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Vážení spoluobčané,

až budete číst toto číslo Zaječovských novin, bude už většina z Vás v plném tempu vánočních 
příprav. Máte nakoupené dárky, napečené vánoční cukroví a všude zní koledy. Vánoční svát-
ky jsou nejkrásnější svátky roku, jsou však především svátky klidu a vzájemné pohody u ro-
dinného krbu. Dovolte mi, abychom Vám, spolu se zastupiteli obce, popřáli krásné a klidné 
prožití vánočních svátků. Do nového roku 2022 Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spokoje-
nost v osobním i pracovním životě. 

Irena Nezbedová – místostarostka obce a Vladimír Havlík starosta obce
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Co nás čeká v roCe 2022
Doufejme, že současná situace s COVIDEM pomine a naše životy se postupně vrátí do normálních kolejí. 
Věříme, že v roce 2022 se nám vrátí všechny kulturní, společenské či sportovní akce. 

Na následující rok máme naplánovány 2 velké akce: in-
tenzifikaci ČOV, vodovod a kanalizaci na Kvani. Realiza-
ce bude probíhat přibližně až do konce roku 2023. 

Plánů je mnoho a pokračujeme podle strategického 
plánu obce, který jsme vytvořili v roce 2015. Násled-
ně ho skoro každoročně aktualizujeme.

Plánované akCe na rok 2022
Workoutové a parkurové hřiště s crossfitem
V listopadu jsme vysoutěžili dodavatele. Zastupitelé 
ho budou schvalovat na svém prosincovém VZ. Cena 
hřiště je 2,2 mil. Kč bez DPH. Na hřiště nyní podává-
me znovu dotaci na MMR, kde bychom měli získat 
až 2mil. Kč s DPH. Pokud nezískáme dotaci, hřiště se 
nejspíše nebude realizovat. Hřiště by se mělo budo-
vat za OÚ, kde bude na očích, ale i tak lehce v sou-
kromí za budovou OÚ. 

Pumptrack – Zaječov
Hřiště je plánované U Mostu (u ČOV). Nyní máme vy-
projektováno a připraveno. Čekáme již jen na smě-
nu pozemku, která by měla být v průběhu měsíce 
ledna na VZ obce. Následně budeme čerpat dotaci 
od Středočeského kraje přibližně 1,5mil Kč. Akce by 
se měla realizovat asi v 1/2 roku 2022. Většinovou 
částku pokryje dotace, ale výslednou cenu budeme 
vědět až po soutěži.

Mk50 – realizace komunikace a rekonstrukce 
dešťového kanálu nad lD a hřištěm
Tuto dotaci podáváme znovu jako Workout. Minulý 
rok jsme finance nedostali, ale tento rok jsme udělali 

všechno, abychom dotaci získali. Akce je nyní vysoutě-
žená a opět čekáme na schválení zastupitelstva obce. 
Cena je 1,4mil. Kč bez DPH a dotace by měla být 80%. 
Realizovat se bude opět pouze při získání dotace.

lidový dům Zaječov
Rekonstrukce, která proběhne v roce 2022, je nej-
větší akce. Lidový dům je jednou z největších budov 
v majetku obce Zaječov. Bohužel je to i budova, kte-
rá je v nejhorším stavu. Ostatní budovy, ZŠ a MŠ, 
vodojemy a OÚ, se v předchozích letech opravily. 
Je to tedy poslední nemovitost, která je ve špatném 
stavu. V některých částech stavby nám nechtějí dát 
ani revize na elektroinstalaci... . Od roku 2019 tedy 
připravujeme rozsáhlou rekonstrukci. Na budově 
je nová střecha z roku 2017/2018 a rekonstruovat 
se nebude podlaha a parkety po rekonstrukci sálu 
v roce 2002, což je již 19 let. Na akci jsme získali pří-
slib dotace na zateplení, vzduchotechniku a vytápě-
ní. Celková rekonstrukce se bude týkat úplně celé 
budovy a budeme zde řešit i vybavení restaurace. 
Upravíme lehce dispozice. V nově vzniklém salonku 
získají občané při oslavách 100% soukromí s vlast-
ní šatnou a WC. LD je jediné kulturní centrum, kte-
ré navazuje na sportovní areál naší obce. Věřím, že 
nově navrženou koncepci ocení jak běžní návštěvní-
ci, tak i ti, kteří zde budou chtít oslavit svá významná 
jubilea a v neposlední řadě i spolky, které si zde bu-
dou pořádat schůze i s vlastní kuchyňkou. V součas-
né chvíli je akce vysoutěžená a čeká na schválení za-
stupitelstva obce. Výsledná cena stavby je 38,5mil. 
Kč bez DPH + 1,8mil. Kč bez DPH za vybavení. Vysou-
těžená cena vcelku je pod projekční cenou.

Vladimír Havlík – starosta 

OKÉNKO STAROSTY
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Pumptrack

MK50 – realizace komunikace a rekonstrukce dešťového kanálu nad LD a hřištěm

Zpracovatel:  Ing. Ondřej Svoboda
Nad Kajetánkou 230/25, Praha 6
svoboda@projektysvoboda.cz
+420 777 877 857

Objednatel:         Obec Zaječov
Zaječov 265
Zaječov 267 63

AKCE: REKONSTRUKCE MK 50d V OBCI ZAJEČOV

MĚŘÍTKO: 1:500 STUPEŇ: -

NÁZEV VÝKRESU: SITUACE MK 50 D

ČÍSLO PŘÍLOHY: B.2DATUM: LISTOPAD 2020

NOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, NAPOJENÍ
DO STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI, KTERÁ
BUDE OPRAVENA.

ASFALTOVÝ POVRCH PROVÉST OKOLO UV

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZD

REKTIFIKACE ŠACHTY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SJEZD

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE - VÝHYBNA

OBNOV
A PŘÍK

OPIU

2%

2%

2%

2%

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POVRCH

OBNOVA PROPUSTKU DN300

VYČIŠTĚNÍ A OBNOVA PŘÍKOPU

V MÍSTECH SJEZDU BUDE VLOŽEN
ODVODŇOVACÍ ŽLAB HLOUBKY MAX. 30 MM,

KTERÝ BUDE VYVEDEN VOLNĚ DO VSAKOVACÍHO RIGOLU

VEDENÍ VZOROVÉHO ŘEZU

VYTVOŘENÍ VSAKOVACÍHO RIGOLU

11

5

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100

VÝMĚNA DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE STÁVAJÍCÍ TRASE
PLASTOVÉ POTRUB DN300

VYÚSTĚNÍ KANALIZACE BUDE DO PŘIPRAVOVANÉ
RETENČNÍ NÁDRŽE, KTERÁ BUDE SLOUŽIT PRO
POTŘEBY ZALÉVÁNÍ HŘIŠTĚ.

OSAZENÍ NOVÉ UV
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ NAPOJENO DO UV

 NOVÁ UV, ZPEVNĚNÍ ASFALTEM
OKOLÍ UV (UV ZAPUSTIT VŮČI OKOLNÍ
NIVELETĚ O 5 CM

VYTVOŘENÍ VSAKOVACÍHO RIGOLU

NOVÁ ZDĚNÁ ŠACHTA

NOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA

VÝŘEZ 1:250, VÝKRES B.3

2%

OTOČENÍ SPÁDU KOMUNIKACE

OKÉNKO STAROSTY
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Lidový dům Zaječov

OKÉNKO STAROSTY
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Lidový dům Zaječov

OKÉNKO STAROSTY
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Lidový dům Zaječov

OKÉNKO STAROSTY
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Lidový dům Zaječov

Lidový dům Zaječov

OKÉNKO STAROSTY
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PoDPora Pro TJ ZaJečov 
Zastupitelstvo obce Zaječov, na svém posledním ve-
řejném zasedání, podpořilo TJ Zaječov s její žádostí 
do NSA – Národní sportovní agentury. ZO Zaječov 
přislíbilo, svým usnesením, podporu dofinancovat 
možnou přijatou dotaci a to až částkou 1,9 mil Kč. 
Celková akce, dle projekčního rozpočtu, by měla 
být 6,3 mil. Kč a rozdíl pokryje NSA dotací pro TJ Za-
ječov. V rámci rekonstrukce hřiště by se měla reali-
zovat opěrná zeď bránící sesuvu, zábradlí, akumu-
lace vody, automatické zavlažování, oprava dešťové 
kanalizace, povrchy hřiště. Akci bude realizovat TJ 
Zaječov za podpory obce Zaječov. 

Vladimír Havlík – starosta

raDary v obCi ZaJečov
2. 12. 2021 firma GEMOS nainstalovala do naší obce 
svoje nejlepší radary na trhu. Nově jsou směrem 
od Těň, Olešné a od Komárova jsme realizovali vý-
měnu. Starý radar bude umístěn do Kouta. Nové ra-
dary umí číst SPZ a připlatili jsme si službu k napojení 
na PČR – policii. Toto napojení by mělo být aktivní 
během několika týdnů. Chtěl bych tímto apelovat 
na všechny závodníky v obci, aby jezdili předepsa-
nou rychlostí. 

Radary budou fungovat i jako prevence kriminality. 
Policie, v případě nějaké krádeže nebo jiného trest-
ného činu či přestupku, vidí, kdo do obce vjel či od-
jel. Díky tomuto systému by se v obci měla uklidnit 
nejen dopravní situace, ale měli bychom snad od-
stranit i případné zloděje. Radary mají možnost i dal-
ších modulů, které je možné do budoucna přikoupit. 

