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OKÉNKO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

od voleb již uběhlo 5 měsíců a začínáme rozjíždět 
hned několik akcí a to podle schváleného rozpočtu 
zastupitelstvem pro rok 2019. Dovolte mi, abych 
Vás seznámil s akcemi, které budeme realizovat  
v průběhu roku 2019 a jaké plánujeme a připravuje-
me již na rok 2020. 

V obci, dle mého názoru, máme dvě závažná témata. 
Ne, že by ostatní věci byly zanedbatelné, ale takto to 
vnímám já. První věc, kterou musíme vyřešit, je vytápě-
ní v ZŠ a MŠ Zaječov. Zde máme v havarijním stavu ko-
telnu a i samotný kotel. Již v roce 2018 současné zastu-
pitelstvo rozhodlo, že budeme realizovat decentralizaci 
vytápění a zvolili jsme technologii tepelných čerpadel 
pro každou budovu. V současné době je hotová nová 
trafostanice pro školu a je hotov projekt, který nechala 
zpracovat rada obce. Čekáme tedy na stavební povolení 
a zastupitelstvo obce by mělo schválit výběrové řízení  
a vysoutěžíme firmu na realizaci.

Druhý závažný problém, který řešíme, je voda. Zastu-
pitelstvo obce se jednohlasně shodlo, že bychom si 
měli provozovat vodovod svépomocí. Zde to nebude 
úplně jednoduché. Myslím si, že máme dobře nakro-
čeno. Nechali jsme si, za pomoci pana Ing. Jankovské-
ho, zpracovat vizi co a jak dále.

V dubnu bychom měli vybrat novou firmu a odpověd-
nou osobu pro provozování našeho vodovodu. S tím  
souvisí zprovoznění a kolaudace nového vodovodního 
řadu v Koutě. Dále vyřešíme problém u zdroje v lese, 
kde musíme osadit nové vodoměry a zpětné klapky. 
Následovat bude rekonstrukce technologie pro části 

obce Kozojedy a Varta, kde by měly být instalovány 
nové tlakové nádoby a dávkování chloru. Díky tomu 
budeme moci dávkovat méně chloru ve zdroji a tím 
dojde k lepšímu rozložení chloru v potrubí. Pro rok 
2020 již připravujeme stavbu nového domku VDJ  
v lese. Zde by měla být dvouokruhová jednoduchá 
úpravna vody, abychom zajistili ještě lepší kvalitu.  
V naší obci máme výbornou vodu. Výsledky rozborů 
hraničí s limity kojenecké vody. Bohužel za špatného 
počasí dochází k zákalu, ale vždy se potvrdila pitná 
voda. 
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OKÉNKO STAROSTY

V únoru jsme rozdali téměř 400.000,- Kč našim spol-
kům a spolkům v okolních obcích, kde jsou někteří 
naši občané členy, viz. tabulka níže. 

Co jsme dále připravili na rok 2019: 
- K tepelným čerpadlům musíme zateplit i starý pavilon 

MŠ Zaječov, školka dostane nový zateplený kabát. 

- Obdrželi jsme od HZS ČR dotaci na nový dopravní 
automobil, na který jsme zažádali i na Středočes-
kém kraji. V průběhu roku 2019 vysoutěžíme a poří-
díme hasičům nový dopravní automobil. 

- Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci multifunkč-
ního hřiště za fotbalovým hřištěm. Zde bude mož-
nost hrát fotbal, tenis, volejbal nebo nohejbal. Hřiš-
tě bude sloužit ZŠ a MŠ Zaječov, ale bude ho moci 
využívat i široká veřejnost.

- Požádali jsme o dotaci i na tepelná čerpadla a to 
hned na dvou místech, na MMR a i na Ministerstvu 
financí. 

- Byla podána také žádost ohledně živelných škod. 
Chceme zpětně zaplatit realizovaný chodník v Cihel-
ně a také vodovodní přípojku ke škole, která byla 
realizovaná v roce 2018 v důsledku živelných škod. 

- Podali jsme také na MMR žádost o dotaci ohledně 
komunikací a to konkrétně na cestu na Vartě od Ka-
dleců po rybníček a v Cihelně od brodu k hlavní ces-
tě, opět v důsledku živelných škod v květnu 2018. 
Plus jsme požádali o dotaci na hlavní komunikaci  
v Kozojedech.  

Toto jsou zatím hlavní připravované akce v roce 2019. 

Chtěl bych tímto moc poděkovat za dosavadní práci 
radním a zastupitelům obce, sociální a kulturní ko-
misi za její výbornou činnost.

Milí spoluobčané, přeji Vám hezké jarní období,  
žádný stres, hodně sluníčka a hlavně nezapomínat  
„s úsměvem jde všechno líp“.

Děkuji Vladimír Havlík 
starosta obce Zaječov

DOTACE OBCE ZAJEČOV PRO SPOLKY:

ŽADATEL	 Schváleno	pro	
	 současný	rok	2019
RegionART 20000
Zděná 20000
Májovníci 14000
Mariášový turnaj 2000
Klášter 5000
Šikulové 8000
Hasiči 49000
Myslivci 6000
ČZS 3000
ČTU 25000
TJ 87000
Včelaři 8000
Rybáři 25000

Chovatelé 39000
Nohejbal 37000
Svaz neslyšících 3000
DD Hořovice 3000
Ochránci přírody 1000
TJ Olešná  4000
Klubíčko 5000
Spartak žebrák  8000
Podbrdské noviny 3000
Svaz tělesně postižených  3000
Asociace TOM ČR  8000

Dotace celkem: 386 000 Kč
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

POVOLENKY PŘES CHKO BRDY.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Přichází doba většího využívání povolenek přes CHKO Brdy. Chtěli bychom Vás upozornit na tyto hlavní body při 
vypůjčení. 

1) Povolenku nesmíte půjčovat jiným občanům než žijícím v obci Zaječov. 
2) Povolenku musíte vždy neprodleně vrátit na OÚ nebo do schránky na OÚ (OÚ je pod kamerami, nemusíte tedy 
 mít strach ji vracet do schránky, pro nás je to nejvýhodnější vrácení). Povolenku vracejte do schránky i když 
 máme úřední dny. 

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, jakmile projedu zpět přes CHKO Brdy, vracím povolenku do schránky. 

V případě nedodržení pokynů, nebude příště povolenka vydána.

Povolenek máme relativně dostačující množství, ale nevrací se zpět tak, jak by se mělo a díky tomto občas chybějí. 

Snažíme se řešit nové možnosti: zapůjčování 24 hodin, anebo jízdy bez povolenky. Doufáme, že na hlavní sezónu 
budeme mít lepší systém. l

Děkuji za dodržování pravidel .
Vladimír Havlík 

Vážení občané, pokud máte zájem o zveřejnění významných výročí svých nejbližších (životní jubilea zlaté, diamanto-
vé svatby spod.), kontaktujte prosím mě nebo obecní úřad v Zaječově.

Ungrová Dagmar

PROSBA.
Chtěl bych požádat všechny spoluobčany, aby mě, 
při jakémkoliv problému, vždy kontaktovali. 

Příklady z měsíce února 2019:
V části obce Nová Ves tekla modrá voda. Nejedná 
se o vtip z „Kameňáku“, ale v důsledku více chlo-
ru, špatného potrubí z mědi a při zahřátí, voda 
zmodrala. Zde jsme bohužel jako obec nebyli kon-
taktováni a stav byl rovnou nahlášen na hygienu. 
Jak jsme později zjistili, nemohla za to obec, ale 
potrubí v rodinném domě. Bohužel, řešením pro-
blému přes hygienu, vznikly obci nemalé finanční 
náklady, které jsou dle mého názoru zbytečné. 

