, mikulášské 
nadílky, ale také třeba pomoc i s obecním plesem. 
Dále připravovaly s panem starostou vítání občánků 
a účastnily se zápisu dětí do první třídy. Bez jejich 
pomoci by se vlastně nekonala vůbec žádná kultur-
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koMunální Volby 2022 – zaječoVDále nesmím opomenout spolupráci s obecním úřa-
dem, ZŠ a MŠ, hasiči a všemi ostatními bez kterých 
by to také nešlo a patří jim velký dík.

Je na čase předat štafetu mladší generaci, která svý-
mi novými nápady a elánem naváže na naši činnost 
a tím obohatí kulturní vyžití v naší krásné obci.

 Dagmar Ungrová, 
předsedkyně kulturní a sociální komise

chko bRDy – ochRana PŘíRoDy
l. zóna – nejcennější území, přirozené nebo 
málo poškozené ekosystémy, obzvláště cenná 
území. Patří sem bezlesé plochy bývalých do-
padových ploch Tok a Jordán a dopadová plo-
cha Brda, bezprostřední okolí Padrťských ryb-
níků, skalní útvary a kamenné moře na vrchu 
Koníček, na Hřebenci a na Třemšíně. Zacho-
valé lesní porosty maloplošných chráněných 
území jižních Brd a niva Kostelského potoka 
a vlhké louky v Ouličkách.

2. zóna – místně významné ekosystémy a pří-
rodní hodnoty, může být s vlivem člověka, har-
monická krajina. Patří sem lesní porosty s vyš-
ším podílem původních dřevin a s pestřejší 
druhovou, prostorovou a věkovou skladbou. 
Převážně to jsou lesy s větším zastoupením 
buku či jedle, olše lepkavé, ale také podmáče-
né a rašelinné smrčiny. Dále ty části lesa, kde 
se na větší ploše vyskytuje přirozené zmla-
zení či podsadba buku a jedle ve smrkových 
porostech.

3. zóna – pozměněné a využívané ekosystémy. 
Jsou zde zařazeny běžné kulturní hospodářské 
porosty s převahou smrku, případně modřínu 
a borovice lesní.

4. zóna – zcela přeměněné plochy, zástavba, 
silnice. Je zde zařazeno sídlo Míšova a Teslíny. 

https://brdy.nature.cz/web/chko–brdy/zonace–chko

 IN

zahRaDníkůV Rok – Říjen
V říjnu určitě zahrada ještě nespí, naopak 
v tomto období nás na ní čeká spousta práce. 
Ať už je to vysazování ovocných stromů, zaklá-
dání živého plotu nebo poslední sekání trávní-
ku. A to jsou jen některé z činností, které vás 
během podzimu v zahradě čekají.

Skleník – podzim je ideálním obdobím na vý-
stavbu nového skleníku, protože na jaře je již 
funkční. Pokud skleník máte, zlikvidujte zbyt-
ky rostlin a pohnojte ho, nejlepší je kravský či 
koňský hnůj, který můžete zakoupit i jako gra-
nulát. Když máte kompost, stačí i ten. Po roz-
hození hnojiva půdu zryjte. 

Zelenina – dokončíme sklizeň rajčat, paprik, 
okurek a dýní. Kadeřávek, čínské a pekingské-
ho zelí můžeme ponechat až do prvních mra-
zů. Pokud máte zasetý špenát, nadešel čas 
druhé sklizně.

Trávník – příliš nízký řez není vhodný, sekačku 
nastavte na 4–5 cm. Nezapomeňte ho pohno-
jit kompostem, ten byste však měli proházet 
přes síto, abyste se vyhnuli povalujícím se 
větším kusům.

Květiny – říjen je měsíc výsadby cibulovin 
(narcisů, tulipánů, krokusů, bledulí). Začneme 
s vysazováním lilií. V chladnějších oblastech vy-
sazujeme letničky a dvouletky, které mají přezi-
movat venku. Před zimou je chráníme chvojím.

Skalničky – říjen je vhodné období pro vybu-
dování skalky. Nejvhodnějšími rostlinami jsou 
netřesk, lomikámen, rozchodník, mateřídouš-
ka, pěkně vypadají i okrasné trávy.

Jahody – zkontrolujte záhony, odstraňte na-
posledy vytvořené šlahouny, přihnojte půdu 
a okopejte porosty.

https:// hobby.blesk.cz

IN

NEZÁVISLÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ZAJEČOVA 

1.Mgr. David Kolář 
45 let, pedagog, Kvaň 

2.Petr Lisý 
45 let, manažer kalkulací, Kvaň 

3.Ladislav Trinkl 
55 let, lesní dělník, Kvaň 

4.Jitka Šturmová 
47 let, analytik controllingu, Kvaň 

5.Milan Švandrlík 
50 let, OSVČ, Kvaň 

6.Petr Plecitý 
48 let, specialista výstavby komunikačních sítí, Kvaň 

7.Petr Kratochvíl 
53 let, podnikatel, truhlář, Kvaň 

8.Pavel Valenta 
37 let, programátor, Kvaň 

9.Jiří Charvát 
43 let, vedoucí správy nemovitostí, Kvaň 

10.PhDr. David Gerych 
45 let, vedoucí laboratoře, Kvaň 

11.Antonín Tichý 
52 let, OSVČ, Kvaň 

12.Zdenka Brůčková 
75 let, důchodkyně, Kvaň 

13.Lubomír Pavlík 
62 let, lesník, Kvaň 

14.Eva Stanková 
42 let, asistentka technického ředitele, Kvaň 

15.Jindra Balá 
71 let, důchodkyně, Kvaň 
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Sdružení nezávislých kandidátů - Pro Zaječov 
1.Pavel Kříž 

48 let, strojník, Zaječov 
2.Tomáš Cibulka 

38 let, OSVČ, Nová Ves 
3.Ing. Martin Vonásek 

33 let, servisní inženýr, Zaječov 
4.Pavel Braun 

54 let, obráběč, Zaječov 
5.Marián Popelka 

53 let, OSVČ, Kvaň 
6.Petr Šimůnek 

62 let, obráběč, Zaječov 
7.Petr Ringes 

36 let, OSVČ, Zaječov 
8.Irena Nezbedová 

65 let, místostarostka obce, Zaječov 
9.Michal Eismann 

40 let, operátor výroby, Zaječov 
10.Iveta Křížová 

47 let, expediční pracovník, Zaječov 
11.Michaela Eismannová Kaslová 

51 let, sociální pracovnice, Zaječov 
12.Radim Parkos 

52 let, údržba obce, Zaječov 
13.Michal Šmíd 

37 let, výrobní technik, Kvaň 
14.Jana Eismannová 

35 let, operátor výroby, Zaječov 
15.Miroslav Kasl 

45 let, referent obce, Zaječov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJEČOV LIDEM A S KLIDEM 
1.Vladimír Ungr 

42 let, ekonom, Zaječov 
2.Ing. Pavla Podzimková 

36 let, specialista controllingu, Zaječov 
3.Petr Balý 

59 let, řidič, Nová Ves 
4.Mgr. Magda Šrámková 

36 let, rodičovská dovolená, Nová Ves 
5.MVDr. Stanislav Hrubý 

54 let, veterinární lékař, Zaječov 
6.Roman Čermák 

37 let, OSVČ, Kvaň 
7.Bc. Martina Lhotáková, DiS. 