OKÉNKO STAROSTY
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1.01
Propojovací krček

45,6 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.03
Hlavní sál
500,2 m2

F1.1 PVC pro sportovní účely
P1.1 Akustický podhled

1.06
Šatna muži

13,1 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.12
Sprcha/WC handicap

5,4 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

SDK podhled

A

B'
B

C'
C

Vnější vstup do krčku
mezi objekty

1.02
Chodba/schodiště

44,9 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

ŽB bez podhledu

1.04
Šatna ženy

13,1 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.05
Sprchy ženy

6,8 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.07
Sprchy muži

6,8 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.09
WC ženy
7,5 m2

F1.2 Litý potěr/Epoxid
P1.2 SDK podhled

1.08
WC muži
6,9 m2

F1.2 Litý potěr/Epoxid
P1.2 SDK podhled

1.10
Nářadˇovna

17,2 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.11
Úklid

1,4 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

LEGENDA HMOT:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

NOVÉ STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

NOVÉ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ STĚNOVÉ  KONSTRUKCE

A'A

B'
B

C'
C

C'
C

2.02
Chodba/schodiště

39,7 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.1 Akustický podhled

2.01
Zádveří
5,1 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.2 SDK podhled

2.04
Tréninkový sál

31,2 m2
F2.1 PVC pro sportovní účely

P2.1 Akustický podhled

2.03
Zádveří
3,2 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.2 SDK podhled

2.05
Zrcadlový sál

31,2m2
F2.1 PVC pro sportovní účely

P2.1 Akustický podhled

2.06
Kabinet
7,9 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.1 Akustický podhled

2.08
Úklid

2,5 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.2 SDK podhled

2.07
WC kabinet

3,6 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.1 Akustický podhled

LEGENDA HMOT:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

NOVÉ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ STĚNOVÉ  KONSTRUKCE

Tělocvična hala Zaječov 2NP

Tělocvična hala Zaječov 1NP

A'A

B'
B

C'
C

C'
C

2.02
Chodba/schodiště

39,7 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.1 Akustický podhled

2.01
Zádveří
5,1 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.2 SDK podhled

2.04
Tréninkový sál

31,2 m2
F2.1 PVC pro sportovní účely

P2.1 Akustický podhled

2.03
Zádveří
3,2 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.2 SDK podhled

2.05
Zrcadlový sál

31,2m2
F2.1 PVC pro sportovní účely

P2.1 Akustický podhled

2.06
Kabinet
7,9 m2

F2.2 Litý potěr/Epoxid
P2.1 Akustický podhled

2.08
Úklid

2,5 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.2 SDK podhled

2.07
WC kabinet

3,6 m2
F2.2 Litý potěr/Epoxid

P2.1 Akustický podhled

LEGENDA HMOT:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

NOVÉ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ STĚNOVÉ  KONSTRUKCE

1.01
Propojovací krček

45,6 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.03
Hlavní sál
500,2 m2

F1.1 PVC pro sportovní účely
P1.1 Akustický podhled

1.06
Šatna muži

13,1 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.12
Sprcha/WC handicap

5,4 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

SDK podhled

A

B'
B

C'
C

Vnější vstup do krčku
mezi objekty

1.02
Chodba/schodiště

44,9 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

ŽB bez podhledu

1.04
Šatna ženy

13,1 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.05
Sprchy ženy

6,8 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.07
Sprchy muži

6,8 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.09
WC ženy
7,5 m2

F1.2 Litý potěr/Epoxid
P1.2 SDK podhled

1.08
WC muži
6,9 m2

F1.2 Litý potěr/Epoxid
P1.2 SDK podhled

1.10
Nářadˇovna

17,2 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

1.11
Úklid

1,4 m2
F1.2 Litý potěr/Epoxid

P1.2 SDK podhled

LEGENDA HMOT:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

NOVÉ STŘEŠNÍ  KONSTRUKCE

NOVÉ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ STĚNOVÉ  KONSTRUKCE

OKÉNKO STAROSTY
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inTenZifikaCe čov a sTavba kanaliZaCe 
a voDovoDu Pro kvaň
Akce je v plném proudu a v současné době probíhá soutěž zakázky, která 
by měla být vysoutěžena do konce ledna 2022. Následně budeme podávat 
žádost o dotaci – realizace by měla začít mezi 7.– 9. měsícem roku 2022
Akce se bude realizovat pouze při obdržení dotace. 
Celková projekční cena akce je 136mil Kč bez DPH, 
skutečnost ukáže až soutěž. Dotace zde bude spo-
jená z více dotačních titulů, kde nově bude ze SFŽP 
70%. Další 2 dotace, na tuto akci, budou od Stře-
dočeského kraje. První bude na vodu a kanaliza-
ci a druhá dotace bude na asfalt na krajské komu-
nikace, celkem tedy až 10mil Kč. V součtu by měla 
dělat dotace něco okolo 105 mil Kč. Zbylé náklady 
na akci budeme hradit z obecních příjmů a částečně 
z úvěru. V rámci celé akce se přivede voda, z nové 
NANO úpravny v CHKO Brdy, do budoucího nového 
vodojemu na Kvani. Následně se bude realizovat ka-
nalizační a vodovodní řad po Kvani. Vodovodní řad 
se propojí i s vodovodem v Kozojedech a i s vodovo-
dem na Nové Silnici. Tímto počinem zokruhujeme 
celou vodovodní síť a v případě potíží budeme moci 
zásobovat zbytek Zaječova i přes Kvaň. 

Dále se bude realizovat i intenzifikace ČOV. Čistírně 
je již 16 let a technologie je na sklonku životnosti. Při 
provozování ČOV firmou VAK paní technoložka zjis-

tila, že jsou zde problematická místa, díky kterým 
je čistírna na hranici svých možností a do budoucna 
by nebylo možné kohokoliv připojit a technologie 
je již zastaralá. Díky připojení Kvaně budeme moci 
provézt rekonstrukci – intenzifikaci, tedy posílení 
kapacity. Tuto rekonstrukci bychom do budoucna 
museli stejně řešit a nyní ji můžeme vyřešit v rámci 
dotace. Tedy ač je spoluúčast této stavby relativně 
velká, tak obec si ve finále nevybere, neboť úpravy 
ČOV by musela později uhradit pouze z vlastních 
zdrojů. Když se ale vybudují nové kilometry kanali-
začního potrubí na Kvani, posílíme ČOV z dotace. 
Jelikož si ČOV provozujeme sami, zbudujeme si zde 
i odstředivý lis, abychom nebyli závislí na vodáren-
ských firmách a mohli si likvidovat vysušený kal 
na kompostárnách. 

Věřím, že tato velká akce bude mít přínos pro 
celý Zaječov a po 16 letech kanalizace v Zaječo-
vě a po 84 letech, kdy začala výstavba obecního 
vodovodu, budeme mít všichni stejné podmínky 
na obecní vodu a kanalizaci. 

Situační výkres širších vztahů

OKÉNKO STAROSTY
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Úvěr obCe ZaJečov a PřeDfinanCování akCí
Chtěl bych vysvětlit, jak obec Zaječov, od roku 2015, 
využívá rámcové úvěry, v rámci kterých provádí 
předfinancování projektů. 1. úvěr jsme již splatili 
a v roce 2020 jsme schválili další rámcový úvěr, kte-
rý máme doplatit v roce 2023 (ale dokázali bychom 
splatit i ihned ze současného zůstatku na obecním 
účtu), tedy obec není nikterak zadlužená. Splátku 
se snažíme mít okolo 3mil ročně, což je něco kolo 
8-10% běžných příjmů obce bez dotací. Věřím, že 
každý vidí, co v obci realizujeme, i když máme tyto 
úvěry, kterými se snažíme předfinancovávat akce, 
nebo je částečně kryjeme. Tento model využíváme 
od roku 2015/2016 a i když velké akce kryjeme úvě-
rem, stále máme dostatek peněz na běžné výdaje 
i investice v řádech několika jednotek milionů. Další 
možností jak krýt a předfinancovávat akce znamená 
nějakou dobu nic v obci nedělat, šetřit a následně 
se do nějaké investice pustit. Tímto stylem se však 
moc věcí v obci neudělá. Úvěry jsou pro obce veli-
ce výhodné, neboť jsou většinou pod inflací. První 
úvěr jsme měli za 0,64%, nyní máme okolo 1,68%, 

což je při současné inflaci výhodné. Lepší udělat 
věci dnes, než zítra a takto to platí i s dotacemi. 
V současné době se spoluúčast obce stále zvětšu-
je a proto jsme se rozhodli, že hlavní věci, které je 
potřeba v naší obci realizovat podle strategického 
plánu obce, je lepší udělat co nejdříve za výhodněj-
ších podmínek. Financí je stále méně, některé do-
tace již do budoucna ani nebudou, a proto je lepší 
udělat něco s dotací za 80% a 20% předfinancovat 
za obecní peníze, než v budoucnu dělat za 100% 
z vlastního. Z těchto důvodů minulé i současné za-
stupitelstvo schvalovalo a bude nejspíše schvalovat 
rámcové úvěry. Pro obec je to výhodné a v budouc-
nu ušetříme mnoho peněz.

Nyní budeme schvalovat další rámcový úvěr, který 
by měl navázat na současný, po jeho splacení. Opět 
nám pomůže předfinancovat akce Lidového domu 
a ČOV s kanalizací a vodovodem na Kvani. 

Vladimír Havlík – starosta

PoZor – kaTasTrální 
ÚřaD a černé sTavby 
Příští rok provede katastrální úřad Beroun zaměření 
našeho území. Naši občané budou muset legalizovat 
všechny černé stavby. Tento proces již proběhl v ob-
cích Hvozdec, Tlustice.... a dalších. Nyní je na řadě 
Zaječov. Píši tuto informaci, aby se občan, který 
nemá svoji stavbu, nebo hranice v pořádku, připravil. 
Bohužel co vím z jiných obcí, vznikají následně mezi 
sousedy i konflikty, jelikož se zjistí, že občas někdo 
postavil stavbu částečně na cizím, nebo si někdo při-
plotil cizí pozemek. Věřím, že to v minulosti nikdo 
nedělal schválně, a proto bych všechny občany po-
prosil, aby situaci řešili s chladnou hlavou a vycházeli 
si navzájem vstříc. Vše se dá v klidu vyřešit.

Kdo bude chtít pomoci, určitě se na nás obracejte. 
Pokud to bude v našich silách, rádi Vám poradíme.

Vladimír Havlík – starosta

TěloCvična ZŠ 
a MŠ ZaJečov
Máme hotovou kompletní studii. Následně bu-
deme realizovat projekt a požádáme o stavební 
povolení. Tělocvična se bude stavět pouze při 
přidělení dotace. Dotaci vypisuje jak Minister-
stvo financí, tak i NSA nebo IROP, tedy máme 
více možností.

OKÉNKO STAROSTY
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Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?
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nový souseD Tučňák: občané ZaJečova Mohou 
PosílaT balíčky kDykoliv a beZ fronT
27. 7. 2021. Rychlé. Jednoduché. Ekologické. A bez 
front. To jsou Penguin Boxy, které nově můžou vy-
užívat občané Zaječova k odesílání a vyzvedávání 
zásilek v rámci služby Z Boxu do Boxu je za 59 Kč 
za balíček, kdykoliv a bez čekání.