Druhý příklad
V důsledku změny technologie u vodojemu v Kou-
tě nebyly instalované filtry na potrubí a vlétl do 

potrubí písek a nečistota. Zde jsme byli informo-
váni až po 3. případu, kdy se toto stalo a místní 
občané museli několikrát čistit sítka v bateriích... .

Ve všech těchto případech jsme mohli problémy 
odstranit ihned a obec nemusela zbytečně vyna-
kládat finanční prostředky.

Proto bych na Vás chtěl znovu apelovat, abyste 
mi psali problémy na email: starosta@zajecov.cz  
nebo volali na telefonní číslo: 725 113 405. Určitě 
neobtěžujete, od toho jsme tady, abychom řešili 
problémy, které ve svém okolí máte.

Děkuji

Vladimír Havlík
starosta obce Zaječov
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

PREVENCE KRIMINALITY OBCE ZAJEČOV 
Vážení spoluobčané, 
od letošního ledna probíhá vytváření dokumentu 
Plán prevence kriminality Obce Zaječov na léta 2019 – 
2022. Jedná se o první plán prevence kriminality obce 
Zaječov. Důvodem pro vytvoření tohoto dokumentu 
je případná možnost zapojení obce do dotačních pro-
gramů prevence kriminality ve vazbě na národní stra-
tegii a krajskou koncepci prevence kriminality.

Plán prevence kriminality obce Zaječova na léta 2019 
– 2022 je dokument, který je v souladu se Strategií 
prevence kriminality v České republice na léta 2016 
–2020, Koncepce prevence kriminality Středočeské-
ho kraje na léta 2018 – 2021 a dále navazuje na stáva-
jící dokument Strategický plán rozvoje obce Zaječov 
2017 – 2026.

V tomto plánu jsou identifikovány rizika a problémy 
z oblasti veřejného pořádku, a to jak na úrovni trest-

né činnosti, tak na úrovni přestupků. Cílem navrho-
vaných opatření je zvyšování pocitu bezpečí občanů, 
která by měla zmenšovat rozsah a závažnost krimi-
nality. Prevence kriminality se snaží omezovat příle-
žitosti a motivy k páchání trestné činnosti zejména 
nerepresivními prostředky, příčinami trestné činnosti 
a dalších sociálně patologických jevů. Plán zahrnuje 
aktivity, které se zaměřují na ovlivňování potenciál-
ního pachatele a na možné i faktické oběti trestné 
činnosti.

Cílem plánu je analyzovat situaci v naší obci a reago-
vat na nově vzniklé, popř. nově identifikované potíže 
v oblasti kriminality. Nejdůležitějším cílem je navrh-
nout možná řešení vedoucí ke zlepšení v oblasti kri-
minality.

V krátkosti mi dovolte představit několik zjištěných dat:

Přestupky v obci jsou řešeny jednak OO PČR a dále 
pak přestupkovou komisí MÚ Hořovice, kde obec  
Zaječov má uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu podle 
ust. § 63 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů. Na základě této smlouvy jsou or-
gány města Hořovice místně příslušnými správními 
orgány v řízení o přestupcích pro správní obvod obce 
Zaječov.

Data a údaje 
poskytnuté PČR, 
územním odborem 
Beroun.

«
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Přestupky šetřené OO PČR

Přestupky šetřené přestupkovou komisí MÚ Hořovice

Přestupky kurátorky pro děti a mládež v obci Zaječov

Ohrožené děti v obci Zaječov 2015 - 2018

Přehled sociálně patologických jevů u žáků ve školním 
roce 2017/18

Vizí plánu je vytvořit moderní, živou a bezpečnou 
obec, která efektivně využívá svého historického dě-
dictví, výhodné polohy v oblasti brdských lesů v sou-
sedství s příbramským a rokycanským okresem, blízké 
dostupnosti dálnice D5. Obec s přívětivým bydlením, 
vstřícná pro podnikání a atraktivní pro návštěvníky 
a turisty. Jedním z důležitých bodů vize je bezpečná 
obec, což znamená obec bez kriminality pro všechny 
od dětí počínaje až po seniory, obec s bezpečnou do-
pravou a silným zázemím ze strany obecního úřadu.

1/ Absolutní počet - celkový počet 
 daného přestupku v daném roce

2/ Index - je vztažen k rozdílu v % 
 proti předchozímu období

U tabulek přestupků řešených 
OO PČR a přestupkovou ko-
misí MÚ Hořovice je třeba si 
povšimnout faktu, že nejvíce 
přestupků v naší je proti ob-
čanskému soužití.

Těmito dětmi se zabývá sociální pracoviště při MÚ 
Hořovice, konkrétně pracovnice OSPOD (Orgán soci-
álně-právní ochrany dětí)
Dovolte i několik dat z výroční zprávy ZŠ a MŠ Zaječov 
2017/2018:
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Cíle
Cíl 1: Pravidelná informovanost občanů o proble- 
 matice prevence kriminality a možnostech 
 ochrany před trestnou činností
Cíl 2: Preventivně působit na děti a seniory
Cíl 3: Minimalizovat příležitosti k páchání krimi- 
 nality
Cíl 4: Snižování potenciálních rizik a škod v důsled- 
 ku užívání všech typů drog
Cíl 5: Podpora projektů zaměřených na prevenci 
 sociálně patologických jevů
Cíl 6: Rozvíjení spolupráce mezi orgány státní sprá- 
 vy a samosprávy, policie a dalších zaintereso- 
 vaných subjektů působících v oblasti prevence 
 kriminality

Cílové skupiny
Na základě provedených analýz (bezpečnostní, so-
ciálně-demografické a institucionální) byly stanove-
ny tyto cílové skupiny:

- Veřejnost obecně
- Děti a dospělí
- Rodiny (s rizikem výskytu kriminálního chování 
 u jejich členů)
- Pachatelé trestné činnosti obecně
- Recidivisté
- Oběti trestných činů (i oběti potencionální)
- Oběti domácího násilí
- Oběti – senioři

PODĚKOVÁNÍ

VLAJKA PRO TIBET

Naše obec je opět zapojena do celorepublikové 
akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Zapojte se 
i vy jako dobrovolníci a přijďte nám pomoci uklidit 
naši obec, abychom se při procházkách mohli rado-
vat, že okolí cest, chodníků a zastávek je uklizené. 
Sraz účastníků je v sobotu 6. 4. 2019 u obecního 
úřadu v 10.00 hodin.

Darování krve je pro zdravého člověka tím 
nejmenším, ale určitě tím nejvzácnějším 
darem. 
Proto jsme velice rádi, již v prosinci na 
veřejném zasedání, poděkovali a předali 

Dne 10. března 2019 zavlála nad Obecním úřadem  
v Zaječově tibetská vlajka jako výraz solidarity s utla-
čovaným národem. Stalo se tak po čtvrté, v minulosti 
zde vlajka byla vyvěšena v letech 2012, 2013 a 2014. 
Více informací na www.lungta.cz.

Ing. Josef Švandrlík,
STAN Zaječov

malý dárek našemu spoluobčanovi panu Ladi-
slavu Biskupovi za 100. odběr krve.

V naší obci je několik pravidelných dárců 
krve a těší nás, že jsou mezi nimi i mladí 
občané. Poděkování patří všem, vždyť kaž-
dá kapka krve může přispět k záchraně 

života. Nezbedová I.