36 let, rodičovská dovolená, Zaječov 
8.Jiří Vavera 

50 let, team leader, Zaječov 
9.Ing. Ladislava Taušová 

61 let, důchodkyně, Zaječov 
10.Jiří Krajzinger 

38 let, OSVČ, Zaječov 
11.Miroslav Mojžíš 

67 let, důchodce, Zaječov 
12.Lukáš Turek 

46 let, OSVČ, Zaječov 
13.Jan Krajzinger 

42 let, OSVČ, Zaječov 
14.Martina Lisá 

42 let, zapisovatelka, Kvaň 
15.Ing. Jaroslav Lhoták 

55 let, zahradník, Zaječov 
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Sdružení nestraníků - Zaječov 
1.Vladimír Havlík 

34 let, starosta obce, Zaječov 
2.Miloš Plešmíd 

33 let, konstruktér, Kvaň 
3.Jiří Stelšovský 

57 let, OSVČ, Zaječov 
4.Ing. Sandra Černá 

36 let, učitelka v ZŠ, Kvaň 
5.Ing. Tomáš Cajthaml 

34 let, konstruktér, Zaječov 
6.Ing. Adéla Šímová 

30 let, mateřská dovolená, Zaječov 
7.Ing. Vendula Parkosová 

25 let, mateřská dovolená, Zaječov 
8.Roman Huml 

34 let, jednatel společnosti, Nová Ves 
9.Ing. Vojtěch Šos 

36 let, výrobní inženýr, Nová Ves 
10.Bc. Lucie Jíchová 

40 let, zdravotní sestra, Nová Ves 
11.Ing. Václav Solar 

31 let, technolog, Zaječov 
12.Pavel Kratochvíl 

58 let, technik výroby, Zaječov 
13.Michael Klika 

32 let, technolog, Zaječov 
14.Lukáš Pavlík 

36 let, dispečer, Kvaň 
15.Radek Legemza, DiS. 

55 let, hasič ve výslužbě, Kvaň 
 

 

Zdroj: https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2022 

 

 

cVočkaŘi, Me

Mladí zaječovští sportovci nás reprezentují i v okolních klubech. Jedním 
z takových úspěšných sportovních klubů je inline hokejový klub HC 
CVOČKAŘI Hořovice. Inline hokej se v naší republice hraje v mezidobí sezóny 
ledního hokeje. Řada hráčů se rekrutuje právě z řad hokejistů. Největším 
rozdílem je kromě pohybu na kolečkových bruslích počet hráčů v poli. 
Zápasy hrají čtyři hráči v poli a bránkář. Oproti lednímu hokeji je to sport 
méně kontaktní, zato více kombinační.
hořovičtí cvočkaři jsou zlatí Mistři evropy 
v inline hokeji
Po dvou covidových letech se letos ve dnech 27.–31. 7. 
2022 konalo ve španělském Valladolidu Mistrovství 
Evropy v inline hokeji. Mistrovství se zúčastnily týmy 
z kategorií muži U16, U18 ženy junior a senior z celé 
Evropy.

Z týmu hořovických Cvočkařů bylo součástí repre-
zentačního týmu 6 hráčů. V kategorii U18 – Vašek 
Komínek, Jakub Žmola a Lukáš Novák. V kategorii 
U16 – Jirka Weber, Adam Dufek a Tomáš Malínek. 

V kategorii U 16 byly soupeřem v základní skupině 
týmy Španělska, Finska a Belgie. Pouze jeden zápas 
skončil prohrou a to se Španělskem, v základní části 
Česko skončilo na druhém místě. V semifinále bylo 
soupeřem Slovensko, které český tým porazil a če-
kalo ho finále právě se Španělskem. Byl to vypjatý 
zápas, který nakonec Česko vyhrálo a jeden ze dvou 
vítězných gólů vstřelil Tomáš Malínek.

V kategorii U18 byly také rozlosovány do dvou zá-
kladních skupin. Česko ve své skupině prohrálo se 
Španělskem, porazilo Slovensko a postoupilo do dal-

Zš ZAJEčOV
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školní Rok 2022–2023 byl úsPěšně nastaRtoVán
Ve čtvrtek 1.září začal pro děti, učitele i zaměstnan-
ce, ale také pro rodiče, školní rok 2022–23. Zahájili 
jsme jej se 169 žáky v ZŠ a 64 dětmi v MŠ. Paní uči-
telka Mgr. Zuzana Vokáčová přivítala 15 prvňáčků, 
kteří přišli plni očekávání v doprovodu svých rodin. 
Ve třídě měli na lavicích připravené učebnice, po-
můcky, box na svačinu a také dárek od Kulturní a so-
ciální komise obce Zaječov. Do lavic zasedlo i 5 žáků 
z Ukrajiny. Z těch původně přijatých 7 se 2 vrátili 
do vlasti, 1 se přestěhoval do Rokycan a 1 chlapec 
se do 9. ročníku nově přihlásil. Všechny jsme zařadi-
li do intenzivní výuky českého jazyka, kterou si vzali 
na starost paní asistentky Vlaďka Ryndová a Lenka 
Ungrová.

Přes prázdniny jsme se snažili prostředí školy vylep-
šit –na 1. stupni byla provedena výmalba 4 kmeno-
vých učeben a zrekonstruována šatna. Jelikož náš 
šikovný „dvorní“ truhlář, pan Milan Triner, nemohl 
ze zdravotních důvodů pracovat, bylo oříškem se-
hnat někoho na truhlářské práce. Proto chceme 
touto cestou poděkovat panu Františku Ungrovi ml., 
panu Václavu Černému a také naší paní školnici Jitce 
Braunové, kteří se toho ujali a děti mohly od 1. září 
používat opravenou šatnu vybavenou též novým ná-
bytkem. Poděkování patří i panu Petru Kratochvílo-
vi (PK Lišty Zaječov) za bezplatné poskytnutí lemo-
vacích dřevěných lišt. Děkujeme i panu Miroslavu 
Kaslovi za pomoc při opravě střechy nad přístavkem 
a za součinnost s obecními pracovníky při dopravě 
či odvozu nejrůznějšího materiálu. Na 2. stupni do-
šlo k drobným vylepšením interiéru tříd a chodeb, 
byla pořízena další šatní skříň a projekční televize 
do 9. třídy. Pan Tichý provedl drobné instalatérské 
údržbářské práce, např. výměnu kohoutků a bate-
rií, ukotvení radiátoru, apod. Z rozpočtu obce byl 
do školní jídelny zakoupen nový konvektomat, který 
umožňuje použít nové technologie při přípravě jídel 
a přispěje k rozmanitosti i zdravému charakteru vy-
dávaných pokrmů.

Proměnou prošel i kolektiv pedagogů a zaměst-
nanců školy, při níž si musíme uvědomit, že škola je 
největším zaměstnavatelem v naší obci a na jejím 
chodu se podílí již 38 zaměstnanců. Dlouholeté paní 

uklízečky Danu Anýžovou a Annu Vajnarovou vystří-
daly paní Petra Ungrová a paní Lenka Černá, které 
velmi pečlivě uklidily přidělené budovy a připravily 
je na plný provoz. Tým školní jídelny posílí na čás-
tečný úvazek paní Martina Kozáková a pedagogům 
budou pomáhat další asistentky pedagoga, Lenka 
Ungrová a Michaela Wischinová. Vítanou posilou 
je též aprobovaná tělocvikářka a čerstvá absolvent-
ka pedagogické fakulty Mgr. Kateřina Hlavatá, která 
dále bude vyučovat biologii a chemii. S výukou fyziky 
vypomůže zkušená paní učitelka Mgr. Eva Fenclová. 

A co žákům nový školní rok přinese? 