Posílejte balíčky a šetřete čas, peníze i přírodu
Inteligentní Penguin Box se postará o vaše zásilky, 
najdete ho naadrese Zaječov 265, u obecního úřadu. 
K zaslání balíčku vám stačí jen něco na psaní, plateb-
ní karta a chytrý telefon s připojením k internetu. 
K vyzvednutí balíčku použijete pouze zaslaný PIN 
kód v SMS a/nebo e-mailu.

„Sdílíme vášeň pro inovace a ekologii, proto chce-
me vybudovat projekt světového významu. Vidíme, 
i díky současné pandemii, budoucnost v řešení náku-
pu a doručení přes inteligentní výdejní místa, která 
dokážou velké množství zásilek distribuovat rychle, 
efektivně a s ohledem na životní prostředí,“ uvádí de-
signér boxů Peter Anderle.

Firma reaguje na zájem občanů i obcí, proto rádi 
uvítají podněty, kde byste uvítali další Penguin Box 
na info@penguinbox.cz.

Zelená budoucnost v přepravě zásilek
Ne náhodou můžete boxy nejčastěji najít v kombinaci 
se sběrným kontejnerem na oblečení. Je to díky spo-
lupráci s firmou TextilEco a.s., která se zabývá umís-
těním kontejnerů na oděvy, svozem a znovuvyužitím 
textilu, oděvů, knih, tašek, obuvi i hraček. V rámci 
udržitelného ekonomického rozvoje a zefektivnění 
logistiky vznikla myšlenka sběrné kontejnery propojit 
s výdejními. Ušetří se tak spoustu kilometrů jinak po-
třebných k vyprazdňování a/nebo distribuci. Taky díky 
tomu doputuje balíček z jiného kouta republiky až 
k Vám během několika hodin. Solární panely pak za-
jišťují výrobu elektrické energie na celý chod systému.

Dobrý soused tučňák
Název volně vyplynul z tvarového řešení a odkazu-
je i na ekologický aspekt projektu s cílem přilákat 
k ekologii i děti. 

Boxy jsou prospěšné i komunitně – kolemjdoucí 
si na nich můžou zkontrolovat například aktuální 
venkovní teplotu nebo čas. Na vyžádání obcí může 
systém monitorovat i prašnost, vlhkost, hlučnost 
nebo přehrávat důležité informace z radnice. V této 
době například i aktuální vyhlášky vlády v souvislostí 
s opatřením proti šíření koronaviru.

Firma Penguin Box s.r.o. brzy otevře systém i pro 
e-shopy, zákazníci je tak můžou využívat i jako 
výdejny.

Co jsou Penguin boxy zač?
Penguin Boxy jsou zařízení obsahující výdejní schrán-
ky fungující pomocí solární energie. Jejich vzhled je 
výsledkem soutěže zadané firmou, které se zúčast-
nili studenti v rámci ročníkového projektu VUT Brno 
v oboru Průmyslového designu ve strojírenství. Záhy 
se zrodila v startupu Penguin Box i vizionářská myš-
lenka elektrifikace sběrných kontejnerů pomocí so-
lárního panelu. A český projekt byl oceněný 3 zlatý-
mi medailemi z veletrhů (Urbis, ForArch, MSV 2019).

Tučňáčí kolonie se neustále rozrůstá a má velké plá-
ny – stát se jedničkou na trhu v expresním zasílání 
balíčků díky husté síti menších automatizovaných 
výdejen, plánování logistiky umělou inteligencí a níz-
kým cenám. 

kontaktní osoba
Ing. Peter Anderle 
peteranderle@textileco.as 
Více informací na www.penguinbox.cz

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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sousedské posezení
Krásné odpoledne pro naše spoluobčany připravily 
členky kulturní komise již v měsíci září. Tak jak bývá 
zvykem, tak i tentokrát se o kulturní program posta-
raly děti ze ZŠ z družiny. Paní učitelka Hana Marko-
vá s nimi připravila pěkné pásmo, při kterém jsme 
se všichni pobavili 
a zasmáli.

Na setkání přišlo 
36 důchodců, je 
to o 10 méně, než 
tomu bylo minule. 
Myslím si, že je to 
velká škoda, pro-
tože po celé odpo-
ledne hrál na har-
moniku pan Kadlec, a tak všichni po tak dlouhé době 
měli možnost si zatančit, nebo alespoň zazpívat zná-
mé lidové písničky. Všichni zúčastnění ještě obdrželi 
výborné pohoštění. 

 Poděkování patří za přípravu členkám kulturní ko-
mise a panu Kadlecovi, bylo to krásné odpoledne.

Irena Nezbedová

vážení sPoluobčané,
opět se nám přiblížil ten nejkrásnější čas tohoto roku. 
Ano, opět jsou za dveřmi Vánoce.
Vánoční čas nás vždy dostane k zastavení a zamyšlení se nad věcmi, na které během roku moc ne-
myslíme. Dnešní hektická a uspěchaná doba, pracovní povinnosti a spousta dalších úkolů, nám však 
mnohdy dávají zapomenout na poselství samotných Vánoc. Adventní doba by měla být dobou poho-
dy, lásky, přátelství a radosti. Věřím, že všichni my, občané Zaječova prožijeme letošní Vánoce v krásné 
atmosféře, vzájemné lásce a porozumění.

Zastavme se a poděkujme všichni za to, jaký náš život je, i za to, co krásného nám přináší. Přeji Vám, 
aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé. Vánoce 
ať jsou plné štědrosti, pohody, lásky a klidu. V novém roce přeji hodně štěstí, zdraví, osobní a pracovní 
úspěchy. Ať je nový rok pro Vás rokem plným radostných chvil a splněných přání.

Irena Nezbedová, místostarostka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Zavírání studánek 
Studánkáři a Nohejbal klub 
Zaječov pořádali dne 16. říj-
na podzimní pochod „Zaví-
rání studánek“. Za krásného 
počasí jsme se sešli v počtu 
35 účastníků u studánky pod 
Kozojedy „Klajnarka“ a odtud 
jsme vyrazili k další studánce 
„U pařezu“ a pak na Beran, 
kde jsme se kochali krásnou 
vyhlídkou do okolí. Dále jsme 
sešli ke studánce „Beranka“ 
a odtud jsme pokračovali 
ke studánce „Mourová“, kde 
nám kluci připravili ohýnek. 
Opekli jsme si vuřty, chvilku 
jsme si odpočinuli a pokra-
čovali jsme k další studánce 
„U svážnice“ a „Okrouhlíku“, 
kde všichni obdivovali nový 
vodní mlýnek. Pak nás čekal už jenom cíl na no-
hejbalové hřiště, kde bylo připraveno občerstvení 
– klobásy, pivo a další dobroty. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě 
této krásné akce.

Blanka Hladová, prezidentka klubu

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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DrakiáDa se oPěT vyDařila
V pátek 22. října se již poněkolikáté v hojném počtu 
sešli příznivci létání s draky na louce za školou. Po-
časí bylo jako na objednávku, sluníčko svítilo a hřálo, 
vítr foukal, a tak draci létali ostošest. Bylo jich asi 85, 
takže louka byla chvílemi úplně zaplněná, protože 
tam postávalo ještě i jednou tolik rodičů, kteří dělali 
dětem doprovod. Někteří tatínkové si zavzpomínali 
na mládí a s draky si také zalétali. 

Děti obdržely za účast balíček dobrot, a toto báječné 
odpoledne zakončily opékáním buřtíků s hrnečkem 
teplého čaje. Odpoledne to bylo opravdu vydařené 
a všichni už se určitě těší na příští rok.

členky kulturní komise
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PřiPravované akCe
●   29. 12. 2021 

oddíl NOHEJBALU pořádá silvestrovský 
pochod, sraz v 10.00 hod. u Zděné

●   31. 12. 2021 
silvestrovský pochod, který pořádá OÚ, 
odchod je v 10.00 hod. od Zděné, 
buřty s sebou.

Dovolená v obDobí 
vánočníCh sváTků

Obecní úřad bude z důvodu 
čerpání dovolené uzavřen 
od 23. 12. 2021 do 3. 1. 2022.

Místní poplatky v roce 2022
●   Poplatek za svoz komunálního odpadu 

a za psa je splatný do 31. 3. 2022.
Upřednostňujeme bezhotovostní platby 
na číslo účtu 124782737/0300 a variabilní 
symbol je vždy číslo popisné.

veřeJné ZaseDání
Poslední veřejné zasedání 
v tomto roce se bude konat 
14. 12. 2021

Začal aDvenT. ZnáTe 
Jeho výZnaM a Zvyky?
Advent – je začátek liturgického roku, období 
čtyř nedělí před vánočními svátky. Je to obdo-
bí zklidnění a radostného očekávání, doba roz-
jímání a dobročinnosti.

Adventní kalendář – první tištěný kalendář 
s malými barevnými obrázky vyrobil v roce 
1908 mnichovský tiskař. Tento kalendář ještě 
neměl otevírací okénka.

Adventní věnec – první adventní věnec byl 
zhotoven v Hamburku v roce 1838. Jsou 
na něm čtyři svíčky, které se postupně zapalují 
od první adventní neděle. Je to doba zklidnění 
a příprav na Vánoce.

Barborky 4 prosinec – na svátek sv. Barbory 
se vžila tradice řezání „barborek“, větviček 
stromů a keřů, které mohou na Vánoce roz-
kvést. Barborka, která rozkvetla o Vánocích, 
přinášela do domu štěstí. 

Mikuláš 6. prosinec – v předvečer svátku sv. Mi-
kuláše podle tradice obchází Mikuláš ve společ-
nosti čerta a anděla rodiny s dětmi. Hodné děti 
dostávají sladkosti, zlobivé pouze uhlí a bram-
bory, které symbolizují původ dárku od čerta.

Svatá Lucie 13. prosince – je známé pořeka-
dlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá.“. Ten-
to svátek patřil hlavně ženám a přikazoval jim 
odpočívat.

Jmelí – v době adventu si lidé rádi zdobí svoje 
domovy jmelím, které má podle tradice při-
nášet štěstí do domu. Políbení pod větvičkou 
jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příš-
tích Vánoc. 

Cukroví – v době adventu se také připravuje 
cukroví. Pečení cukroví navozuje příjemnou at-
mosféru a dodává nádech blížících se Vánoc.