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO
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Z NAŠÍ OBCE 

ZAJEČOVSKÝ MASOPUST 2019
Masopust má již dlouhou tradici, záznamy o této lido-
vé zábavě sahají až do 13. století. Pro lidi v minulosti 
byl oficiálním svátkem hodování. Začínal obvykle již 
„tučným čtvrtkem“, kdy se mělo jíst co nejvíce, aby 
byl člověk při síle celý rok. Hlavní zábava se pak roz-
proudila o masopustní neděli. Vrcholem masopustu 
bylo úterý, kdy si lidé oblékali ty nejpodivnější masky 
a v průvodu procházeli obcí. 

V Zaječově se nám tuto tradici podařilo obnovit před 
čtyřmi léty. A tak tomu bylo i v sobotu 23. února  
v naší obci. Masky se sešly u obecního úřadu odkud 
se úderem 8.30 hodin vydaly v průvodu po celé obci. 
Zastávky byly v mnoha částech obce, kde na ně již 
čekali občané s pohoštěním. Nejdelší zastávka byla  
u pana starosty a paní místostarostky. V 15. 00 ho-
din dorazily všechny masky k obecnímu úřadu, odkud 
se vydaly za doprovodu občanů, společně v průvodu  
k Lidovému domu. Zde už pro všechny byly připrave-
ny vepřové hody.

Protože jsme rozlehlá obec, tak některé masky vyu-
žily možnost převážení autobusem. Tímto děkujeme 

panu řidiči D. Benetkovi za jeho trpělivost. Velké po-
děkování patří harmonikáři panu P. Kadlecovi, Ing.  
J. Švandrlíkovi za foto a pochopitelně všem maskám, 
které se průvodu účastnily. Všichni jsme si určitě užili 
příjemný den.

Večer jsme se ještě společně sešli na maškarním bále 
v Lidovém domě. Poděkování paří všem, kteří se po-
díleli na jeho přípravě a samozřejmě všem maskám.

Nezbedová I.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Dětský maškarní bál je v prvé řadě přehlídkou masek, 
které si děti se svými rodiči připravili. Nejinak tomu 
bylo i v neděli 24. března na sále Lidového domu v Za-
ječově. Celým odpoledním programem provázel děti 
DJ Sýkora. Bylo to odpoledne plné smíchu, her, soutě-

ží a tance. Pro členky z kulturní komise bylo těžké vy-
brat nejhezčí masku, a proto ocenily všechny masky 
sladkými balíčky. Účast dětí a doprovázejících rodičů 
byla veliká. Všichni odcházeli spokojeně domů a urči-
tě už se těší na příští maškarní bál. Poděkování patří 
členkách kulturní komise za skvělou přípravu.



Z NAŠÍ OBCE

VODY V BRDECH
Území Středních Brd zahrnuje přibližně 28 vodních 
toků a 30 nádrží a rybníků. Většina vod směřuje do 
tří povodí – na sever do Berounky a na jih do Otavy 
a povodí Úslavy. Nejznámější vodní plochou v celých 
Středních Brdech jsou Padrťské rybníky, u kterých se 
vyskytuje řada chráněných rostlin a živočichů. Oba 
rybníky jsou schopné teoreticky zadržet 4.000.000 m3  
vody a se svojí průměrnou nadmořskou výškou 640 m 
se jedná o nejvýše položené rybníky ve středních Če-
chách.

Z vodních toků je nejdelší a nejvydatnější Padrťský 
potok. Pramení pod vrcholem Praha a slouží i jako 

zdroj pitné vody. Průzračná Reserva napájí pitnou vo-
dou rokycanský vodovod. Dalšími významnými toky 
jsou Třítrubecký a Albrechtický potok.

 Hlavní toky: Vodní nádrže:
 1/ Padrťský potok (Klabava) Hořejší Padrťský rybník
 2/ Reserva Dolejší Padrťský rybník
 3/ Třitrubecký potok Pilská vodní nádrž
 4/ Litavka Octárna
 5/ Obecnický potok Láz
 6/ Ledný potok Mlýnský rybník
 7/ Červený potok Velký rybník
 8/ Albrechtický potok Nádrž Jince (Velcí)
                                                                              Nezbedová I.
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V PÁTEK 19. 4. 2019 OD 10 HOD DO 12 HOD.
DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZAJEČOV.

V RÁMCI AKCE JE MOŽNO ZAKOUPIT JIŽ HOTOVÉ RUKODĚLNÉ 
VÝROBKY A JARNÍ DEKORACE OD SPOLKU ŽEN MÍDRA :-)

VSTUP ZDARMA. PŘÍSPĚVEK NA SPOTŘEBOVANÝ MATERIÁL DOBROVOLNÝ.

SPOLEK ZDĚNÁ 2012
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ
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Velmi vzácně se vyskytují pohlednice, které nevznikly z fotografie, 
ale byly vytvořeny jinou technikou. Pohlednici klášterní brány  
ve Svaté Dobrotivé vytvořil akademický malíř Jiří Heřman.  
Narodil se 26. dubna 1892 v Paříži, jeho strýcem byl Luděk Marold 
autor panoramy Bitvy u Lipan. Dětství prožil v Hradci Králové.  
V roce 1910 začíná studovat Akademii výtvarných umění v Praze, 
kterou ukončuje v roce 1918. V době studií dva roky maloval na 
zbirožském zámku u Alfonse Muchy jako pomocník, který zde tvořil 
Slovanskou epopej. Pobýval a tvořil na Podbrdsku ve Svaté  
Dobrotivé, ve Strašicích. V Zaječově se seznámil se zdejším  
rodákem Pavlem Finkem. V roce 1923 odchází 
malovat na Moravu, vystavuje  
v Kroměříži, Přerově, Vsetíně a v Uher-
ském Hradišti. Zemřel 9.června 1969.

Pohlednice zapůjčili 
Josef a Pavel Švandrlíkovi.

Historické pohlednice

„Klášterní brána ve Sv. Dobrotivé“ 1922

Jahresübersicht 11. 9. 1878 
Náš venkovský lid, obzvláště ta slabší část, stále ještě stojí ve 
velké míře za chytrými ženami, které z různých všemožných 
důvodů táhnou krajem. Za jednu takovouto chytrou ženu 
byla považována i 47 let stará vdova Veronika Kočí z Hudlic. 

Dovedla poradit ve všech případech nemocí, ať se jednalo  
o člověka či zvíře, vždy dovedla pomoci a podat lék. Ale také 
v případech, kdy milenec byl zdrženlivý nebo naopak nevěr-
ný své venkovské partnerce, měla po ruce prostředek, aby 
nevěrníka přivedla zpět na správnou cestu.

Přes své všestranné znalosti nenašla však žádný lék pro 
sebe, které by jí ochránil před lavici obžalovaných, a tak se 
stalo, že Veronika Kočí se v šesti případech musela zodpoví-
dat ze spáchaných podvodů.

Státní prokuratura vznesla proti ní žalobu, že předstírala 
schopnosti nadpřirozené síly, kterými lidi s nižšími rozum-
nými schopnostmi obírala o cennosti, oblečení a hotové 
peníze, a sice v následujících případech:

Ze starých novin v měsíci prosinci roku 1877 přišla za manželkou starosty Ve-
ronikou Vodičkovou z Praskoles a vylákala z ní za nabídku, 
že pomůže jejím kravám, zlatý řetěz, kříž, brož, 2 dukáty, 
drahocennosti v celkovém sumě 231 zlatých. Stejným způ-
sobem se jí dařilo u Marie Procházkové v Zaječově, které 
slíbila léčit její dceru, která trpěla dnou, u manželů Jana  
a Josefy Petříkových v Hořovicích, Marii Procházkové  
v Ohrazenici, Anně Veselé v Jincích a u J. Neliby z Obecnice. 