Samozřejmě konec odpočinku a lenošení, ale také 
práci v hodinách a domácí přípravu. Naším zbož-
ným přáním je, aby byla dobrovolná a aby si každý 
žák našel něco, co ho zaujme. Ještě více si přejeme, 
aby děti častěji sáhly po knize jako zdroji zábavy 
i poučení, aby se stala jejich parťákem pro volný čas, 
neboť čtení rozvíjí fantazii, slovní zásobu i inteligenci 
a je celkovou podporou vzdělávání. Proto jako škola 
budeme pokračovat v projektu Pomáháme školám 
k úspěchu, který je veden Nadací manželů Kellnero-
vých v duchu následujícího kréda:

„Pomáháme veřejným základním školám v tom, aby 
se všichni jejich žáci učili s chutí a nasazením a měli 
dobré výsledky. Za úspěch považujeme, když děti 

Děvčata z 9. třídy ve čtenářském koutku

Zš A Mš ZAJEčOV

ších bojů o medaile. Dalšími soupeři byla Francie 
a Itálie, kde český tým prohrál s Francií a porazil Itá-
lii. V semifinále Česko narazilo na Finy, které pora-
zilo 2:1. A stejně jako v kategorii U16, čekalo český 
tým ve finále Španělsko, které porazil a získal zlato. 
Střelecky se během Mistrovství prosadili všichni tři 
hořovičtí hráči.

Obě zlaté medaile jsou o to cennější, že český tým 
zvítězil nad Španělskem, které patří v tomto sportu 
mezi světové velmoci a sport se v této zemi provo-
zuje na profesionální úrovni celoročně. Hořovičtí 
Cvočkaři byli u toho. Možnost stát se součástí naší 
inline hokejové rodiny mají zájemci vždy na přelomu 
dubna a května, kdy probíhají nábory.

Lenka Ševčíková, HC Cvočkaři Hořovice

Zš ZAJEčOV

Hymna finále
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se děti v mateřské škole i školáci museli ocitnout 
v tak nízkých teplotách, které by ohrozily jejich 
zdraví a věříme, že současná vyhláška o předepsa-
ných teplotách nebude nijak drakonicky změněna. 
Vlivem inflace také musíme zvýšit ceny ve školní 
jídelně, snažili jsme se o minimální nutný nárůst. 
Ztíží se i pořádání mimoškolních akcí, výletů a ex-
kurzí, neboť velmi podražila zakázková autobusová 
doprava. Proto se zaměříme na poznávání našeho 
regionu, aby náklady na dopravu byly co nejnižší 
třeba i pěší a cykloturistiku.

Pokud bude situace na jaře příznivější, rádi bychom 
ve spolupráci s rodiči dopřáli žákům 2. stupně pě-
tidenní poznávací zájezd do Londýna. Jeho cena 
včetně vstupů je ale kolem 10 000,– Kč, tak v sou-
časné době tento návrh předkládáme rodičovské ve-
řejnosti k promyšlení.

Začátek školního roku je vždy pro žáky, učitele i rodi-
če změnou a výzvou – zvládnout nový režim, osvo-

jit si záludnosti jednotlivých předmětů, připravit se 
na přijímací zkoušky a hlavně, snažit se, aby děti byly 
ve škole alespoň trochu spokojené, zažily úspěch 
a radost z objevování, kamarádské a vlídné vztahy 
ve třídách, zkrátka pohodu. Dnes se tomu říká slo-
žitě wellbeing a tvůrci školské reformy nám jej před-
kládají jako „objevenou Ameriku „.

Ale to je přece stará známá věc – žáci, kteří mají 
zajištěno bezpečné, podnětné a podporující pro-
středí, mají výrazně lepší výsledky například v čte-
nářské gramotnosti než ostatní. Když se dítě cítí 
ohrožené a v nepohodě, nesoustředí se na proces 
učení. Tady může pomoci jen otevřená, efektiv-
ní a přirozená spolupráce rodiny a školy, založená 
na vzájemné důvěře a respektu. Věřím, že se nám 
to společně bude dařit a přeji všem dětem, rodi-
čům i zaměstnancům školy úspěšný školní rok

Paed.Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy 

PoDziM Ve školce
Podzimní měsíce ve školce proběhnou ve znamení 
adaptace na režim předškolního vzdělávání, vzájem-
ného seznámení a třeba i přivyknutí na nové paní 
učitelky. I zde došlo malé obměně, pani Vlaďka Pal-
ková odešla působit na 1. st. ZŠ TGM v Komárově 
a pedagogický sbor byl doplněn paní učitelkou Simo-
nou Markovou. Nyní máme tedy v MŠ 3 třídy:

Koťata – p. uč. Ivana Kaufmannová, AP Daniela 
Kružliaková

Motýlci – p. uč. Vlaďka Roková a Simona Marková

Včelky – p. uč. Eva Bejčková a Aneta Horová, AP 
– Daniela Kružliaková, Ing. Miluše Sutnarová

Třída Koťat má nejvíce dětí, které se teprve se škol-
kou seznamují, proto zde po dohodě a ve spolupráci 
s rodiči probíhá adaptační období, aby si děti v klidu 
a pohodě zvykly na novou životní situaci a nové pro-
středí. Paní učitelky se snaží využit hezké podzimní 

počasí pro pobyt přírodě, ti starší se dokonce už ně-
kolikrát vydaly do lesa poznávat a sbírat hojně ros-
toucí houby.

ve škole objevují, kým jsou a kým se mohou stát. Jak 
funguje svět kolem nich. Jak s ním komunikovat, jak 
se do něj zapojit a jak o něj pečovat.“

Projekt je založen hlavně na rozvoji čtenářství a pisa-
telství, využití textů a knih pro běžné vzdělávání. 
Měli bychom proto takovou prosbu, pokud máte 
ve svých knihovnách zachovalou přebytečnou kni-
hu, o níž si myslíte, že může oslovit dnešní malé 
a mladé čtenáře, rádi ji jako dárek uvítáme do naší 
školní knihovny a využijeme ji v rámci projektu.

Dále se budeme připravovat na změnu ŠVP 
od 1.9.2023, která bude spočívat v rozšíření a změně 
výuky informatiky. Již nyní vybíráme další vybavení, 
abychom mohli efektivně využít finanční prostřed-
ky ve výši 102 000,– Kč poskytnuté v rámci dotace 
na překonání „ digitální propasti.“ Následovat bude 
školení pedagogů a osvojení nových metod a forem 
práce.

Vracíme se také k osvědčeným předkoronavirovým 
aktivitám a znovu jsme se zapojili do Klubu mladého 
diváka, v jehož rámci naši žáci absolvují pod vedením 
Mgr. Pavlisové a Mgr. Havlíkové 3 divadelní předsta-
vení v pražských divadlech. Uvažujeme i o obnovení 
činnosti pěveckého sboru a tradice vánočních kon-
certů v místním kostele, pokud nám to aktuální pod-
mínky dovolí.

V neposlední řadě hledáme cesty jak se vypořádat 
s chybějící tělocvičnou pro výuku tělesné výchovy. 
Zatím využíváme multifunkční i školní hřiště a pří-
rodu. Pokud bude trvat slunečné počasí, plánujeme 
uspořádat sportovní den, zapojíme se do bruslení 
na ZS Hořovice a do kurzu plavání. Mgr. Ciprová již 
organizuje LVK v Bedřichově v Jizerských horách, za-
tím za přislíbenou cenu 3 800,– Kč + 1 500,– doprava.