Použitá literatura – Abeceda Vánoc, IN
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lampionový průvod
Obec Zaječov spolu s členkami kulturní ko-
mise pořádala dne 12. listopadu pro děti 
lampionový průvod. Tuto akci si děti nene-
chaly ujít. Bylo jich skoro sto a jakmile pad-
la tma, tak začaly přicházet spolu se svými 
rodiči na začátek obce (k mostu) odkud 
jsme se vydali až do parku před obecním 
úřadem. Trasa zde vedla okolo jezírka, kde 
vařily lektvary dvě ježibaby a pro rodiče 
něco ostřejšího. Za velké radosti dětí jsme 
zhlédli velice pěkný ohňostroj. Děti a rodi-
če zde čekalo pohoštění v podobě svato-
martinských rohlíčků, které napekly členky 
kulturní komise. Pro rodiče byly připraveny 
grilované klobásky a pivečko. A to byla po-
slední tečka tohoto večera. 

Všem těm, kteří pomáhali připravit tuto 
krásnou akci velice děkujeme a těšíme se 
na další rok, kdy si ji určitě zopakujeme.

Irena Nezbedová
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vánoční reCePTy

linecké cukroví s pudinkem
300 g polohrubé mouky, 150 g moučkového 
cukru, 140 g vanilkového pudinkového prášku, 
180 g másla, 1 vejce + 1 žloutek, marmeláda

Postup:
Smícháme mouku, cukr, pudink. Dále přidáme 
máslo a vejce. Těsto propracujeme tak, aby 
bylo vláčné. Na hodinku je dáme do lednice. 
Z těsta vykrajujeme cukroví, které položíme 
na plech s pečícím papírem. Pečeme dozlato-
va, po vychladnutí je slepíme marmeládou.

něco na zahřátí – voňavý svařák
1 l vína, 300 g cukru, špetka mletého muškáto-
vého oříšku, 5 cm skořicové tyčinky (i více), 1 ká-
vová lžička celého nového koření, 1 kávová lžič-
ka hřebíčku, 1 kávová lžička pomerančové kůry.

Postup:
Vše svařte pod bod varu a ihned podávejte. 
Servírujte s plátky citronu nebo pomeranče.

Domácí ovocný čaj
1 hrst jablečných slupek, 1 hrst šípků, 1 hrst 
sušených plodů (třešně, křížaly, švestky, hruš-
ky, rozinky), 1 lžíce malinového nebo jahodo-
vého listí, špetka máty.

Postup:
Vše kromě máty dejte do skleněné konvice 
o objemu 1,5 l a zalijte vodou. Nechte luhovat 
2-6 hodin. Poté přiveďte k varu, 3 minuty povař-
te, vhoďte mátu a odstavte. Nechte do 10 minut 
louhovat a sceďte. Dochuťte třeba medem.

IN
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vánoCe beZ kil navíC není nesPlniTelné Přání
Zásady, jak nepřibrat:

1/  Nestresujte se před Vánoci, snažte se 
dodržovat stejný rytmus, dobře spěte, 
nehroťte to s úklidem.

2/  Nemusíte připravovat desítky druhů cukroví, 
není to závod o množství.

3/  Svátky nejsou o tom, že sednu a mávnutím 
proutku se začnu přejídat, jen si dopřejte 
jídla, na která se přes rok nedostanete.

4/  Snažte se vyhýbat smaženému, majonéze 
do brambor, nepřehánějte to se zobáním 
ořechů, vyhýbejte se i ostatním kalorickým 
jídlům, jako jsou tučné uzeniny nebo bílé 
pečivo. Vše zkuste obměnit zdravějšími 
a kvalitnějšími variantami.

5/  Dostatečně pijte, někdy je hlad 
převlečená žízeň.

6/  Přes zimu je potřeba dbát na vyšší přísun 
minerálních látek a vitaminů, dbejte 
v jídelníčku na kvalitu a pestrost. 

7/  I v tento čas mají mít v jídelníčku místo 
luštěniny, pohanka, celozrnné žitné pečivo, 
kroupy, houby, ovoce, zelenina, hovězí i bílé 
maso, ryby.

8/  Pokud potřebujete smažit, tak ve větší 
vrstvě pořádně rozpáleného oleje 
a po usmažení ihned ponořte 
do vroucí vody na vteřinu, vytáhne to 
přebytečnou mastnotu.

9/  Jezte i při přípravách pravidelně, zabraňte 
vlčímu hladu.

10/  Pokud se postíte, vězte, že můžete klidně 
sníst během hodiny stejné množství kalorií, 
jako jindy za celý den – stačí vydatná večeře 
salátu a smaženého kapra, pak hrst cukroví, 
pivo, 2 sklenky kolového nápoje a jste 
na kalorickém příjmu jindy za celý den.

11/  Snažte se hodně času trávit venku, 
cvičte, starejte se o sebe, nehladovte, 
nepřejídejte se.

12/  Jezte pomalu, nehltejte, ať kvůli nějaké 
kostičce nebo těžkému jídlu netrávíte krásné 
chvíle na pohotovosti.

13/  Opatrně s alkoholem, každá sklenička 
vína je jako svačina, to samé u piva.

14/  Vaše tělo, Vaše volba, Vaše zdraví, 
Vaše spokojenost, ale nemusíte s tím 
ostatní omezovat.

Ale nemyslete si, že co je zdravé, tak toho 
můžete sníst neomezené množství. 

Krásné Vánoce. IN
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

KAPří VáNoce
V jedné rybí zátoce kapři slaví Vánoce,

stromek mají z vodních řas, tam co je ta velká hráz.

Pod stromkem jsou balíčky pro kapry a kapříčky,

mají dárky, aby ne, jako v každé rodině.

Kapr dá své kapřici z nových šupin čepici,

kapřice má pro tátu lesklou rybí kravatu

a kapříkům na ploutvičky dají teplé rukavičky.

Všichni kolem stromečku radují se z dárečků.

Krásné vánoční svátky prožité v kruhu vašich 
nejbližších a do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a spoustu splněných přání 
Vám přeje za oddíl nohejbalu
Blanka Hladová, prezidentka klubu
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Vánoční přání
Jménem všech členek sociální 
a kulturní komise Vám přeji 
příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví, 
rodinné pohody a spokojenosti 
v osobním i pracovním životě.
Dagmar Ungrová, předsedkyně komise

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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První čTvrTleTi ve ŠkolníCh laviCíCh
To, že jsme první 3 měsíce letošního školního roku prožili ve školnícjh lavicích, 
v tělocvičně či na hřišti a ne za monitory počítačů, nebereme po zkušenostech 
z minulých let jako samozřejmost, ale jako velký dar a příležitost.
Příležitost k tomu, že můžeme každou minutu škol-
ního dne smysluplně využít k procesu učení ( a uče-
ní se), ke kontaktům s kamarády, ale i k projektům 
a exkurzím. Zatím odlišnost od“ běžného“ školního 
roku představuje každotýdenní pondělní testování 
žáků ( plánované až do konce února), občasná ka-
ranténa některých dětí a v 1 případě karanténa celé 
6. třídy. Samozřejmě, žijeme v neustálých obavách, 
zda se nebude opakovat loňský scénář, ale naštěstí 
jsme po technické i organizační stránce lépe připra-
veni. O to více si vážíme každého ne stráveného se 
svými žáky.

Od počátku školního roku se nám podařilo „ srov-
nat krok“ a naplňujeme školní vzdělávací program 
bez vážnějších deficitů. Pro žáky, kteří distanční vý-
uku nezvládali nebo jsou ohroženi školním neúspě-
chem, zřizujeme od září doučovací skupiny v rámci 
Národního plánu doučování. Je pravdou, že velké 
úsilí, zejména na 2. stupni ZŠ, věnují paní učitelky 
třídní upevnění pracovního chování, sociálním do-
vednostem a vhodné komunikaci. Někteří žáci ztra-
tili motivaci k učení, jako by zapomněli, že do ško-
ly se chodí včas, že při vstupu pozdravíme, neumí 
poděkovat, oslovit, přiměřeně komunikovat. Neumí 
vyjádřit slušně svůj názor, místo argumentů reagují 
na spolužáky agresí... Může za to jenom „covidové 
období“ nebo je chyba ještě někde jinde? 

V uplynulém období jsme se též věnovali aktivitám 
rámci projektu Šablony II a Šablony III. Všechny tří-
dy prošly výukou v mobilním planetáriu, 6. a 7. třída 
absolvovaly environmentální projekt Půda a Ovzdu-
ší, 1. stupeň zase navštívil sokolník a představil jim 
dravce a sovy. Takto hodnotili program druháci se 
svou třídní učitelkou paní Mgr. Janou Eiseltovou: 

„Žáky 1. stupně navštívil odborník se svými sovami 
a dravci, které si mohli naši žáci prohlédnout a také se 
o nich dozvědět mnoho zajímavých informací. Děti se 
seznámily s výrem velkým, sovou pálenou, mohly si 
pohladit kulíška nejmenšího a z bezprostřední blízkos-
ti pozorovaly přelety orla, poštolky, káněte a krahujce.

Podzimní počasí nám přálo, tak jsme všichni proži-
li krásnou vyučovací hodinu v přírodě v areálu naší 
školy.“

Podařilo se nám vyjet i mimo brány školy– na di-
vadelní představení inscenace Babička Boženy 
Němcové do Divadla Antonína Dvořáka Příbram, 
do Podbrdského muzea v Rožmitálu pod Třemší-
nem či na prohlídku hořovického zámku. 

V letošním školním roce se zaměřujeme na rozvoj 
dětského čtenářství a snažíme se představit dětem 
knihu jako zdroj poučení, sdílení jiných životů, mož-
nost k zamyšlení i ukázat četbu jako dobrou for-
mu trávení volného času. Přispívá k tomu zejména 
pravidelná aktivita „Celá škola čte“. Zapojila se též 
školní družina, která dětem nabídla i další novinku 
– návštěvu výtvarného kroužku pod vedením paní 
vychovatelky Vlaďky Ryndové.

Nyní nás čeká adventní tvoření a výzdoba školy, 
návštěva Mikuláše a těšení na Vánoce. Současná 
hygienicko-epidemiologická situace nám neumožní 
vystoupit s pěveckým sborem v krásnem prostředí 
zaječovského kostela, ani na kulturních akcích, což 
bylo vždy významnou událostí v životě školy.