Neuigskeit Weltblatt 2. 5.1889 
Lichvář osvobozen
Kvůli provozování lichvářství stál 27. minulého měsíce 
před jedním znaleckým senátem pražského zemského 
soudu 46 letý zámečník Jan Balej alias Balý ze Zaječova. 
Balej byl označen jako známý lichvář z okolí Zbirova, který 
od roku 1885 ve čtyřech prokázaných případech od rolní-
ků získal peníze za půjčky v částce 100 až 200 zlatých, při 
čemž využíval jejich nouzi a nevědomost. Úpadek lichvář-
sky obchod však ve své konečné fázi nezpůsobil, pročež 
soudní dvůr na základě proběhlého projednávání vynesl 
osvobozující rozsudek.

Jiří Heřman v roce 1962 »
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Okupace českých a moravských zemí nastala 15. března 
1939, kdy německá vojska překročila české a moravské 
hranice a obsadila naše území. Tyto jarní březnové dny 
napadlo hodně sněhu, tvořily se závěje. Tyto ošklivé dny  
a chvíle byly pro nás překvapující, neboť jsme nevěděli, 
co nás čeká. Věděli jsme však, že to nebude nic dobrého.  
Byl vyhlášen německou říší protektorát Čechy a Morava. 
Byli jsme pod ochranou německé říše, jak nám Němci ří-
kali. V tuto chvíli nastala pro nás hrozná doba, doba útla-
ku, neboť jsme čekali každý den co nám špatného přinese. 
Byli sebráni někteří občané, soudruzi Zaječova a Kvaně, 
kteří byli  podezřelí z protistátní činnosti. Přišli pro ně ve-
čer čeští četníci a odvezli je do Rokycan na četnickou sta-
nici, kde byli vyslýcháni. Po vyšetřování, které trvalo asi 
týden a nebyla jim prokázána žádná vina, byli propuště-
ni a čekali jsme, co bude dál. Bylo nařízeno, aby všechny 
české nápisy na firmách, školách, hostincích, obchodech 
byly přepsány na německé. Dále byly zavedeny lístky na 
potraviny, obuv a šatenky. Vyšlo nařízení provést ve všech 
oknech zatemnění. Toto mělo sloužit pro případ leteckých 
náletů. Byly zavedeny povinné dodávky obilí, mléka a ostat-
ních zemědělských výrobků.

Když přestala existovat Československá republika a nastal 
protektorát, byla provedena změna na obecním úřadu. 

Starosta obce Josef Šlapák za KSČ, musel být vyměněn  
Antonínem Anýžem, který zastupoval Agrární stranu.

Všechno obyvatelstvo bylo zapojeno na válečnou výrobu, 
neboť českému národu Němci nevěřili. Nebylo na něho 
spolehnutí, a proto nebrali české muže do armády. Čes-
ký národ měl v malém počtu mužů vládní vojsko. Muži  
a ženy byli zaměstnáni v železárnách Komárov, v Hořovicích  
a také ve škodovce Plzeň. Dále v zemědělství, v lesích  
a také na výrobě cvočků, na kování bot pro německou ar-
mádu. Každému cvokaři bylo určeno množství 3500 kusů, 
které má za týden odevzdat. Také bylo hodně lidí nasaze-
no na práci v Německu.

Po dobu okupace byly v obci Zaječov a Kvaně utvořeny 
skupiny podzemního hnutí, které byly napojeny na hlavní 
vedení. Toto podzemní hnutí bylo prozrazeno a soudru-
zi byli zatčeni gestapem a skončili ve vězení. Někteří byli 
umučeni v koncentračních táborech. Také v Zaječově byla 
sebrána židovská rodina Lewövých.

V blízkosti obce Zaječova a Kvaně je vojenská střelnice  
a v této době se stavělo i vojenské letiště, které mělo slou-
žit pro německou armádu. V naší obci byli Němci ubyto-
váni v kvaňských kasárnách, zároveň byla německá armá-
da ubytována v místní škole, v hostinci v Lidovém domě,  
v hostinci Hamburk a po bytech u občanů. 

Josef Brůček 

Vzpomínky na německou okupaci v obci Zaječov 
sepsané p. Antonínem Ungrem ze Zaječova čp. 25.

Kasárna na Kvani v roce 1943

Hospoda na Kvani ve II. sv. válce
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Blíží se měsíc květen, a tak si připomeňme některé 
významné dny v naší obci. Tento měsíc nám připo-
mene oslavu svátku práce 1. máje, kdy jsme se zú-
častňovali průvodu, většinou povinně, do Hořovic, 
Komárova či v Zaječově na místním hřišti. V Zaječo-
vě se řadil průvod na mostě u Ničů a po proslovu na 
místním hřišti se účastníci rozešli, muži většinou do 
hospody a ženy ke stánku Jednoty, kde se prodávalo 
nedostatkové zboží připravené pro tento den. Od-
poledne se chodívalo procházkou na Jivinu na staro-
české máje. Kvaňská omladina pořádala máje kolem  
9. května.Ty se však na Kvani přestaly konat po slou-
čení Kvaně se Zaječovem. A tak máje se konají v Zaje-
čově většinou poslední sobotu v květnu.

Významná oslava se konala v květnu r. 1945. Po sed-
mileté okupaci skončila druhá světová válka a národ 
se probouzel k novému životu. Občané se shromaž-
ďovali a ve skupinkách diskutovali o vzniklé situaci, 
především o bojích při osvobozování Prahy.

Protože bylo u nás ještě plno německých vojáků, 
ustavila se především z mladých mužů Národní 
garda, která měla za povinnost zabezpečit a udržet 
pořádek v obci. Dostali zbraně, kdo měl svou zbraň, 
mohl ji použít. Na obecních úřadech byla služba ve 
dne v noci.

Všude se dělaly barikády přes cesty. Ve zdejších le-
sích se kácely stromy přes silnice, aby Němci ustu-
pující na Plzeň nemohli projíždět. Na křižovatkách 

v obcích stáli členové Národní gardy, kteří německé 
vojáky odzbrojovali, prohlíželi jejich zavazadla a ode-
bírali jim zbraně.

Němci byli u nás ubytováni ve škole, v kasárnách ve 
Kvani a jinde. Některé německé civilní osoby byli za-
jištěné ve svatodobrotivském klášteře. Zde byli hlí-
dáni národní gardou. Občané ve dne v noci seděli  
u radiových přijímačů a poslouchali zprávy z Pra-
hy. Jak rádi by se vydali na cestu, když Praha volala 
o pomoc od 5. Května. Ale nebylo to možné. Vlaky 
nejezdily a pěšky to bylo daleko. Přišel 9. Květen  
a s ním radostná zpráva, že Praha je osvobozena Ru-
dou armádou a utrpení Pražanů skončilo.

V krátké době přijela do našich obcí Rudá armáda. 
První ruská tanková armáda přijela od Příbrami. Pro-
jela naší obcí a jela přes Kařez do Holoubkova, kde 
byla vojenská demarkační čára. Od Plzně k Holoub-
kovu stála americká armáda, od Holoubkova ku Pra-
ze Rudá armáda.