Vedení školy také musí čelit současné inflaci a růs-
tu cen energií – zdražují se školské služby, učeb-
nice, pomůcky, vybavení, výukový software, ale 
nejhorší jsou ceny elektřiny, na kterých je závislý 
chod tepelných čerpadel a přístrojů ve školní jídel-
ně. Rozhodně nejme příznivci uzavření nebo ome-
zení provozu školy, dodnes se totiž vyrovnáváme 
s výpadkem řádné prezenční výuky v době covidu, 
zejména v sociální rovině. Zde by se měl na stranu 
škol razantně postavit stát a zajistit pokrytí pro-
vozních nákladů za dostupné ceny, které budou 
pod jeho kontrolou. Je však potřeba jednat rychle, 
než začne topná sezóna.Rozhodně nechceme, aby 

Prvňáčci při práci Prvňáčci při práci Nejmladší děti v MŠ, Koťata, při svačině
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táboR na DolskéM Potoce
I letos jsme první tři týdny v červenci odjeli na tábor 
na Dolském potoce. Z domácího přístavu Doltugy 
jsme vyrazili ve stopách kapitána Francise Drakea 
až na Mlžný ostrov, kde se ukrýval poklad pokladů. 
Cesta nebyla jednoduchá, ale bývalá první důstojni-
ce původní posádky lodi Revenge, Krvavá Páva, nás 
vedla přes Krakenovu úžinu, Ostrov Lidojedů, Kot-
viště bezejmenných, Holanďanovým proudem přes 
Kvetoucí Mělčiny, Zátokou mořských panen přes 
Vroucí vody, Přízračné doky, Souostroví BobbriePo-
sledním průlivem až na Mlžný ostrov. Vodítkem nám 
byl Francisův lodní deník a kousky staré mapy, které 
Francis schoval při poslední cestě ke svému pokladu. 

Cestou posádky soutěžili o co největší počet draho-
kamů. Zároveň mohli sesílat Kiddovu kletbu nebo 
využít Polibek Štěstěny. Všechny posádky se k pokla-
du dostaly, ale jen jedna z nich mohla říct, že jejich 
kapitán je pirátem pirátů. Letos se to povedlo druži-
ně fialové. 

Poděkování patří obci Zaječov za dlouhotrvající fi-
nanční podporu a rozvoj naší základny. A nelze opo-
menout poděkování všem, co se na táboře podílejí 
ve svém volnu a zcela zdarma. Bez nich by to totiž 
nešlo. Díky kamarádi.

Za TK Zlaťáci Zaječov Pavlína Solarová

V nejbližším období na děti čekají 2 pohádky, nej-
prve O pejskovi a kočičce a v listopadu O Sněhurce, 
v obou případech umělci dorazí do školky za dětmi. 
V listopadu také proběhne fotografování dětí.

Všechny paní učitelky i provozní pracovnice se bu-
dou snažit, aby se dětem ve školce líbilo, aby se 
rozvíjely jejich vlohy, aby získávaly nové dovednosti 
a znalosti v souladu se školním vzdělávacím progra-
mem. Proto jsme v rámci dotace Digitalizace v MŠ 
pořídili pro předškoláky sadu BEE–BOT s dobíjejí sta-
nicí a programovací podložky a děti se budou učit 
základům robotiky.

 Vlaďka Roková, zástupkyně ředitelky pro MŠ

A takhle pěkně už umí Koťata s paní učitelkou Kauf-
manovou vyrábět Koblížek

...a malovat sluníčko

Vážení RoDiče,
z předcházejících článků vyplývá, jak je důle-
žité, aby rodina a škola spolupracovaly, aby 
„táhly za jeden provaz“. Chtěli bychom Vám 
naši školu i školku více otevřít, více se s Vámi 
propojit, aby návštěva rodičovských schůzek 
pro Vás nebyla nepříjemnou protrpěnou chvílí, 
ale setkáním s někým, kdo má stejný cíl jako 
vy– spokojené a vzdělané dítě. Byli bychom 
rádi, kdybyste nám sdělovali své návrhy, ná-
měty a postřehy, chodili za námi s připomín-
kami a informacemi. Nejdůležitějším člově-
kem, zejména na 1. stupni a ve školce, který 
zná Vaše dítě nejlépe, je paní učitelka třídní. 
Obracejte se proto při řešení záležitostí Vaše-
ho dítěte hlavně na ni, ona je nejpovolanější. 
Teprve v závažnějších případech či pokud ne-
naleznete společnou řeč, je vhodné se obrátit 
na vedení školy, jistě společně najdeme řešení.

A ještě jedna prosba pro vzájemnou komuni-
kaci – víme, že dnes je běžné a moderní sdílet 
názory i problémy na sociálních sítích, v růz-
ných zájmových skupinách, a to i ty se školní 
tématikou nebo různé postřehy ze života ško-
ly. Bohužel, pak se stane, že informace „ letí 
Zaječovem“, ale vedení školy se jí nezabývá, 
neboť se k našim uším nedostane a sociál-
ní sítě nejsou oficiálním partnerem. Vážené 
maminky (tatínkové se ve veřejném prostoru 
příliš nevyjadřují), pokud máte něco na srdci, 
přijďte to raději probrat osobně. Předejde-
me tak zbytečným prodlevám, nedorozumění 
a dezinformacím. 

Děkujeme za pochopení 
Vedení ZŠ a MŠ Zaječov
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sDh zaječoV
Vážení spoluobčané a příznivci sboru dobrovolných hasičů ze Zaječova 
rádi bychom vás seznámili s tím, co se v našem sboru událo během letních 
měsíců. 

Mistroství české republiky dorostenců 
jednotlivců
Z kraje července konkrétně v neděli 3. 7. se v Ústí 
nad Labem konalo mistrovství ČR dorostenců jed-
notlivců. A náš Kuba Skácel byl u toho. 

Podruhé na MČR, poprvé v kategorii střední do-
rostenci. A je znát, že Kuba má ještě čas. Protože, 
dneska nebyla zřejmě ta chvíle ukázat nejlepší časy. 
Nevadí. Kuba na stovkách (9.) i dvojboji (6.) předve-
dl pěkné pokusy, mezi závodníky se určitě neztratil, 
bojoval a ta sedmička na diplomu vypovídá, že kaž-
dý den prostě není posvícení. Zároveň, ale pro nás 
není vůbec důležitá. Samotné MČR už je přece od-
měna, protože co víc v tomto sportu a kategorii?! 
A tak Kubajzovi děkujeme, za výkony, za reprezen-
taci a za zápal, protože i když tvrdil, že je v poho-
dě, my viděli, že to tak úplně není, že má obrovskou 
touhu ukázat, co umí. A to je vlastně nejvíc!

brdsko–Vltavské šedesátky
Během léta se naše děti věnovali výhradně soutěži 
jednotlivců v běhu na 60m s překážkami. To přede-
vším v rámci seriálu Brdsko–Vltavské šedesátky je-
hož součástí je i naše soutěž, která proběhne v ne-
děli 18.9. Během léta nás čekali tří kola ve Svatém 
Poli, Počepicích a Pasekách.

svatopolské šedesátky
26. 6. se ve Svatém Poli se další ročník seriálu Brd-
sko–Vltavsých šedesátek rozjel. Na tuto soutěž jsme 
vyrazili s početnou 20 člennou družinou jednotlivců 
a v konkurenci více jak 160 závodníků jsme se roz-
hodně neztratili.