Zš A Mš ZAJEčOV
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Vedení školy řeší v současné době především dodr-
žování hygienických a režimových opatření, testo-
vání žáků, komunikaci s KHS formou pravidelných 
výkazů o epidemiologické situaci, ale především roz-
počet na příští rok, přes který doslova“udělalo čáru“ 
navýšení cen elektřiny, a to z 1 602,-Kč za 1 MW 
na 4 229,– Kč za 1 MW. Zvyšují se i ceny za služby 
jako účetnictví, cloudové služby, software a jiné. Díky 
pochopení zřizovatele, obce Zaječov, se nám jistě po-
daří zvýšené náklady na provoz školy pokrýt, ale roz-
voj vybavení školy asi zůstane trochu stranou. Věří-
me, že alespoň díky projektům ESF (prostřednictvím 
MAS Brdy) a Šblony III si budeme moci pořídit další 
prvky projekční výukové techniky a koncová mobil-
ní zařízení, která budeme potřebovat pro rozšířenou 
hodinovou dotaci předmětu informatika.

Na závěr bychom chtěli popřát všem pedagogům, 
žákům, rodičům a též zastupitelstvu i všem ob-
čanům Zaječova klidný a pohodový adventní čas, 
který bude co nejméně ovlivňován epidemií koro-
naviru a především mnoho štěstí, pohody a pevné 
zdraví v novém roce 2022. 

Paed.Dr. Marie ernestová, 
ředitelka školy

Zš A Mš ZAJEčOV
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Zš A Mš ZAJEčOV

PoDZiM ve ŠkolCe
Podzimní měsíce ve školce proběhly vcelku v pohodě, až na nárůst 
respiračních onemocnění s přibývajícím podzimním chladem a úraz 
paní učitelky vlivem uklouznutí po úzkých schodech mezi třídou 
Koťátek a Motýlků. I přes tato úskalí se paní učitelky nabídly dětem 
pestrou činnost a snažily se, aby se jim v naší MŠ líbilo.

Také jsme navštívili Divadlo Alfa v Plzni, kde jsme 
zhlédli představení Jak si Míša hledal kamará-
dy a paní učitelky pro nás připravily v areálu školy 
Halloweenskou stezku, která byla trochu poučná 
a trochu strašidelná.

Nyní se všechny děti těší na Mikuláše a samozřejmě 
na Vánoce, malá nadílka proběhne i ve školce.

Máme v plánu uspořádat i venkovní Vánoční besídku, 
ale její konání upřesníme podle vývoje současné ne 
příliš příznivé epidemiologické situace. Moc rádi by-
chom se všichni s rodiči a prarodiči naladili na Vánoce.

 Vlaďka Roková, vedoucí učitelka MŠ

v rámci Šablon ii jsme se zúčastnili 
několika projektových dnů:
•  Stavitelé mostů – zaměřený na pracovní 

a polytechnickou výchovu
•  Molekulárium – přinesl nám přehled 

o tom, z čeho se skládá svět
•  Den stromů – 20. 10. – dělali jsme aktivity, 

které nám objasnily význam stromů pro 
krajinu i pro člověka

•  čechova stodola – vyjeli jsme 
do Bukové u Příbrami za poznáním 
i podzimním tvořením
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STRAšIDELNá STEZKA

sTraŠiDelná sTeZka v ZaJečově
V sobotu 6. listopadu si lidé pohybující se kolem za-
ječovského kláštera mohli povšimnout netradiční 
výzdoby a strašidelně oblečených postav.

Přelom října a listopadu je totiž spojen s keltským 
svátkem Halloweenem a zároveň památkou zesnu-
lých. Proto se parta místních nadšenců rozhodla 
věnovat svůj volný čas k přípravě strašidelné stezky 
pro děti a jejich doprovod. 

Na děti čekalo 10 strašidel oblečených do různých 
kostýmů. Děti se setkaly například s duchy, čaroděj-
nicemi, upíry, Frankensteinem a dalšími roztodivný-
mi příšerami. Skoro 1 kilometr dlouhá trasa kolem 
kostela nabízela šest stanovišť se strašidelnými úko-
ly. Na startu získaly svítící ná-
ramek, aby se po cestě za tmy 
neztratily, a hned si vyrobi-
ly i medailonek s obrázkem 
příšerky, která je provázela 
po zbytek cesty. Dalšími úko-
ly byl například golf s košťaty, 
fotbal s Frankensteinem, sklá-
dání puzzlíků s obrázky duchů 
a netopýrů, hledání bonbonků 
mezi pavučinami, skládání kos-
tek a další. Za každý splněný 
úkol byly děti odměněny slad-
kými odměnami a na klášter-
ním nádvoří se mohly zahřát 
u ohně a opéct si špekáčky. 

Kromě živých strašidel na děti 
po cestě číhaly i různé strašidelné rekvi-
zity. Počasí se naštěstí docela vyvedlo 
a na stezku se vydalo skoro 70 dětí ze 
Zaječova i blízkého okolí. Věříme, že se 
všem návštěvníkům akce líbila, a že si 
sobotní podvečer dostatečně užili.

Děkujeme všem strašidlům za pomoc 
s organizací a všem odvážlivcům, kteří 
se s námi na strašidelnou stezku vydali. 

Pavla Podzimková



27

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 4/2021

STRAšIDELNá STEZKA
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ZAHRáDKáŘI

50 leT ZahráDkářů v ZaJečově (1971-2021) 
V letošním roce si spolek zahrádkářů připomenul 50. výročí, 
které uplynulo od jeho založení, kdy skupina nadšenců 
v čele s přítelem Emilem Srpem se zájmem o zahrádkářské 
a ovocnářské pěstování založila 25. března 1971 v hostinci 
Hamburk zahrádkářskou organizaci.
Současně v listopadu tomu bylo 45 let, kdy bylo v roce 
1976 zahájeno první moštování ovoce v nové moštár-
ně, která byla přestavěna z původní slepičárny JZD 
Zaječov. Rekonstrukce moštárny byla prováděna bri-
gádně v letech 1974 až 1976. Službu při prvním moš-
tování měl přítel Ludva Levčík a přítel Václav Havelka. 
Moštárnu provozuje organizace po různých úpravách 
a opravách pro své členy, občany a částečně i pro zá-
jemce z okolí. Snahou je zužitkovat horší a nekvalitní 
ovoce a proměnit ho v lahodný ovocný mošt. 

Spolek pořádal přednášky o ovoci, zelenině, slivoní, 
víně, růžích, pelargoniích, ekologii, brdské přírodě, 
zaniklých vesnicích v Brdech a brdských hájovnách. 
Dále organizace spolu s obecním úřadem zajišťovala 
soutěž „Rozkvetlé ulice“, která se hodnotila a odmě-
ňovala věcnými dary. Pořádala místní, okresní výsta-
vy ovoce a zeleniny ve Zděné, v Lidovém domě nebo 
na obecním úřadu. Proběhlo několik degustací jab-
lek, jak místních na obecním úřadu, tak v okolních 
obcích – Újezdě, Hořovicích, Cerhovicích. 

Rekonstrukce moštárny v roce 1976
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Na Cibulový jarmark do Hořovic dávala ovoce cca 
60 ks vzorků a účastnila se soutěže o nejkrásnější 
jablko. Ke konci roku zahrádkáři pořádají „silvestrov-
ský pochod“ do brdských lesů a okolí. 

Po stránce kulturní pořádali „zahrádkářský ples“, 
který se konal 13x v Lidovém domě za velké účasti 
občanů. Dále zahrádkáři pořádali zájezdy po celé re-
publice i do ciziny. 

Po ČR navštívili: Čimelice, Litoměřice, Kutnou Horu, 
Průhonice, Klatovy, Holovousy, Jičín, Blatnou, České 
Budějovice, Šumavu, Louny, Lány, Prahu, Domažlice, 
Horní Bělou, Příbram, Lednici, Krkonoše, Plzeň, Mutě-
nice, Zákupy, Hřensko, Rakovnicko, Lužnou, Svatou 
Horu, Zámek Tři Trubky, Malou a Velkou Ameriku, 
hrad Kokořín, pevnost Haničku v Orlických horách, Mí-
šov, kde je Atomové muzeum Javor 51, zámek Zbiroh, 
zámek Dobříš. V cizině projeli: Vysoké Tatry, Štrbské 
pleso, Poprad, Ružomberok, Oravu, Duklu, Maďarsko, 
Německo, Švýcarsko, Francii, Polsko, Rakousko, Itálii.

Ve vedení organizace se za 50 let od svého založení 
vystřídalo 6 předsedů, kteří s výborem zajišťovali 
akce organizace. Jsou to: 

Anýž Josef 
Srp Josef 
Srp Emil 
Redlich Josef 
Hrabák Josef 
Švandrlík Josef

Slavnostní schůze k připomenutí založení spolku pro-
běhla 17. července letošního roku v Lidovém domě. 

Předseda spolku Josef Švandrlík

ZAHRáDKáŘI

Slavnostní schůze k 50. výročí založení spolku

Pochod po studánkách v Brdech v roce 2019
Výstava ovoce a zeleniny v Lidovém domě v roce 2006

Zájezd do Itálie v 90. letech
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ZDěná 2021
Zděná prochází náročnou rekonstrukcí již devátým 
rokem. Stavařskou terminologií by se dokončené 
práce za letošní rok daly vyjádřit několika málo vě-
tami a i nejznámější zedník české kotliny pan Lo-
renc by na jejich popis použil jen pár slov. Tak i já 
je proto zkusím popsat krátkým odstavcem a budu 
spoléhat na doprovodnou fotoreportáž, či Vaši 
osobní návštěvu. 

Energii jsme v letošním roce soustředili do přední 
části přízemí. Jedná se o dvě čelní místnosti (recepce, 

salonek), velkou místnost ve střední části plus vstup-
ní halu od pošty, kde novým přepažením vznikla také 
malá kuchyňka s úklidovou místností. Jedná se tedy 
o místnosti, které kopírují již téměř hotové apartmá-
ny v prvním patře. Ve zmíněných místnostech se in-
stalovaly falešné podhledové stropní trámy, rozvedla 

se elektro-instalace. Následné omítnutí a vyštuková-
ní zdí pak posunul dojem z místností k větě,,tady už 
moc nechybí“. Nové dveře do recepce z průčelí bu-
dovy nejde přehlédnout a vybouraný zaplachtovaný 
otvor od pošty čekající na dveře také ne. 