Na všech vjezdech do obce Zaječova byly postaveny 
slavobrány vítající osvobozeneckou armádu. Po od-
chodu tankistů přijeli jiní ruští vojáci se svými katu-
šemi. Ty postavily na Kuncovic louce a zálibně si je 
střežili. Tito vojáci pobyli u nás do podzimu. Jako zají-
mavost lze uvést přítomnost dvou amerických vojáků 
v obci, kteří z Rokycan přivezli učitelky z místní školy.

Dle obecní kroniky volně zpracoval J. B.

Vzpomínky na květnové události 

Máje Zaječov

1. máj 1972
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Na návrh Františka Anýže bylo v Zaječově v roce 1922 
založeno loutkové divadlo s loutkami, zvanými mario-
nety (loutky ovládané shora provázky). Zpočátku byly 
jen čtyři loutky, postupně koupí i přičiněním vlastním  
a dárců jich bylo až 32.

Prvními členy kroužku byli František Anýž, Alois Volf, 
Josef Ernest a Hynek Kratochvíl. Peníze na zakoupení 
potřebných věcí si zakládající členové zajistili půjčkou 
a 1.200,- Kč půjčil Alois Volf, když prodal jalovici. Hrálo 
se ve Zděné, potom v hostinci U Charvátů (u Pepíčků)  
a nakonec v Lidovém domě. Jeviště postavil tesař Fran-
tišek Jícha společně s Aloisem Volfem, plátno na oponu 
daroval Václav Anýž, oponu a les vymaloval řídící uči-
tel Zelenka, o oblečení loutek se starali František Anýž  
a Růžena Volfová, nábytek udělal Václav Zeman, kovo-
vé věci zhotovil Jan Kratochvíl, těla na loutky převážně 
zhotovil František Jícha, hlavy na loutky řezbář Chichob 
z Prahy a loutku Kašpárka zhotovil místní řezbář Alois 
Charvát. Dokonce dvakrát – tu první ukradli za okupace 
Němci. 

Při loutkovém divadle byla i vlastní hudba – Vladimír 
Ungr hrál na citeru a Jan Novák na trubku. Později při-
byl i František Kocourek.

Členové souboru jezdili hrát pro děti do Olešné, Jivi-
ny, Oseka a Chaloupek. Na představení chodili pěšky 
a rekvizity měli naložené ve čtyřkolovém loukoťovém 
vozíku.

Druhou světovou válkou byla činnost divadla přeruše-
na. Po skončení války se nějakou dobu hrálo ve ško-
le, poté v bývalé pastoušce ve Kvani, aby se následně 
přestěhovalo opět do hostince „U Pepíčků“. Tady pod 
vedením Jaroslava Jíchy vzniká nové jeviště, Alois Char-
vát opravuje oponu a loutky. Místo živé hudby hraje 
skříň (orchestrion), tak zvaná „Dalibor“. Ta po vhoze-
ní 1 Kč hrála dvanáct písní ještě v roce 1950. V tomto 
roce vedoucí souboru Jiří Jelen odchází na vojnu a ve-
dení přebírá Jan Kratochvíl. Celé divadlo bylo následně 
opět převezeno do školy (zřejmě po zrušení hostince) 
a odtud do Zděné. V té době byl do této budovy volný 
přístup ze všech stran a tak není divu, že jednoho dne 
poničené loutky plavaly v potoce. Takový byl smutný 
konec loutkářů v Zaječově – jistě „zasloužená“ odměna 
za dlouholetou píli, houževnatost a odříkání.  

Tak tedy dne 20. července 1792 jsme kříž ve vsi u kap-
ličky a za Strnadovic postavili a hned jsme se i na ten 
krchov k postavení odebrali, totiž Josef Toncar, Matěj 
Huml (čp. 8), Jan Zajíc (čp. 9), Jan Balej (čp. 12), Jan 
Černý (čp. 15), Josef Vodrážka (čp. 11), Matěj Strnad 
(čp. 5), Jan Hrabák (čp. 16) s tesařem Josefem Krebsem. 

Ten kříž jsme postavili, při kterej práci  sme tuze zmokli. 
V tom kříži pod nápisem jest zadlabaná pamětní cedu-
le na čí náklad jest postaven i který toho času Velební 
Páni duchovní v tom klášteře byli (Paměti zaječovského 
rychtáře).

President Masaryk přijel do Brd 26. května a přenoco-
val na loveckém zámečku Tři trubky. Druhý den ráno se 
cestou na pozorovatelnu vybudovanou na kótě Kopani-
ny zastavil v obci Těně. 

Dne 27. května 1930 proběhly ostré střelby za účasti 
presidenta T. G. Masaryka, tehdejšího ministerského 
předsedy Františka Udržala, náčelníka Hlavního štábu 
branné moci armádního generála Jana Syrového a ar-
mádních představitelů. 

V dopoledních hodinách 
se krajem přehnala silná 
bouřka, poté se vyčasilo 
a president s doprovodem 
mohl sledovat dopady 
dělostřeleckých granátů 
z jižního svahu Miliny 
nad Zaječovem.

ZAJEČOVSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO A JEHO KONEC

O POSTAVENÍ KŘÍŽE NA HROBÁRNĚ (HŘBITOVĚ)

T. G. MASARYK V ZAJEČOVĚ
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Půjdeme-li od obecního úřadu po silnici ke škole, od-
bočíme hned za můstkem doleva k závoře, uzavírající 
úzkou cestu na Kvaň. V malém lomu vpravo před závo-
rou, dnes částečně zavezeném, vystupují celistvé ru-
dohnědé silicity mílinského souvrství. Lom je s velkou 
pravděpodobností lokalitou, ze které pochází materiál 

některých druhů popsaných Joachimem Barrandem  
a u kterých je uvedeno jako naleziště „St. Benigna“.  
Je proto škoda, že je částečně zavezený a chátrá. Vpra-
vo od něj můžeme nalézt slepence, které tvoří základní 
polohy tohoto souvrství. Musím se pochlubit – otisky  
rostlin a malého ráčka i s klepety jsem zde nalezl.

Na vyvýšeném místě, odkud bylo dříve, nežli obrostlo 
vysokými stromy, bylo vidět údolí přes Zaječov, Komá-
rov až k Žebráku. Tomu místu se říká „Na ambitech“. 
Ambit znamená ochoz. A co je zde zvláštního? Prý se 
zde ukrývali kněží z kláštera, když husité táhli na Plzeň.
Přes obdélníkové kamenné pole dojdete k hladké skále. 
Na ní jsou vytesané číslice 1611. A dodnes se přesně 
neví, co tento letopočet znamená. Je to množství ka-
menů zbytek rozpadlé stavby? Nebo je to označení hra-
nic mezi dvěma panstvími? Anebo snad tento letopo-
čet sem vytesal někdo ze zaječovských obyvatel poté, 
co v únoru toho roku do Čech vpadli Pasovští? Vždyť 
již 11. února 1611 přepadli a vyplenili Beroun a na jaře 
toho roku se u Hluboše uskutečnila dokonce bitva mezi 
pasovským vojskem a příbramskou domobranou, tedy 
okolo 12 km vzdušnou čarou od Zaječova.