Přípravka dívky:
14. místo   Izabelka Šoltisová
9. místo   Natálka Krůtová

Přípravka kluci:
22. místo    Kristián Krůta 

– Nejmladší účastník soutěže
15. místo   Adam Cajthaml
10. místo   Jiří Bureš
4. místo   Honza Růžička
3. místo   David Balý

Mladší dívky:
14. místo   Vanessa Ringesová
12. místo   Jennifer Valentová
6. místo   Vanesa Lipertová
3. místo   Kristýna Hrubá

Mladší kluci
24. místo   David Krajzinger
9. místo   Štěpán Čermák
6. místo   Šimon Čermák

Starší dívky:

9. místo   Anna Eismannová
4. místo   Hana Sedláčková
3. místo   Eliška Mračková

Starší kluci:
17. místo   Vojtěch Růžička
1. místo   Jakub Eismann

Již na prvním kole celého seriálu se nám poved-
lo posbírat spoustu cenných bodíků do cellového 
hodnocení

Počepická šedesátka
V sobotu 30. 7. proběhlo druhé kolo letošního roč-
níku Brdsko–vltavských šedesátek. A ačkoliv se ráno 
počasí tvářilo všelijak, a protestovala časomíra, na-
konec to byl moc pěkný den se skvělými výkony. 
Nutno podotknout, že zvláště přípravkové kategorie 
jsou letos nabité rychlými rozběhy. 

Přípravka dívky:
Anička Humlová   18.místo
Isabelka Šoltisová   17.místo
Natálka Krůtová   9.místo

Přípravka kluci:
Adík Cajthaml   22.místo
Jiřík Bureš   17.místo
Honzík Růžička   8.místo
Davídek Balý   7.místo

Mladší dívky:
Kikina Hrubá   3.místo

Mladší kluci:
Šimon Čermák   6.místo

Starší dívky:
Hanča Sedláčková   8.místo
Anička Eismannová   7.místo
Eliška Mráčková   4.místo
Kája Tomášková   2.místo

Starší kluci:
Vojta Růžička   15.místo
Kuba Grunt   12.místo
Kuba Eismann   3.místo
Kuba Skácel   1. místo

Pasecká šedesátka 
V sobotu 13. 8. proběhlo další kolo Brdsko–vltav-
ských šedesátek, tentokrát v Pasekách u Písku. Záro-
veň s našemi šedesátkami se zde běželo krajské kolo 
v běhu na 60 m pro kraj Jihočeský. O účastníky ani 
náročnost soutěže tak nebylo nouze. 

Vítězství už tak bylo, že jsme vydrželi až do konce, 
zvláště ti nejmenší z nás. Tentokrát jedinou placku 
vybojoval Kuba Skácel, který vyhrál kategorii starší 
chlapci. 

Adík Cajthaml   14.místo
Jiřík Bureš   11.místo
Davídek Balý   5.místo
Kájinka Šlosarová   10. místo
Štěpán Čermák   12. místo
Šimon Čermák   7. místo
Anička Eismannová   18.místo
Eliška Mráčková   7.místo
Kája Tomášková   4.místo
Kuba Grunt   20.místo
Kuba Eismann   8.místo
Kuba Skácel   1.místoMistrovství Ústí nad Labem

60ky–PASEKY
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soustředění sv. štěpán
Na konci srpna jsme na pár dní vyrazili na soustředě-
ní. Náš základní tábor jako vždy v rekreačním středis-
ku Sv. Štěpán. Kromě tréninku jednotlivců a nácviku 
na blížící se oslavy založení sboru, bylo na programu 
plnění táborové hry na téma Záchrana Jurského svě-
ta. A tak jsme sbírali jantarové kamínky, hledali dino-
saury a skládali mapu.

brdská liga v požárním útoku
Muži a ženy celé léto obráželi jednotlivá kolo Brdské 
ligy v požárním útoku. Na začátku panovalo velké 
nadšení z nadcházející sezóny, přece jen nová silnější 

mašina slibovala, že se výsledky předešlého ročníku 
ještě pozvednou. Bohužel musíme konstatovat, že 
u týmu mužů to kýžené výsledky nepřineslo. Klukům 
se nedařilo za celou sezónu se nám jen na jednom 
kole povedlo dostat do play off. Sráželi nás drobné 
chyby a bohužel když se útok podařilo dobře rozběh-
nout tak často úřadovala závada na nějakém materi-
álu. Celkově muži brali 12. Místo z 34 zúčastněných 
družstev. Ženy skončili na konečném 10. místě. To 
především zásluhou dvou povedených kol, kdy jak 
říkal komentátor ligy, v nich zkrátka bouchly saze. 
Na těchto kolech, ženy vybojovali v Zahořanech 4. 
a v Jesenici dokonce ještě lepší 3. místo. Tyto výsled-
ky nesou velký příslib do nadcházející sezóny.

To je vše co se u nás událo během prázdninových 
měsíců. V září nás již tradičně čeká velmi našlapaný 
program. A to hned na začátku naše oslavy 130. let 
od založení SDH Kvaň, Krajské kolo v běhu na 60m 
s překážkami. Ty to dvě akce budou již za námi, až 
budete tento článek číst. Dále půjde do finále seri-
ál Brdsko–Vltavských šedesátek, proběhne pohár 
starosty KSH pro dospělé a především mistroství ČR 
v běhu na 60m s překážkami. Pokud chcete aktuální 
informace o tom co se děje tak sledujte náš Face-
book a jinak se o všem dozvíte v příštím čísle.

Soustředění Sv. Štěpán

ženy BRDSKA LIGA Jesenice

záVoD snů toMáše sPáčila
Ve dnech 31. srpna až 4. září se sjeli nejlepší závodníci v rybolovné technice 
na mistrovství světa, které se konalo v estonském Tallinu.

Mezi nominovanými členy české reprezentace byl 
i Zaječovský závodník Tomáš Spáčil. Celá letošní 
sezona probíhala bez komplikací a na velmi vysoké 
úrovni, když se umístil jak v pohárových závodech, 
tak i na mistrovství republiky vždy na předních 
umístění. Samostatnou kategorií jsou závody mezi-
národní, kde se Tomáš zúčastňuje světového pohá-
ru, který po čtyřech závodech vede a pojede 17 záři 
na finále do Německa bojovat o celkové vítězství.

Před mistrovstvím světa v letošním roce se neusku-
tečnilo žádné soustředění z důvodu velkého pra-
covního zatížení některých členů, tak se připravoval 
s kamarády pár dnů v Zaječově. Jak se ukázalo pří-
prava to byla velmi kvalitní, protože všichni si při-
vezli nějakou medaili.

Samotné mistrovství je rozděleno do třech závod-
ních dnů, když každý den hází některou z devíti dis-
ciplín, ve kterých se závodí. Hned první disciplína 
patří k Tomášovo nejlepším, bohužel jednou minul 
a pomalejším časem se nedostal do finále. Hned 
další disciplína vyšla, ale na jedničku s hvězdičkou 
kdy doslova deklasoval svoji konkurenci v hodu 
muškou do dálky. Postoupil suverénně z prvního 
místa do finále, ale tam bohužel obsadil v uvozov-

kách jen čtvrté místo a podle jeho slov to bylo jen 
v hlavě, ale i to se stává u všech sportovců a důležité 
je se z toho poučit. Následoval hod muškou obou-
ruč takzvaný losos, tady se cítil na medaili, a to také 
potvrdil jak v základu, tak ve finále a získal svoji prv-
ní zlatou na letošním mistrovství z které měl velkou 
radost. Poslední disciplína dne byla zátěž arenberg, 
kterou nepovažuje za svoji nejsilnější a myslím že, 
ji nemá moc rád a i přes to ji dokáže odházet velmi 
dobře. Také se tak stalo postup do finále a tam dru-
hé zlato dne. Druhý den byl pro Toma bez medaile.
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Nic nezkazil, ale ani svůj náskok nezvýšil ba ho pro-
následovatelé začali dotahovat ve vícebojích. Třetí 
poslední den se házela rozhodující disciplína hod 
do dálky jednoruč a Tom měl náskok přepočteno 
na metry asi 3.5m na druhého Roberta Míka a 4,5m 
na německého reprezentanta Jenze Naglel. Závod-
ník má tři pokusy, které musí hodit do určené výse-
če a započítává se ten nejdelší. První hod byl pouze 
na jistotu pro body do družstva, druhý byl na Nagla 
ještě krátký a před posledním přicházel o první mís-
to. Ne nadarmo se říká, že závod končí posledním 
hodem, možná to nebyl ideální hod, ale dokázal 
prodloužit a vzít 
si svoje prvenství 
zpět!!