Pokročilý stav rekonstrukce nás vybídl k návštěvě 
Stavebního úřadu, kam jsme se vydali s otázkou, zda 
by byla možná částečná kolaudace budovy. Dozvě-
děli jsme se, že hlavní, ale ne jedinou, podmínkou je 
vybudování plánovaných toalet ve střední části. Ani 
dva papíry formátu A4 by nestačily k popsání toho, 
co všechno je třeba udělat k zmíněné částečné ko-
laudaci, nicméně po dlouhých devíti letech je to ko-
nečně světýlko na konci tunelu. 

SPOLEK ZDěNá
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A k dvěma nabízejícím se otázkám – za kolik a kdy? 
V dnešní cenově turbulentní době jsou stavební roz-
počtáři tak trochu věštci. Zkusím to. Tou naší těžší 
cestou, známou spíše z minulého století, tzn. s tisíci 
dobrovolných hodin odpracovaných svépomocí plus 
finanční částky potřebné na materiál jsme na 1–1,5 
milionu (snažíme se shánět po menších částkách). 
Tradiční cestou nového milenia je cesta plné dotace. 
V současné době je to reálnější než kdykoliv před-
tím, vzhledem k možné částečné kolaudaci, která 
je vždy podmínkou pro udělení dotace. Nicméně je 
třeba si uvědomit, že se již nebavíme pouze o ceně 
materiálové, ale i ceně 
práce případné realizační 
stavební firmy, či-li úpl-
ně jiných číslech, tudíž 
potřebné finanční část-
ce ke spoluúčasti, a jsme 
zpátky na začátku.

Spolek Zděná 2012 se 
nevěnuje pouze rekon-
strukci budovy Zděná 
za účelem vytvoření 
kulturně-společenské-
ho zázemí s ubytovacími 
kapacitami, ale také se 
dlouhodobě prezentuje 
pořádáním cestovatel-
ských přednášek, akcemi 
pro děti, či pořádáním 
srazu PTP. I přes korona-
virové úskalí letošní rok 
nebyl výjimkou. 

Závěrem se sluší poděkovat Všem, kteří se podíleli 
nebo navštívili nějakou z našich kulturních akcí, dob-
rovolníkům, kteří vyšetřili čas a aktivně přiložili ruku 
k dílu v našem ultramaratonu, OÚ Zaječov za finanč-
ní podporu 150 000,– Kč a všem těm, kterým pro-
středí kolem nás není lhostejné.

Za Spolek Zděná 2012 Aleš Krajdl

SPOLEK ZDěNá
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ZaJečovské Cvičení Pro roDiče a DěTi 
oPěT láká Malé i velké
Se začátkem školního roku se opět naplno rozjely 
i volnočasové aktivity a kroužky pro děti. S velkou ra-
dostí jsme již čtvrtým rokem odstartovali i naše Zaje-
čovské cvičení pro rodiče a děti, které je organizová-
no pod záštitou TJ Zaječov. Již od první hodiny jsme 
se do toho společně s maminkami a dětmi naplno 
obuly a naše cvičení se rozjelo plnou parou vpřed.

Letošní cvičení přilákalo spoustu známých, i nových 
tváří nejen ze Zaječova, ale také okolních vesnic a sál 
Lidového domu v Zaječově se týden, co týden plní 
téměř k prasknutí. Když byste se přišli na některou 
z hodin podívat, viděli byste okolo sebe tolik rados-
ti, lásky, nadšení a spokojenosti, která nám v sou-
časné společnosti a v současném světovém dění již 
řadu měsíců chybí. A my máme nesmírné štěstí, že 
se můžeme s tak úžasnou partou maminek a jejich 
dětí scházet týden co týden a trávit společné chvíle, 
které si opravdu užíváme.

Naše hodiny jsou zahájeny vždy rozcvičkou nebo po-
hybovými hrami, při kterých si děti procvičí barvy, 
tvary či počítání. Očka všech přítomných se rozzáří 
ve chvíli, kdy přijde na řadu „padák“, který si děti uží-
vají ať už s ním dělají vítr, probíhají pod ním nebo se 
v něm, za znění známých dětských písniček a básni-
ček, vozí mnohdy i po celé tělocvičně (to makají tedy 
hlavně maminky, které budou mít pravděpodobně 
do Vánoc dvojnásobné bicepsy, než měly v září, pro-
tože náš náklad je někdy opravdu hodně těžký 😊). 

Na cvičení nechybí ani spousta hudebních nástro-
jů, kterých se pravidelně ujímají zkušení muzikanti 
a zpěváci v podobě našich nejmenších a jakmile za-
čneme zpívat „Pec nám spadla…“ nebo „Běží liška 
k táboru…“, tak věřte, že se třesou i okenní tabulky 
v Lidovém domě a přilehlém okolí. Aby naše hodiny 
byly pestré a rozvíjely děti po všech směrech, vyu-
žíváme pravidelně celou řadu sportovních pomůcek 
a náčiní, které máme k dispozici, jako jsou overba-
lly, velké gymnastické míče apod. Nedílnou součástí 
cvičení je pak i část zaměřená na trénování chytrých 
hlaviček našich dětí. Připraveny jsou pro ně každý tý-
den nové pracovní listy, které se zaměřují jak na pro-
storové a zrakové vnímání, logické a matematické 
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myšlení i paměť. Ve chvíli, kdy se děti ujmou tužky 
a řeší nejrůznější bludiště, rébusy, posloupnosti, 
hledají rozdíly nebo si zrovna trénuji jemnou moto-
riku u vkládaček, skládaček a stavebnic, sál Lidové-
ho domu ztichne, že byste slyšeli spadnout špendlík 
na zem a všichni se poctivě věnují svým úkolům. Sál 
opět ožije při závěrečné opičí dráze, na které se vy-
řádí opravdu každý. Molitanové prvky, žíněnky, lavič-
ky, překážky, kladina, tunel, švédská bedna a spous-
ta nářadí, nám umožňuje týden, co týden vymýšlet 
jinou dráhu. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří chodíte, ať už 
pravidelně či občas s námi cvičit, děkuji za vaše nad-
šení a chuť cvičit a dále děkuji TJ Zaječov za finanční 
podporu, díky které jsme mohli pořídit další moli-
tanové prvky na naše cvičení. Děkuji moc za přízeň 
vás všech a pokud se k nám budete chtít přidat, jste 

vítáni každý čtvrtek v sále Lidového domu v Zaječo-
vě, kde cvičíme od 16:00 do 17:30. Přeji vám krásné 
prožití svátků vánočních a ať je rok 2022 plný zdraví, 
štěstí, lásky a porozumění.

Ing. Sandra Černá 
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Druhá Polovina roku u sDh ZaJečov

Dnes toho pro vás o dění v SDH Zaječov máme opět poměrně hodně. 
Jedním z důvodů je, že jsme prošvihli zářijové vydaní novin. Polední 
článek tedy končil postupem starších žáků a jednotlivce Kuby Skácela 
na Mistroství České Republiky.

MisTrovsTví české rePubliky PlaMen
O víkendu 26.–27. 6. proběhlo v Jihlavě MČR ve hře 
Plamen. A naši starší žáci byli u toho. Mezi nejlepší-
mi týmy z celé republiky. 

Musíme přiznat, že hned v sobotu ráno jsme si ne-
byli vůbec jistí v kranflecích, vše pro nás bylo vlast-
ně úplně nové, takovou zkušenost ještě nikdo z nás 
neměl. No, vše je jednou poprvé. A upřímně pro nás 
byla v letošní sezoně republika právě tím závodem, 
kde jsme nedokázali moc zůstat hlavou v klidu a ne-
chat tělo dělat, co má natrénováno. Chybiček tam 
byla spousta, ale nikdo se za ně na nikoho nezlobil. 
Vzájemně jsme se povzbuzovali i utírali slzičky a prá-
vě to ukázalo, jak umíme táhnout za jeden provaz. 

První disciplína soutěže byla štafeta 4x60m, moc 
pěkné výkony našich závodníků a rychlejší čas 42 sec 
nám vynesl sedmé místo. Nad očekávání dobré 
umístění. Na dvojičkách se chybovalo, tak nakonec 
čas přes 57 sec a 11. místo. Den jsme si zlepšili tré-
ninkem útoků, ten vypadal dost dobře a v neděli 
měli nervozitu už víc pod kontrolou. To ukázala hned 

štafeta CTIF a časem 74 sec a z ní pěkná 8. No a pak 
strašák. Útok CTIF, po prvních pár pokusech jsme 
si šli pro suverénní poslední místo, a i když jsme 
dali nejlepší čas sezóny, dál jak na 12 to nestačilo. 
Po obědě pak přišel klasický požární útok a my tro-
chu zkoprněli, výsledný čas sice 23,91, ale Amálky se-
střik těsně nad 20 sec. byl nejrychlejší sestřihem dne. 
A na druhý pokus jsme šli všechno nebo nic. Bohužel 
při nás to pomyslné štěstí tentokrát nestálo, a i když 
to byl pěkný pokus, byl prostě horší než ten první. 

Celkový počet bodů nám tak vynesl konečné 9.místo 
v republice. I tak je to super umístění. A vedoucím se 
splnilo vlastně vše, s čím tam jeli, naše výkony byly 
dobré a hodny mistrovství, a jednociferné umístění 
taky padlo. 

Moc děkujeme za zkušenost. A hlavně děkujeme 
všem našim závodníkům, to oni dokázali něco, co se 
na našem okrese dlouho nepovedlo. Ukázali, že mezi 
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elitu hasičů České republiky patří. Že všechna ta dři-
na za to stojí. Že ačkoliv už občas padáme na ústa 
a máme toho plné zuby, ten motor, ta motivace, ty 
naše děti, jsou prostě víc. A my jsme odhodláni pro-
to i nadále dělat maximum. 

Nakonec děkujeme všem, kteří nám na dálku fan-
dili, dívali se, drželi pěsti. Těch zpráv přišlo mno-
ho a všechny byly předány závodníkům. A hlavně 
všechny byly pohlazením po duši.

velká boMba v Zábřehu
Jaká je pro nás letošní sezóna prostě slovy nejde 
popsat. Společně s Kubou jsme ještě nevyddechli 
od straších žáků a už se snažili soustředit na něho. 
Bohužel počasí a naše tréninková louka ála jezero, 
moc prostoru na trénink nedala. 