Kousek od tohoto letopočtu je do stejné skly vytesán 
letopočet 1893. Toto datum je ještě záhadnější. Marně 
jsem pátral. Toho roku se sice narodili Walter Ulbricht, 
Hermann Göring či Mao Ce-tung, byla založena Sparta 
Praha, ale to zřejmě nebude ono. V Zaječově se toho 

roku narodili Bedřich Vajnar, Ferdinand Kratochvíl, Ka-
rel Hrabák, Jaroslav Blahovec a Alois Ungr, kteří padli  
v 1. světové válce. Že by zde po ukončení války někdo  
z příbuzných na jejich památku tento letopočet vytesal?
Nezbývá mi nic jiného, než krátce popsat cestu k těmto 
záhadným letopočtům. Ale opravdu krátce, neboť od-
měněn je ten, kdo hledá a najde. Sám jsem tak kdysi 
hledal pomníčky po Jizerských horách a z každého na-
lezeného jsem měl obrovskou radost. Tak tedy – vy-
dáte se po asfaltové silnici okolo „Zárubovy“ hájovny 
Okrouhlík, hned za ní odbočíte po lesní cestě vlevo 
vzhůru. Po levé straně je modřínový les, na mapách po-
lesí zvaný „U zabitého Němce“. Údajně zde byl koncem 
války zahrabán německý voják, který byl u hájovny při 
útěku na západ zastřelen při pokusu o její vykradení. 
Od modřínového lesa stoupá cesta strmě vzhůru. Po 
absolvování výstupu se ocitnete na plošině, kde se ces-
ta rozdvojuje. Vy se dáte vpravo a jste skoro na místě. 
Velké poházené kameny, plochá skála, travnatý úvoz 
– snad zbytek potoka nebo cesty a navršené kamenné 
mohylky nad letopočty.

I když si mnohý čtenář pomyslí, co že je to za nesmy-
sl (i já jsem si to do roku 2001 myslel), vězte, že není.  
V Zaječově skutečně železnice byla. 

Když mě ve čtvrtek 23. srpna 2001 vzal Jindřich Švam-
berk za rybník Heřman k Novému rybníku, abych se  
podíval na zbytky železniční trati, nevěřil jsem. Vždyť 
nejbližší železnice vede z Hořovic, na nádraží to je asi 11 
km. Ale zbytky železničního náspu jsou dobře viditelné, 
jsou zde i prohlubně po pražcích s roztečí 80 cm, náspy 
pro odbočování vlaků, můstky přes odvodňovací kanály 
apod. Tak jsem tedy uvěřil a v hlavě mi začalo vrtat, kdo 
to byl ten pán, který zde tzv. Strousbergovu železnici 

postavil a proč. Začal jsem proto shromažďovat infor-
mace o staviteli – o podnikateli dr. Bethelu Henrym  
Strousbergovi. Jeho činností byl inspirován Adolf Bra-
nald, když psal svůj román Král železnic. Ale o tomto ba-
ronovi, který ve své době zaměstnával 100.000 lidí na 
celém světě a byl jedním z největších boháčů té doby,  
je totiž jmenován v jedné řadě s americkými milioná-
ři Rotschildem a Rockefelerem, se u nás ví jen velice 
málo. Byl pro zdejší lid zlým tyranem nebo naopak vlíd-
ným chlebodárcem? Povídání pod názvem Železný kraj 
je umístěno na internetové stránce 

http://www.brdy.org/content/view/52/30/.

TRILOBITI V ZAJEČOVĚ

TAJEMNÝ LETOPOČET

ŽELEZNICE V ZAJEČOVĚ

Z. Kastner
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Máme za sebou více než 6 měsíců letošního školního 
roku, a s nimi i pololetní vysvědčení a jarní prázdniny.

Vypadá to, že zimní počasí pomalu končí a s ním  
i krátké zimní radovánky, kterým jsme se v rámci TV  
a ve školní družině věnovali – především bobování. 
Využívali jsme i možnosti bruslení na Zimním stadi-
onu Hořovice, zejména v hodinách tělesné výchovy 
na 2. stupni ZŠ. Třicítka žáků strávila první březnový 
týden na chatě Kara v Krkonoších, kde si osvojovali 
či zdokonalovali své lyžařské dovednosti a poznávali 
kouzlo zimních hor. LVK připravily paní učitelky Mgr. 
Kateřina Ciprová a Mgr. Iva Šudomová, jako instruk-
toři či pedagogové volného času nám vypomohli pan 
Pavel Skácel, manželé Solarovi (Soňa se jako každý rok 
ujala i role zdravotnice) a bývalí žáci, současní stře-
doškoláci, Hana Ciprová a Lukáš Rydrych. Všem patří 
velké poděkování za bezproblémový průběh kurzu.

I v dalších hodinách se snažíme o zpestření vyučova-
cích hodin a hlavně o rozvoj dovedností potřebných 
pro běžný praktický život, prevenci a ochranu zdraví.
1.-4. třídu proto v únoru navštívila skupina studen-
tů z lékařské fakulty, budoucích zubařů, a absolvovali 
s nimi praktický seminář zaměřený na péči o chrup, 
zubní hygienu a správné zdravotní návyky.

Deváťáci spolu s paní učitelkou Mgr. Janou Havlíko-
vou zase přivítali v hodinách přírodopisu pana RNDr. 
Martina Langa, známého znalce hornin a nerostů, 
brdské přírody a též vedoucího Muzea Středních Brd 
ve Strašicích. Společně se žáky prošli školní sbírku mi-
nerálů a určovali jejich názvy, původ i vlastnosti a žáci 
tak měli možnost nejen poznat rozmanitosti neživé 
přírody, ale i pochopit význam spojení vědeckých po-
znatků s praxí. 

Nadaným  dětem, které jsou zároveň ochotny udělat 
něco navíc, se věnujeme zejména formou přípravy na 
soutěže a olympiády. S radostí můžeme konstatovat, 
že žáci ze zaječovské školy jsou přinejmenším stej-
ně šikovní a dobře připravení, jako žáci berounských 
škol, či dokonce berounského gymnázia.

Svědčí o tom 1. místo sedmáka Ondřeje Štěrby  
v okresním kole Olympiády z anglického jazyka, kde 
dosáhl 51 bodů a dostal se před účastníky ze 3. ZŠ 
Beroun a 2. ZŠ Králův Dvůr, ZŠ Zdice, Hořovice, Cer-
hovice a další.

Každoročně se zúčastňujeme soutěže pořádané VLS 
Hořovice YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), kte-
rá je zaměřena na znalosti o lese a o přírodě. Letošní 
kolo se konalo v nově zrekonstruované bývalé lesov-
ně v Obecnici a naši školu reprezentovala 2 družstva.

Mladší: Veronika Ciprová, Eliška Hrabáková a Bára 
Benešová – 4. místo

Starší: Hana Charvátová, Bára Bezděková a Filip 
Fryauf – 2. místo, ale až po rozstřelu s družstvem 
Gymnázia Joachima Barranda v Berouně.

Dětem patří poděkování za vzornou reprezentaci a pa- 
ní učitelce Mgr. Janě Havlíkové děkujeme za přípravu, 
ale i za to, že děti vede k lásce k přírodě a šetrnému 
vztahu k životnímu prostředí.

25. února pro nás opět Tým Sdružení sportovních sva-
zů ČR připravil závod v TARGET Sprintu, který má am-
bice stát se olympijskou disciplínou a mluví se o něm 
jako o letním biatlonu. Jedná se o zajímavou kombi-
naci sprintu a střelby na terč laserovou zbraní. Tento-
krát se jednalo o sálovou verzi v Lidovém domě Zaje-
čov. Zapojilo se více než 50 závodníků a podali velmi 
vyrovnané výkony. Ti nejlepší na závěr dostali malou 

PŘEDJAŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE 
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odměnu, a ty, kteří uspěli už v podzimním kole, čeká 
postup do oblastního kola, jež proběhne 6. června  
v Praze Na Julisce.