Tomáš Spáčil získal 
celkem pět zlatých 
a jednu stříbrnou 
medaili, stal se 
nejúspěšnějším zá-
vodníkem mistrov-
ství, když vyhrál 
Arenberg, lososa, 
pětiboj, sedmiboj, 
byl členem vítěz-

ného družstva a vybojoval stříbro v devítiboji. Tím-
to fantastickým úspěchem se zařadil mezi hrstku 
(2–3) závodníků z české republiky. kterým se toto 
povedlo.

DÍKY táta

ocenění PRo zDěnou
I v letošním roce byla vyhlášena celostátní soutěž 
„Vesnice roku 2022“. Do 1. kola soutěže na krajské úrovni 
byla za Středočeský kraj přihlášena i obec Zaječov. 

Pro každou přihlášenou obec to znamenalo návště-
vu hodnotící komise, která má na prohlídku obce 
vymezené 2 hodiny. V rámci této lhůty dostal Spo-
lek Zděná 2012 15 minut, aby se komisi představil. 
Během této vskutku krátké doby měla komise mož-
nost prohlédnout si Zděnou, vyslechnout prezenta-
ci naší činnosti a ochutnat drobné pohoštění, které 
pro komisi členky spolku připravily. 

I přesto, že se vše odehrálo v bleskové rychlosti, do-
kázal starosta spolku Ing. Aleš Krajdl svým nadše-
ním a zápalem komisi uchvátit natolik, že ta navrhla 
hejtmance Středočeského kraje paní Mgr. Peckové 
udělení mimořádné ceny pro Spolek Zděná 2012.

Slavnostní vy-
hlášení výsledků 
krajského kola 
soutěže Vesnice roku 2022 se konalo 24. 6. 2022 
v sídle Krajského úřadu. Po předání cen obcím byla 
vyhlášena i právě zmiňovaná mimořádná cena hejt-
manky, kterou získal Spolek Zděná 2012 za Společen-
skou odpovědnost.. Za spolek si cenu z rukou hejt-
manky převzal Aleš Krajdl. Paní hejtmanka ve svém 
projevu k předávané ceně pochválila činnost členů 
spolku a vzpomněla i na Josefa Švandrlíka a jeho ne-
ocenitelný přínos pro Spolek. Vedle samotného oce-
nění je potěšující i fakt, že cena je spojená s finanč-
ním ohodnocením 50 tis. Kč. 

Vítězná obec Stře-
dočeského kraje pro 
letošní rok Kostelní 
Lhota uspořádala 
dne 30. 7. 2022 akci, 
na které se prezento-
vala široké veřejnosti 
a zároveň zde byly 
oficiálně předány 
„stuhy“ pro vítězné 
obce a dále diplomy 
pro obce, které byly 
oceněny v jednotli-
vých projektech, zde 
za oblast občanské-
ho života i cena pro 
Zděnou. 

Zpracovala Věra 
Charvátová

SPOlEK ZDěNá
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Spolek Zděná 2012 
vás srdečně zve 
na tradiční akce:

PROMÍTÁNÍ Z CEST – ISLAND
Pátek 21. 10. 2022 od 18 hod v zaječovkém kině
Promítá a vypráví cestovatelka Marie Humlová

PROMÍTÁNÍ Z CEST – ARMÉNIE
Pátek 4. 11. 2022 od 15 hod v zaječovském kině
Promítá a vypráví cestovatelka Marie Humlová

ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 11. 12. 2022 od 15 hod v kostele Sv. Dobrotivé
Vystupuje oblíbený soubor BONBON



32

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2022

33

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2022

setkání u PaMátníku PtP
Dne 8. 9. 2022 proběhlo v Zaječově již 
tradiční setkání u památníku PTP. 

Foto: Petr Ježek

které se koná ve čtvrtek 8. září 2022
v Zaječově – Svaté Dobrotivé.

Setkání bude zahájeno přivítáním čestných hostů
v 9:00 hod. na obecním úřadě.

Vladimír Havlík | starosta | obec Zaječov
Ing. Aleš Krajdl | starosta | Spolek Zděná 2012

Mgr. Tomáš Makaj | Muzeum Středních Brd

Prosíme o potvrzení účasti do 31. 8. 2022
na mobil 724 264 778

nebo E-mail: barnak@email.cz

Dovolujeme si Vás pozvat na

Tradiční setkání u památníku PTP
ve Svaté Dobrotivé – Zaječově,

Program:

Tradiční setkání u památníku PTP
ve Svaté Dobrotivé – Zaječově

 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 památníku 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 u Zděné

 13:00 hod. oběd – venkovní občerstvení

 14:00 hod. Výstava – Vzpomínka na Ing. Josefa 
Švandrlíka

SETKáNÍ PŘÍSlUšNÍKŮ PTPSETKáNÍ PŘÍSlUšNÍKŮ PTP
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chází v Koutě naproti bývalé pile Vojenských lesů.

V roce 1894 je majitel č.p. 29 obchodník z N.V. Ja-
kub Lowy, který kořalnu a nálevnu pronajímal uhlíři 
Františku Levovi z Tění a jeho manželce Terezii, roz. 
Slámové, z Vitinky č.p. 30.

Dne 3.5.1911 Levovi již 
svou hospodu předáva-
jí své dceři Anně, která 
si bere za manžela Fran-
tiška Cipru z Kvaně č.p. 
60. Ti hospodu přestavují 
do nynější podoby. Dne 
14.6.1945 kupují č.p. 33 
– pastoušku, kam odchá-
zejí na zasloužený odpo-
činek. Hospodu předávají 
13.5.1946 svému synovi 
Františkovi a jeho manžel-
ce Jarmile, roz. Humlové 
z Cheznovic. Ti musí splá-
cet dluh na hospodě a vy-
platit sourozence. Tak 
nový hostinský mimo hos-
pody je zaměstnán na blíz-
kých průzkumných geolo-
gických vrtech, později v Komárovských železárnách. 
Manželka Jarmila prodává ve smíšeném zboží a ještě 
se starají o zemědělské hospodářství. Po zaplacení 
všech dluhů přijde vyvlastnění a jsou rádi, že mohou 
zůstat v hospodě, ale pouze jako zaměstnanci Jed-
noty. Dnes č.p. 33 patří jejich synovi Jaroslavu Cipro-
vi, nar. v r. 1949, z Rokycan. Hospoda č.p. 29 patří 
po vrácení jejich vnukovi Fr. Ciprovi, nar. v r. 1972. 