No možná to trochu zapříčinilo nervozitu. Ráno Kuba 
začínal stovkami, ale tak strašně se mu třásly ruce, 
že nebyl schopný si připravit stuhy, natož trefit roz-
dělovač. A i když to nebyly pokusy úplně zlé a stačily 
na skvělé osmé místo, věděli jsme, že to tam Kubča 
hlavou prostě nechal. Uklidnil se relativně po bez-
chybném testu a na dvojboj šel dle svých slov, úplně 
v pohodě. No a ta jeho pohodička, nabombená, mu 
vynesla třetí místo v disciplíně. V celkovém pořadí se 
Kuba umístil na pátém místě. V TOP 5. 

A tak nám Kuba ten sen ještě poposunul a do Zaje-
čova veze medaili z MČR. Něco, co ještě před pár 
lety nám přišlo úplně nemožné. Děkujeme!

brdsko-vltavské šedesátky

O prázdninách se nám opět rozběhl seriál Brdsko-Vl-
tavských šedesátek. Celkem naši závodníci navštívili 
pět jednotlivých závodů v Počepicích, Solopiskách, 
Pasekách, Březnici a závěrečné kolo proběhlo na do-
mácí půdě v Zaječově. Celkem se za náš sbor ales-
poň na jednom s těchto závodů ukázalo 22 závodní-
ků. Celkově si nejlépe vedli tito.

Celkové výsledky BV-Šedesátek. Honzík Růžička 
a Jakub Skácel ovládli svoje kategorie a berou zla-
to. Nicol Hrabáková a Davídek Balý mají v celkovém 
pořadí stříbrnou pozici a bronz pro nás vybojovali 
Kája Kasíková a Matěj Grunt. Máme zde ale i něko-
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lik dalších krásných výsledků, překonaných osobních 
rekordů a nasbíraných zkušeností.

První část okresního kola hry Plamen 
ročník 2021/2022
Tento závod proběhl 10. 10. na Chaloupkách. Za nás 
vyrazila družstva přípravky, mladších a starších žáků 
a smíšený dorost. Závodilo se za velmi chladného 
počasí v disciplínách závod požárnické všestrannosti 
(ZPV) a štafeta dvojic (dvojičky).

Přípravka: ZPV 1. místo dvojičky 2.místo

Mladší: ZPV 1. místo dvojičky 3.místo

Starší: ZPV 1. místo dvojičky 2.místo

Dorost: ZPV 1. místo

Výsledky nám dávají velmi pěknou výchozí pozici 
do jarního druhého kola.

MeMoriál MarTy habaDové 30–31. 10.
První kolo Českého halového poháru v běhu na 60m 
probíhalo v Praze. A hned ráno začaly dívky. Z našich 
holek si nejlépe vedla Elda Hrubá, která luxusně dala 
rozdělovač a obsadila celkové 35.(bodované) místo. 
Ani Eliška Mračková si nevedla špatně, nakonec bra-
la 110.místo. A nejmladší z našich holek Hanča Sed-
láčková obsadila celkové 146.místo. Dívky si vedly 
v tak obrovské konkurenci 180 dívek velmi dobře. 

Po obědě se v hale vystřídali závodníci a na řadu při-
šli kluci. Hned Kuba Skácel si dal osobáček a tím si 
zajistil (po přepočítání výsledků) 10. místo. TOP 10 
v celorepublikovém závodě!!! 

Kuba Grunt se k šedesátkám vrátil po více jak roční 
pauze a nakonec obsadil 102. místo. Kubovi Eisman-
novi se bohužel při lepším pokusu zasekla proudnice 
o číslo a tak 114. Vojta Růžička předvedl takové svo-
je zajišťováky a nakonec obsadil 122. místo.

V neděli pokračovalo první kolo Českého halového 
poháru v běhu na 60m mladšími žáky. Z našich řad 
konkrétně tedy mladšími dívkami. I Andulce i Kris-
týnce první pokusy celkem sedly a holky předved-
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ly pěkné časy a s obrovským nasazením nastoupily 
do druhého kola, ovšem hlava chtěla asi moc a bo-
hužel přišly chyby. I tak ty první pokusy stačily obě-
ma na bodované příčky. Konkrétně Andulka Eisman-
nová 21. místo a Kristýnka Hrubá 30. místo.

Tfa na ChalouPkáCh 
(neJTvrDŠí hasič PřežiJe)

Soutěž pořádali kamarádi z SDH Chaloupky 31.10. 
pro dorostence. A i u nás ve sboru se našlo pár od-
vážlivců, kteří v pátek prošli takovým spíš teoretic-
kým školením, co je na dráze čeká. No a dali to. Klo-
bouk dolů před všemi účastníky, že se dostali do cíle, 
navíc se skvělými časy. 

Dorostenci

Kuba Skácel 1. místo

Matěj Grunt 3. místo

Filip Fryauf 4. místo

Dorostenky 

Eliška Hrubá 1. místo

JabloneCká hala MlaDýCh hačů

O víkendu 6-7. 11 jsme vyrazili do Jablonce nad Ni-
sou na halový pohár v běhu na 60m s překážkami. 
V sobotu se na start postavili starší žáci. Nejlépe 
z nich si vedla Eliška Hrubá na 45. místě další hol-
ky byly 72. Hana Sedláčková a 90. Eliška Mračková. 
Z kluků si nejlépe vedl Jakub Eismann 72. místo dále 
85. Jakub Grunt a 94. Vojtěch Růžička. V neděli jsme 
do závodu vyslali tři mladší žákyně a vedly si o po-
znání lépe, 16. místo brala Andulka Eismannová, 
19. Kája Kasikova a 40. Kikča Hrubá.

souTěže DosPělíCh
Družstva mužů a žen v tom samém období absolvo-
vala také spoustu nejrůznějších závodů. 

brDská liGa v PožárníM ÚToku
V tomto ročníku Brdské ligy nás reprezentovalo opět 
družstvo mužů, které po loňské sezóně, kdy se jim 
dařilo sbírat body, pošilhávalo po větším přívalu 
bodů. K nim se na zkušenou přidalo ještě družstvo 
žen. Nejprve, že objedou jen pár kol, ale nakonec 
zvládli kompletní ročník. Do posledních kol jsme na-
sadili ještě družstvo mužů B složené převážně z mla-
dých kluků do 18 let.

Muži A se na soutěžích prezentovali celkem pěknými 
výsledky bylo z toho několik postupů do play off, kde 
jsme se v Jesenici dokázali prokousat až na čtvrtou 

Mladší holky Jablonec

TFA chaloupky
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příčku. Nebýt dvou neplatných pokusů v základním 
kole, doslali by jsme se i výše než konečnou 11. příč-
ku, na top 10 nám chyběl pouze 1 bod. Cíl pro další 
sezónu je tak jasný.

Ženy objezdili taky téměř všechny závody až na dva. 
A určitě nezklamaly. Téměř v každém kole se rvali 
o příčky, které by jim vynesly body, ale občas je srá-
žela nervozita a také smůla. V konečném pořadí to 
nakonec vyneslo 12. místo.

Muži B se dali dohromady pro poslední 4 kola sou-
těže. Trochu před nimi potrénovali a šlo se na to. 
Vyneslo nám to ve 4 závodech 4 body a v celkovém 
pořadí 23. příčku. Více než body jsou zde ale důležité 
posbírané zkušenosti.

MeMoriál Josefa kůDka a Josefa Pose 
na ChalouPkáCh
Ty zkušenosti mužské B-čko zúročilo hned na první 
soutěži po lize. Na Chaloupkách se jim podařilo zvítě-
zit a připsat ti tak skalp A-čka, které skončilo na druhé 
příčce. Kategorii žen zde ovládlo také naše družstvo.

Pohár sTarosTy ksh
Naše družstvo mužů a žen se za svoje výsledky do-
slalo jako reprezentant okresu Beroun na Pohár sta-
rosty KSH v požárním útokuten se konal 28.9. Kaž-
dý okres ve Středočeském kraji sem nominoval dvě 
družstva mužů a dvě ženská. Oběma našim druž-
stvům se výkony povedli tak na 50%. Muži nakonec 
skončili na 12.místě a ženy na 17.

Ze sportovní činnosti je to vše, co se ú nás za posled-
ní půl roku událo. Na konci října jsme ještě uspořá-
dali sběr železného šrotu. Všem, co nám šrot daro-
vali, tímto moc děkujeme. Vybralo se více jak 7 tun. 
Výtěžek bude použit na sportovní činnost SDH.

Ženy Brdská liga

Muži Brdská liga
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sTolní Tenis – MláDež

soutěž družstev
V neděli 7. listopadu se mladí stolní tenisté utkali 
v soutěži družstev v Králově Dvoře. Družstvo Oleš-
ná A ve složení Lukáš Sviták, Marek Herman a Tomáš 
Karel předvedli neskutečně napínavé výkony a v roz-
hodujícím zápase o postup do finále nakonec oto-
čili nepříznivý stav s družstvem Žebráku, kde hráli 
dorostenci, a právem si vybojovali postup do finále. 
Tam se potakli s družstvem Hudlic, nad kterým vy-
hráli 4:1. Druhé družstvo Olešná B hrálo ve složení 
Miroslav Triner, Jakub Plecitý a vypomohl jim hráč 
z Hudlic Jakub Sklenář. Přestože neměli přiliš času se 
sehrát, nakonec vybojovali krásné 6. místo.

regionální přebory mládeže
Velký úspěch stolního tenisu mládeže TJ Olešná. Lu-
káš Sviták a Marek Herman se v neděli 21.11.2021 
v Hudlicích stali přeborníky okresu Beroun ve čtyřhře 
v kategorii starší žáci. Mimo to ještě v jednotlivcích 
ve své kategorii získal Lukáš zlatou a Marek bron-
zovou medaili. Kluci jste borci a zasloužíte velkou 
pochvalu! 

TJ Olešnou výborně reprezentovali také hráči ze Za-
ječova, kteří hrají již několik let v Olešné. Miroslav 
Triner, Jakub Plecitý, David Stanko a Matěj Stanko 
předvedli velmi dobré výkony a bojovali o co nej-
lepší umístění. I když na medaile nedosáhli, zaslouží 
také velkou pochvalu za výbornou reprezentaci!Klu-
ci, jen tak dál.