V březnu žáci 5. ročníku a 2. stupně navštívili Pivovar-
ské muzeum v Plzni a členové KMD zhlédli představe-
ní Tajný deník Adriana Molea v podání herců Divadla 
V Dlouhé v Praze . 

Paní učitelky Mgr. Renata Egrtová a Mgr. Jana Eiselto-
vá uspořádaly pro žáky 1. stupně školní kolo recitační 
soutěže. Do okresního kola v Lochovických postoupili 
Roman Jaš, Nela Plecitá a Eliška a Tereza Popelko-
vy. Všechny zúčastněné děti podaly zdařilé výkony  
a ukázaly, že i v dněšní digitální době nemáme zapo-
mínat na mluvené slovo a poetiku.

Nyní je aktuální téma Velikoc a samozřejmě krátké 
velikonoční prázdniny. Pro uživatele internetu a so-
ciálních sítí, kterých mezi dětmi (bohužel od útlého 
věku) přibývá, je na duben připravena beseda s pra-
covníky Policie ČR o bezpečném pohybu v kyberpro-
storu. Děti se zde dozví, jak se ICT dají zneužít, jak 
jejich prostřednictvím mohou druhému uškodit a jak 
se chovat, aby nikdo neublížil jim.

Nezahálela ani školní družina 
a mateřská škola. 
Nejhezčí akcí byl Masopust ve školní družině. Panova-
lo slunečné počasí, a tak pestré masky mohly skotačit 
venku. Nechyběly ani sladkosti a díky opečeným buř-

tíkům si děti připomněly názvy masopustních dnů, 
zejména „tučný čtvrtek“.

29. 3. se družina chystá do příbramského divadla na 
odpolední představení, na pohádku Jak se Honza učil 
čarovat.

Také MŠ absolvovala veselý maškarní rej s klaunem Cu-
cinem a hezkým zážitkem byla i návštěva chovatelské 
výstavy v areálu na Kvani, kde děti obdivovaly domácí 
zvířata vhodná pro zájmový i užitkový chov. Obě budo-
vy školky jsou již jarně vyzdobeny, děti i paní učitelky 
se těší na jaro a jarní pobyt na zahradě.

Duben bude důležitý i pro naše deváťáky, neboť ve 
dnech 12. a 15. 4. 2019 budou skládat přijímací zkouš-
ky z českého jazyka a matematiky na střední školy.  
Z 11 žáků jich 9 míří na maturitní obory a 2 chlapci chtě-
jí získat výuční list. Přejeme jim hodně štěstí a dobrou 
volbu další vzdělávací cesty.

Paed. Dr. Marie Ernestová, ZŠ a MŠ Zaječov

V úterý 19. 3. 2019 se naši žáci zúčastnili Okresního 
kola recitační soutěže v Lochovicích. Všichni podali 
velmi pěkné výkony a porota měla velmi těžkou prá-
ci vybrat v každé kategorii mezi dvacítkou recitátorů 
vítěze, proto všichni obdrželi diplom. Naši školu re-
prezentovali Roman Jaš, Tereza a Eliška Popelkovy  
a Nela Plecitá. Náš Roman Jaš z 5. ročníku dostal 
zvláštní cenu poroty za osobitý projev a výběr textu. 

Všem dětem děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci školy.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
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Přijímací řízení (zápis) dětí do MŠ
Přijímací řízení dětí do MŠ Zaječov  pro školní rok 2019/2020 

se koná ve čtvrtek dne 9.5. 2019
od 13.00 hod. do 16.00 hod. v budově mateřské školy (žluté)

Vyplněné formuláře je třeba vrátit do mateřské školy v termínu stanoveném při zápise!!
Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od data přijímacího řízení. 

V Zaječově dne 1. 3. 2019
Paed. Dr. Marie Ernestová

ředitelka školy

S sebou: 
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• rodný list dítěte
• doklad o místě trvalého bydliště dítěte
• Při zápisu obdrží zákonný zástupce přihlášku  

do MŠ, kterou nechá potvrdit dětským lékařem
• Poslední ročník MŠ před zahájením školní  

docházky je pro všechny děti povinný.

ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Zaječov
pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

se uskuteční
ve středu 10. 4. 2019 od 13.30 do 16.00 hodin v učebně 1. ročníku ZŠ Zaječov

Budeme zjišťovat tyto informace:
- jméno, příjmení, datum a místo narození, 

rodné číslo, bydliště (rodný list)
- jméno a příjmení otce a matky,
- zdravotní stav dítěte, předběžný zájem  

o školní družinu

Kdo bude žádat o odklad školní docházky, musí 
již přinést potvrzení od pediatra a doporučení ze 
školského poradenského zařízení.

Paed. Dr. Marie Ernestová
ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Zaječov, okres Beroun, příspěvková organizace, 267 63  Zaječov 359,
Tel.: 311 57 21 07, IČO 70993467
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Mladí hasiči v zimě určitě nezahálejí. Již tradičně náš 
sbor pořádal soutěž Zaječovské Uzlování. Letos k nám 
dorazilo více jak 110 dětí, které přišly změřit své síly 
v rychlosti a správnosti vázání uzlů. Náš sbor obsa-
dil příčku nejvyšší v kategorii přípravka, mladší žáci  
i starší žáci. Starší žáci dokonce absolutně ovládli ka-
tegorii jednotlivců, kdy obsadili všechny tři první příč-
ky, s vítězkou Hančou Charvátovou, druhým Kubou 
Skácelem a třetí Aňou Braunovou. Nejen úspěchy 
našich dětí, ale hlavně pochvalné reakce ostatních 
zúčastněných sborů, nás utvrzují, že je dobře s dět-
mi pracovat soustavně, a to i během zimy, a uspořá-
dat soutěž pro děti ze sborů jak z našeho okresu, tak  
z okresu Rokycany.

Během jara naše mladé hasiče čeká ještě soutěž  
v motání na Chaloupkách, plnění odznaku ekolog, 
výlet do Aquapalace Čestlice a určitě příprava na 
okresní kolo hry Plamen a další memoriály, kterých 
se chystáme zúčastnit. Zároveň se někteří jednotlivci 
rozhodli zapojit do Českého halového poháru v běhu 
na 60 m, kdy se v rámci soutěže podívají do Jablonce 
nad Nisou, Prahy a Ostravy. 

Již od podzimu žijí dospěláci v našem sboru především 
„přestavbou“ zbrojnice. Poslední úpravy klubovny se 
blíží ke konci a tak mi dovolte poděkovat všem, kteří 
trávili volné dny prací ve zbrojnici. Kluci, klobouk dolů.

Jakožto hlavní vedoucí mladých hasičů, bych ráda 
poděkovala všem spoluobčanům, kteří nám otevřeli 
dveře na „Tří králové blahopřání“. Velmi si toho váží-
me, že obnova této tradice má u Vás obrovský ohlas. 
Zároveň děkujeme za podporu, kterou nám nejen 

touto akcí projevujete. Jako revanš si letos pro Vás 
připravujeme již čtvrtý ročník Velikonočního pocho-
du, s novými trasami a navíc i cyklotrasou. Budeme 
se na Vás těšit nejen na pochodu, ale i na dalších ak-
cích, na kterých se podílíme. 