Každý máme na své mládí vzpomínky a je to i na hos-
pody a zábavy. Měli jsme to nejblíže k hospodě u Ci-
prů. Založili jsme spolek KPS – Kvanští pivní skauti. 
Dokonce jsme měli i legitimace a znak. 

Ještě si mnozí rádi vzpomeneme na zvláštní tance, 
které se dnes tančí velmi málo. Byla to šátečková, 
kdy uvnitř kruhu utvořeného u chlapců a děvčat, 
chodil jeden se šátkem, který po skončení písně roz-
ložil před vyvoleným či vyvolenou. Poklekli, navzá-
jem se políbili a vyvolený vybíral dalšího tanečníka 
či tanečnici. 

Druhý tanec bývala žabička. To se na sále utvořil 
zástup, který se při různém rozpažování ubíral přes 
šenkovnu do kuchyně a zpátky na sál a přitom se 
překonávaly různé překážky, židle nebo stoly. Zají-
mavý byl taky ptačí tanec. 

Konaly se také pivní mše. Kněze dělával většinou 
Vlad. Velvarský z Kouta, který zahalen v prostěra-
dle a s půllitrem v sepjatých rukách předříkával a my 
po něm opakovali. /Pane Bože prosíme/ dej nám pivo 
téci/ plzeňské i obyčejné/ nám už je to všechno stej-
né/. /Ať voda v řece není/ ať vše se v pivo změní/ já vůl 
modlil bych se stále/ ať v krku mám sucho neustále/ 
mi však žízeň hasit budem/ až na věky věkův/ Amen/. 
Po skončení proslovu byl důvod, aby se všichni napili. 

Jiný přednes měl před napitím Václav Kopp z Kozo-
jed: Bratři a sestry. Vemte koule žulové, hrubě tesa-
né, prachu pytle půl a šoupněte to v stranu půlnoční.

Některý z nás odpověděl: Bratře Žižko. Koule šoust-
la ale nedošoustla. A Venda pokračoval: Bratři levé 
kolo podložíme, pravé podkopeme a šoustněte tam 
novou kouli. Odpověď zněla: Bratře Žižko koule 
šoustla ale znovu nedošoustla. A Venda řeč ukon-
čil…: Bratři a sestry nevadí. Tož pojedem. Sklenice 
cinkaly a už se zase pilo. 

histoRie žiVností V zaječoVě a na kVani (Viii. Díl) 
hospody v zaječově (4. část)
hospoda nová Ves čp. 42 na kozině, u Pepíčků, 
u charvátů
Hostinec měl vystavět učitel Kareš z Hořovic. Jedna-
lo se ale asi o přestavbu dřevěného stavení na zdě-
né, protože ještě předtím jsou uváděni majitelé Se-
kyrkovi a firma Josef Lustig a syn v Žatci. Karešovi 
hostinec prodávají Františkovi Jíchovi, nar. 1864, 
z Kvaně č.p. 20. Tomu chodí pomáhat bratr Emanuel 
ze Zaječova č.p. 77. Po smrti manželky a dcery Fran-
tišek Jícha hospodu prodává Josefovi a Terezii Vaj-
narovým. Jejich dcera Růžena, nar. r. 1893, si bere 
Bedřicha Charváta z Nové Vsi č.p. 41. Dcera Marie se 
v r. 1940 provdá za Františka Kratochvíla ze Zaječova 
č.p. 120. Jejich dcera se provdá za Josefa Karla a je-
jich syn František je současný majitel.

Cvičila zde Tělovýchovná jednota. Měl zde zápasit 
Gustav Frištejnský a další zápasníci. Hrávalo se zde 
také loutkové divadlo. Jistě k tomu přispělo i časté 
přezimování loutkaře Kopeckého, kterému se zde 
29.5.1892 narodil syn Antonín. Měl zde také hrát 
Miloš Kirschner se svými loutkami Spejblem a Hu-
rvínkemv době, kdy jako příslušník PTP pobýval 
v místních kasárnách. Při celostátních srazech PTP se 
o něm nikdo nezmiňuje, protože aby mohl hrát lout-
kové divadlo měl prý podepsat vstup do KSČ. 

Přezdívka u Pepíčků je z doby, kdy Růženě Vajnaro-
vé nar. r. 1893 se za svobodna 6.5.1911narodil syn 
Josef, který 25.7.1911 zemřel. Když se jí v roce 1913 
narodil druhý syn Josef, měla jí manželka údajného 
otce z Nové Vsi čp. 30 vzkázat, že kdyby měla deset 
Pepíčků, stejně si jí otec synů nevezme. 

Několikrát se zde měl zastavit i prezident T.G.Masa-
ryk. Ubytována zde byla v době zřizování vojenské 
střelnice zeměměřická rota. Ta zde v době otevření 
střelnice uskutečnila výstavu zeměměřických pří-
strojů. Té se pan prezident zúčastnil a zachovalo se 
i několik fotografií z této akce.

kvaň č.p. 68 u hajňáků 
Jistě se někdo zamyslí nad tím, proč byly v těsné blíz-
kosti v provozu dvě hospody – u Hajňáků a na Ko-

zině. Důvod je velmi jednoduchý. Antonín Srp, nar. 
r. 1863, měl zájem o koupi hospody na Kozině. Vše 
bylo dohodnuto, až na to nejdůležitější, a to byla 
cena. Novými majiteli na Kozině se stávají Vajnarovi 
a Antonín Srp natruc otevírá svou hospodu v č.p. 68. 
Když je postavena nová hospoda č.p. 135, je staré 
č.p. 68 používáno jako výměnek. V roce 1958 je hos-
poda zavřena, časem přestavěn sál na byt a č.p. 68 
rozbořeno. Jako další hostinský po Antonínovi Srpovi 
je uváděn jeho syn Ludvík, nar. r. 1900. 

Dne 29.8.1948 zde pořádá spolek chovatelů výstavu 
drobného zvířectva. Byly zde především vystaveny 
výrobky z vlny angorských králíků a tím vznikl velký 
zájem o spřádání vlny.

Každá hospoda, i tato, měla své zajímavé hosty. Jako 
jeden z mnoha to byl Fr. Ekl z Hamburku. Musel mít 
velký objem plic. Ten dokázal na stole udělat stojku 
a v této poloze vypít celé pivo. Dle pamětníků doká-
zal přeplavat rybník Heřman pod vodou. 

Mezi stálé hosty patřívali nejen lesníci Vojáček, Ine-
man, Hrabák, ale i pytláci.

Naproti hospodě v Nové Vsi č.p. 43 bydlel, než ode-
šel do Ameriky, autor pytláckých příběhů Václav 
Kautský. V knize Z Brdských pralesů popisuje ně-
které z nich. Byli to bratři Jíchové, Jan, přezdívaný 
Bimbas, bydlící na Nové Vsi č.p. 25 a jeho bratr Ladi-
slav, přezdívaný Okrasa, bydlící na Nové Vsi č.p. 39. 
Ten dokázal při zábavě uchopit zuby stůl, zvednout 
ho do výšky, otočit se s ním o 360 stupňů a položit 
ho zpátky na podlahu. Dalším hostem popisovaným 
v této knize byl Toník Piáníčko, správně Ant. Kraj-
singr. Velmi oblíbený společník se oženil do Olešné 
a velmi rád se vracíval do své oblíbené hospůdky. Ta 
byla zrušena v r. 1958. 

kvaň č.p. 29 u ciprů 
Historii hospod v Horní Kvani začneme okolo r. 1880. 
To bývala hospoda u Koroptičků v č.p. 25. Stávala 
v blízkosti č.p. 24 (dnes Budilovi). Tento dům č.p. 25 
vyhořel či byl rozbořen, neboť toto č.p. se dnes na-

Z HISTORIE
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záhada tvrze v zaječově je objasněna?
V mnoha materiálech, článcích i knihách se píše o tom, že v Zaječově stávala tvrz, ale 
všichni badatelé vč. Augusta Sedláčka se shodují na tom, že není jasné, kde stála.
V časopise Zpravodaj klubu Augusta Sedláčka HLÁS-
KA ročník XXXI, č. 4, 2020 jsem narazil na článek Petra 
Rožmberského, z něhož budu citovat. Autor se narodil 
28. ledna 1952 v Plzni a zemřel 1. října 2019 - český 
archeolog, autor příruček o historických památkách, 
Z článku, který vyšel po autorově smrti, budu citovat.