SPORT
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sTolní Tenis – DosPělí
V oddílech stolního tenisu při TJ Olešná nehrají hráči 
jen z Olešné, ale například v úspěšném oddílu C, kte-
rý je v současné době na skvělém prvním místě re-
gionální soutěže II., hrají i hráči ze Zaječova. Za tento 
fantastický výsledek se zasloužili „zaječováci“ Radek 
Vurm a Tomáš Šmíd a „olešňáci“ František Kroc a na-
dějný starší žák Lukáš Sviták. 

V dalších oddílech A (4. místo regionální soutěž I.), B 
(7. místo regionální soutěž II.) a D (5. místo regionální 
soutěž III.)  hrají mimo hráčů z Olešné také hráči ze 
Zaječova, a to Jiří Velvarský, Jan a Michal Švamber-
kovi, Václav Solar a doplňují je žáci Miroslav Triner, 
Jakub Plecitý, David a Matěj Stankové. Jelikož sezóna 
není zdaleka u konce, věříme, že dosáhneme na ješ-
tě lepší umístění.   

Nesmíme opomenout ani hráče z Jiviny, Cheznovic, 
a dokonce máme i žáky z Cerhovic. TJ Olešná patří 
na okrese Beroun mezi nejmenší spolky, ale v po-
slední době se můžeme pochlubit skvělými výsled-
ky ve stolním tenisu jak mezi mládeží, tak i mezi 
dospělými.

Poděkování
Samozřejmě nic by nešlo bez finanční podpory. Tím-
to děkujeme Obci Zaječov, která již několik let posky-
tuje oddílu stolního tenisu finanční příspěvek přede-
vším na materiál potřebný pro naši mládež a obci 
Olešná za zajištění vytápění v sále pohostinství.

Miloš Herman, předseda TJ olešná

Pořadí Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TJ Olešná C 6 6 0 0 0 81:27 18

2. T.J. Sokol Karlštejn A 7 6 0 1 0 91:35 18

3. TJ Lokomotiva Zdice C 6 5 0 1 0 71:37 15

4. TJ Sokol Žebrák D 10 5 0 5 0 93:87 15

5. TJ Srbsko A 6 4 0 2 0 54:54 12

6. TJ Sokol Žebrák C 9 4 0 5 0 71:91 12

7. TJ Olešná B 7 3 1 2 1 63:63 7

8. T.J. Sokol Karlštejn 6 2 1 3 0 49:59 7

9. TJ Praskolesy B 7 2 0 5 0 47:79 6

10. TJ Sokol Žebrák E 8 1 0 7 0 50:94 3

11. TJ Srbsko B 6 0 0 6 0 32:76 0

SPORT

Regionální soutěž II. třídy – 2021–2022
Tabulka po 22 kole
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hisToriCké PohleDniCe
„Pohlednice vydané v roce 2021“
Vydané pohlednice si v současné době kupujeme nikoliv pro zasílání pozdravu z místa, kde jsme, 
ale pro vzpomínku. Koupíme si ji, založíme do alba nebo k suvenýrům z cest. Mnohdy o ně projevu-
jí zájem sběratelé. Nejinak tomu bude s letošními pohlednicemi. V naší obci byly vydány tři. První 
vydala místní organizace Českého zahrádkářského svazu ke svému 50. výročí založení. V dřívějších 
dobách bylo běžné, že pohlednicevydávaly místní spolky a pohlednice s těmito náměty patří k těm 
zajímavějším. Druhou pohlednici vydal Spolek Zděná 2012, který ji vydává pro své členy a příznivce 
s náměty o proběhlých kulturních akcích a s postupem prací na rekonstrukci spolkové budovy čp.33. 
Třetí pohlednice byla vydána s námětem kláštera. Pohlednice Zděné a kláštera byly fotografovány 
z dronu. Pohlednice vydalo nakladatelství Baron Hostivice. 

Pohlednice zapůjčili Josef 
a Pavel Švandrlíkovi.

50 let zahrádkářů 

v Zaječově 1971–2021

Svatá Dobrotivá

Z HISTORIE
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Z HISTORIE

hisTorie živnosTí v ZaJečově a na kvani (vii. Díl) 
hosPoDy v ZaJečově (1. čásT) 
Pokračování seriálu o živnostech v Zaječově a na Kvani nás zavede do místních 
pohostinství. Kam až sahá historie místních hospod nelze dohledat. Evidenci 
máme z poloviny 19. století po vydání živnostenského řádu. Hostinská 
živnost spadala mezi tzv. živnosti koncesované a k jejímu udělení bylo nutné 
splnit určité podmínky, např. místnost, která měla sloužit jako pohostinství, 
musela být způsobilá a umístěna tak, aby na ni mohla policie snadno dohlížet.
Hostinské živnostem se dařilo v době I. republiky, k jejich likvidaci došlo 
po komunistickém převratu v roce 1948. 
Zaječov čp. 32
První zmínka o čp.32 je kolem r.1799 kdy se sem při-
žení Josef Švamberk nar. r. 1779 uhlíř z Kvaně čp.16. 
Jeho syn Josef nar. r. 1806 pracuje jako horník a te-
prve v další generaci se uvádí Josef Švamberk nar. r. 
1842 jako důlní a hostinský. Jeho dcera Josefa nar. r. 
1890 se provdá za Václava Cipru ze Šebešic u Třeb-
nušky a po ovdovění si bere jako druhého manžela 
Josefa Lukavského z Hořovic. Tím jsou vysvětleny 
přezdívky u Švamberků, u Ciprů a u Lukavských.

Anna Švamberková nar. r. 1876 se provdá za Kar-
la Vaňka, který se stává prvním českým starostou 
v Brně. Jejich syn Miloš byl reportérem radia Svo-
bodná Evropa pod přezdívkou Jan Pravdomil Bašta.

Dne 7. 5. 1945 se zde narodil Vítězslav Hospes. Jeho 
matka Marie Ciprová nar. 18. 2. 1913 si bere úřední-
ka státních drah, Bedřicha Hospese. Vítězslav cestuje 
s rodiči po Čechách a po ukončení studia žurnalistiky 
v r.1992, začíná pracovat jako novinář. V současné 
době je soukromým vydavatelem a šéfredaktorem 

týdeníku „Obzory Kut-
nohorska“. Je vítězem 7. 
ročníku básnické soutěže 
Mělnický Pegas v r. 2001 
a autorem básní a poví-
dek otištěných v různých 
novinových přílohách 
a časopisech.

Do 30. 6. 2015 zde byla 
trafika paní Jindříšky 
Kratochvílové. 

Po hospodě, řeznictví, prů-
myslovým zbožím a trafi-
ce, zde není již žádné pa-
mátky. Uvolněné prostory 
jsou vlastníkem využívány 
pro soukromé účely.

Restaurace u Švamberků
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Zaječov čp. 33 ve Zděné
Nejstarší zápis o čp.33 je z 19. 3. 1749. 
V uvedeném spise je potvrzeno, že pů-
vodní majitel František Unger přestavuje 
polorozpadlou budovu na hospodu, tu 
kupuje od rodiny Ungerů pan Václav Kunc 
ze Strašic, nar. r. 1766. Od tohoto datumu 
následuje dynastie Kunců končící v pátém 
pokolení. Objekt je rozdělen v r. 1940 
mezi Annu Kuncovou nar. v r.1885 a její 
dcery Karolínu provdanou Kýhosovou, 
Jiřinu provdanou Kozlerovou, Marii prov-
danou Hrdličkovou, Vilemínuprovd. Bast-
lovou a Janu později provd. Jelínkovou. 
S těmi se později vyřizují restituce týkající 
se nejen objektu Zděná, ale také pozem-
ků, na kterých stojí nyní obecní úřad. V roce 1975 
je na místě chlévů a stodol postavena samoobsluha 
a pošta. Také místní kamenolom se nachází přede-
vším na Kuncovic vrchu. Je vidět, že zájezdní hospo-
da při spojovací cestě z Příbrami do Zbiroha nebyla 
prodělečná.

Poslední rodinnou hostinskou byla paní Anna Kun-
cová nar. r. 1885. Opuštěná paní byla ve stáří pře-
stěhována přes cestu do čp.112, které také patřilo 
do majetku Kunců. Zde ve věku 81 let ukončuje svoji 
životní pouť jako poslední člen zaječovských Kunců. 
Chlévy u hostince po znárodnění slouží JZD od r.1951 
jako výkrmna vepřů (krmiči jsou Šnajdrovi a Kakoso-
vi z Varty).

Do r. 1992 byla v obytné budově tělocvična sloužící 
jak Sokolu, tak i místní škole. 

V r. 1992 kupují budovu manželé Radek a Anna Kös-
zeghyovia provozují zde pohostinství „U Andulky“. 
Krachují a od banky dům kupuje OÚ Zaječov. Záměr 
vytvořit zde domov důchodců, se pro nedostatek 
financí neuskutečňuje. Budova je prodána Občan-
skému sdružení Zděná vedená ing. Alešem Krajdlem 
za symbolickou 1 Kč. A tak nyní občané s napětím 
sledují další osud této symbolické budovy Zaječova.

Zaječov čp.13 u Procházků (u Zdrahalů)
Rod Procházků je zde uváděn od r. 1800. Všichni ma-
jitelé jsou uváděni jako rolníci. Teprve v páté genera-
ci je František Procházka nar. 1922 uváděn jako rol-

ník a hostinský. Jméno Procházka zde končí v r.1956, 
kdy si Josefa Procházková nar. r. 1938, bere za man-
žela muzikanta Václava Müllera z Těň. Ten pracuje 
v hořovické Harmonice jako ladič. Hospoda je již za-
vřená a přestavěná na obytné stavení. Jako památka 
zde zůstává stát na zahradě takzvaná lednice. Jedná 
se o roubenou kolnu, kde mezi stěny je nasypán po-
pel sloužící jako izolace. Zde se skladoval led z blízké-
ho rybníčka používaný k chlazení piva.

K pozemku čp. 13 je přikoupena zahrada na kterém 
stávalo stavení čp. 14. To ale v r. 1882 neexistuje.

Poslední zábava se zde konala v r.1938 před vypuk-
nutím II. světové války.

J.B. 2020

Zděná v roce 1938

Z HISTORIE

Hostinec u Procházků
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vánoční sTroM ZaJečov

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù
a úspìšný rok 2022 pøeje

Obecní úøad v Zajeèovì