Mezi Zaječovem a Novou Vsí (okr. Beroun) se nalézá 
areál kláštera Svatá Dobrotivá. Jmenoval se původně 
klášter na Ostrově a byl založen roku 1262/1263 Old-
řichem Zajícem z Valdeka. Byli do něj uvedeni mniši 
augustiniáni. Příslušníci rodu Zajíců pak byli pohřbívá-
ni v klášterním kostele. Husité klášter vypálili a mni-
chy povraždili. Klášter byl posléze znovu osazen augu-
stiniány a patroni, páni Zajícové jej stavebně obnovili. 
V 16. století však mniši zchudli, obyvatelstvo přechá-
zelo k protestantům a augustiniáni postupně do roku 
1552 klášter opustili. Zajícové po odchodu mnichů 
proměnili klášter a jeho pozemkový majetek v běž-
ný zemsko-deskový statek. Klášterní monografie říká: 
„On, Jiří Zajíc byl prvním, jenž zarazil sídlo své v klášte-
ře, vystavěv pro sebe druhou fortnu na polední (jižní) 
stranu, kde ob čas sám přebýval a dohlížel na úřed-
níka svého, který v klášteře sídlil a vedl správu zboží 
klášterního“. Úředníkem, který založil roku 1578 urbář 
klášterního zboží, tu byl Jiljí Mrakotínský z Chrástu. Jiří 
Zajíc zemřel roku 1580 a jeho vnuk Vilém Zajíc zdědil 
také Sv. Dobrotivou. V Sedláčkově Místopisném slov-
níku stojí, že Vilém Zajíc roku 1591 prodal Ladislavovi 
staršímu z Lobkovic klášter, tvrz s poplužním dvorem 
a příslušné vsi. Je evidentní, že klášterní monografie 
předpokládá, že Vilém Zajíc bydlel ve Sv. Dobrotivé. 

V době prodeje však byl Vilém Zajíc silně zadlužený 
a v roce 1592 došlo na nátlak věřitelů k úřednímu 
odhadu uvedeného Vilémova zboží kláštera sv. Dob-
rotivé. Odhad byl velice podrobný. Ve vesnicích jsou 
jmenováni jednotliví držitelé usedlostí se svými po-
vinnosti vůči vrchnosti. Odhadnut byl také domini-
kál (panská půda) slovy: „Tvrz a klášter Svaté panny 
Dobrotivé na Ostrově s dvorem poplužním, chlívy, 

stájemi, stodolou, maštalemi, pivovarem, s štěpnič-
kou, chmelnicí“ na pouhých 255 kop českých grošů. 
Ovšem pozdější encyklopedie klášterů, ani doku-
menty památkového ústavu se o tvrzi či panském 
sídle později vůbec nezmiňují. 

Lze předpokládat, že při klášteře od jeho počátků 
existoval dvůr, zajišťující mnichům čerstvé potravi-
ny (stál zde prokazatelně mlýn a pivovar). Zajícové 
tu pak měli své správce (úředníky), kteří řídili hos-
podaření; ti mohli bydlet v konventu, popřípadě 
v obytném objektu ve dvoře. Klášterní monografie 
říká, že tam, kde se později nacházela klášterní za-
hrada (jižně a východně od kláštera) a palouk zva-
ný „Starý dvůr“, bývalo panské hospodářství, kde 
se chovaly hlavně ovce. Hospodářské stavení blízko 
kláštera by v případě požáru mohlo ohrozit klášter, 
a proto mniši žádali císaře Karla VI. (vládl 1711–
1740), aby jim byl dvůr s pozemky darován; dvůr byl 
zrušen, pozemky rozprodány mezi poddané a starý 
dvůr s chatrnými místnostmi dány klášteru s pod-
mínkou, že sešlý dvůr bude stržen a nový neposta-
ven. Dále musel klášter tímto pozemkem umožnit 
příjezd povozů k vrchnostenské pile a k vysoké peci.

Na I. vojenském mapování (1764–1768), kresleném 
od oka (světové strany jsou zachyceny opačně!!) je 
zachycen klášterní areál, obklopený rybníky.Západ-
ně od ohrazeného areálu zahrady s vodním zdro-
jem je situován mlýn. Na jižním okraji zahrady stojí 
při hradbě jakési stavení. Sídlo nazývané také tvrzí 
bylo ve Sv. Dobrotivé zřízeno v jižním křídle konven-
tu, nejspíše jen malonákladovou úpravou, neboť pro 
prvotní občasný pobyt málo majetné vrchnosti po-
případě pro obydlí úředníka by nebylo ekonomické 
stavět nový objekt. Další přestavby kláštera zřejmě 
zcela setřely stopy po panském sídle, nazývaném 
také tvrzí.Objekty starého poplužního dvora ani 
případné nárožní bašty již dávno neexistují.

Připravil Z.K.

Nálada při bálech bývala náramná. 
Když už bylo k ránu, najednou všechno 
ztichlo. To pan Vlastimil Ungr z Kozojed 
vzal housle a začal hrát „Vzpomínku 
na Zbiroh“. Bylo neuvěřitelné, jak tato 
skladba dokázala „unavené“ účastníky 
ztišit. Někteří ještě druhý den odpo-
ledne zde popíjeli, o což jsme se také 
pokoušeli, ale nikdo z nás tehdy mla-
dých, to nedokázal. Nutno pozname-
nat, jak naši předkové uměli pít, uměli 
také pracovat. Brzy ráno vyrazili s ko-
sou na louku, která během dopoledne 
„ležela“. To by dnes málokdo dokázal. 

Byly to krásné časy. Především tím, že 
jsme byli mladí. Dnes nám nezbývá než 
vzpomínat. 

závěrem:
V Horním Zaječově, v místě dnešní vodárny, stávala 
hospoda u Humlů č.p. 6. Ta zůstala pouze v paměti 
těch nejstarších a dům č.p. 6 dnes vlastní rod. Stel-
šovských na druhé straně Horního Zaječova. V Ko-
zojedích bývala hospoda v č.p. 5 zvaná Ernestovna 
a v č.p. 9 u Jarošů.

Po roce 1989 se u některých hospod mění majitelé, 
některé hospody ukončují hostinskou činnost, ote-
vírají se nové provozovny. Mezi ty patří restaurace 
U Chovatelů a U Vrby na Kvani. V Zaječově byla ote-
vřena nově hospůdka Ve Stodůlce a U Ničů. Ve Sto-
důlce je již zavřeno. 

Sepsáno: říjen 2015, JB

Z HISTORIEZ HISTORIE
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INFORMUJEMEINFORMUJEME

Drakiáda
V sobotu 15. 10. 2022 od 14 hodin

OÚ Zaječov vás srdečně zve na tradiční akce
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INFORMUJEME