Martina Cajthamlová

SDH ZAJEČOV

Zásahová jednotka

Mladí hasiči na uzlování
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Středočeský územní svaz vyhlašuje jarní kolo soutěže 
mládeže v rybolovné technice pro rok 2019. Soutěž 
je vypsána pro jednotlivce v disciplínách 1 až 5 dle 
mezinárodního řádu ICSF

 Kategorie jednotlivci
 1. Žáci-žákyně, ročník 2007 a mladší (hodnoceny 
  budou dívky a hoši zvlášť)
 2. Žáci-žákyně, ročník 2004-2006 
  (hodnoceny budou dívky a hoši zvlášť)
 3. Junioři, juniorky, ročník 2001-2003 
  (hodnoceno dohromady)

   PROGRAM:
 8.00 – 8.45 hod.  prezentace
 8.50 – 9.00 hod.  nástup závodníků
 9.00 – 13.30 hod.  závod
 14.00 hod.  vyhlášení výsledků – zakončení

Organizace:
Ředitel závodu: Ivo Kočkár
Hlavní rozhodčí: Jaromír Klika
Rozhodčí: Delegovaní rozhodčí SÚS 
Hlavní pořadatel: Radek Spáčil

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového har-
monogramu.

Trénink:
Ráno před zahájením závodu. V průběhu závodu je 
možno trénovat mimo závodní plochu dle pokynů  
a nařízení pořadatele a rozhodčích.

Oblečení: 
Všichni závodníci jsou povinni nastupovat k soutěži 
ve sportovním oblečení.

Odměny:
Poháry a medaile pro soutěžící, kteří se umístí na  
1. až 3. místě v jednotlivcích a družstva na 1. až 3. mís-
tě, které zajistí SÚS Praha.

Protesty:
Protesty lze podat rozhodčí komisi závodů do 15 min 
po skončení disciplíny nebo pro celkové výsledky do 
15. min. po vyhlášení výsledků soutěže, po složení 
kauce 200 Kč.

Přihlášky:
Vyplněné přihlášky s rokem narození závodníka  
zašlete nejpozději do 17. 04. 2019 na adresu: 
radekgabina@seznam.cz 

S pozdravem za MO ČRS Hořovice
Radek Spáčil

Tel.: 739 465 627

PROPOZICE JARNÍ KOLO

Pořádá jarní kolo soutěže

Dne 21. dubna 2019
Místo konání: fotbalový stadion TJ Zaječov
(Zaječov 126, 267 63 Zaječov)

KRAJSKÁ LIGA MLÁDEŽE 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE

STŘEDOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ, z.s.
ve spolupráci s MO ČRS HOŘOVICE
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DEGUSTACE JABLEK 

Pořadí Odrůda Počet bodů

1. Jomured 8,1
2. Admirál 8,0
3. Rubín 7,9
4. Orion 7,5
5. Selena 7,4
6. Vltava 7,3
7. Bohemie 6,9
8. Sirius 6,8
9. Goldstar 6,7

10. Rozela 6,6

Dne 16. února 2019 proběhla v zasedačce OÚ Zaječov 
„Místní degustace jablek“, kterou pořádali místní za-
hrádkáři. Na tuto akci byli pozváni členové ČZS, obča-
né a příznivci jablečné chutě. Celkem se ochutnávalo 
29 vzorků jablek. 

Tyto odrůdy dodali zahrádkáři ze svých zahrad. Všem 
těmto odrůdám se daří v naší krajině cca 500 m nad 
mořem.

Výbor ČZS 
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V sobotu 9. března se v areálu chovatelů Zaječov se 
konala již tradiční místní výstava

Králíků drůbeže holubů a expozice okrasného ptac-
tva. Výstava začala již v pátek 8. března posuzováním 
odborníky na jednotlivé obory. Vystaveno bylo 200 
králíků 150 kusů drůbeže a 300 holubů. V oboru holu-
bů se konala jako výstava okresní.

V oboru králíků bylo uděleno 12 čestných cen v oboru 
drůbeže 8 čestných cen a v oboru holubů 8. čestných 
cen. Již toto bodování ukázalo že byli vystaveny kva-
litní chovy jednotlivých oborů. Již prví den výstavu 
navštívili naše děti z mateřské školky. Chovatelé jim 
připravili malé pohoštění včetně pozvánky na výsta-
vu. Děti bily nadšeny z pěkných zvířat. Výstava začala  
v sobotu 9 března. Již začátek výstavy byl velice pře-
kvapují velkým zájmem chovatelů z celé naší repub-
liky. Výstavu navštívilo 580 chovatelů nepočítající 
desítky našich dětí. Je třeba poděkovat všem spon-

Velikonoční beránek nesmí na našem domácím ve-
likonočním stole chybět. Co by to bylo za pomlázku  
a svátky bez téhle nádherné jedlé dekorace?

Nejlepší beránci z těch, co se nepasou na louce, 
nýbrž pečou ve formě, mají původ v třeném těs-
tě. Je to jako s bábovkami. Existuje na ně bezpočet 
receptů. Piškotové, šlehačkové, tvarohové, čoko-
ládové, každý přísahá na ten svůj, ale skutečné do-
konalosti dosáhnete pouze ruční prací, bez použití 
kypřícího prášku. 

Velikonoční jidáše s sebou nesou spoustu příběhů. 
Ale protože jsou Velikonoce zároveň svátky jara, 
symbolizují konec zimy a začátek nového života,  
a tak mohou mít taky symboliku ptáčků, raků, šne-
ků, housátek, hadů, ježků atd.

Velikonoční nádivka se v dnešní době připravuje 
z pečiva nakrájeného na kostky, zvlhčeného mlé-
kem. Chuť jí dává vařené maso, nejlépe uzené,  
a samozřejmě něco zeleného. Nesmí chybět ani va-
jíčka a koření podle chuti.

zorům a to OU. Zaječov truhlářství 
Šlapák Sport forte Poděbrady AG 
Art praha Tiskárna Dvořák a další 
sponzoři. Poděkování patří panu 
Šlapákovi který připravil pěkné čest-
né ceny a diplomy. Poděkování patří  
i našim chovatelkám za uspořádání pěkné tomboly 
a všem našim členům organizace. V ůnoru se konala 
výroční členská schůze kde jsme honotili práci všech 
členů organizace. Schůze se i zůčastnili i členové okol-
ních organizací. Výroční schůze naznačila plán práce 
na další období. Na závěr mi dovolte vás pozvat na 
dětský den kde se budeme podílet svou expozicí. 
V říjnu se bude konat okresní soutěž všech oborů 
všechny vás srdečně zvěme.

Pečení mazance začíná výběrem správných suro-
vin. Všechny suroviny nechte dojít pokojové tep-
loty. Mouku provzdušněte sítem. Mléko ohřejte 
na teplotu lidského těla, aby bylo vlažné. Pak si  
z mouky, droždí, mléka a trošky cukru připravte 
kvásek. Máslo přidávejte jako poslední surovinu. 
Těsto zpracujeme do hladkého bochánku, aby  
v něm nezůstal přebytečný vzduch. Mazance zů-
stanou krásně hladké a nepopraskají. Tomu napo-
můžeme i naříznutím bochánku křížkem. Mazance 
nepečte příliš dlouho, aby nebyly přesušené.

Nezbedová I.

ČSCH ZAJEČOV

TYPICKÁ VELIKONOČNÍ JÍDLA
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Náš klub začal s přípravou na jarní část sezóny 10. led- 
na. Tým se poctivě připravoval 3x týdně s využitím 
velkého sálu Lidového domu a kopcovitého terénu 
v obci. Novinkou bylo doplnění drilu také o spin-
ning v Komárově. 

Na konec února bylo naplánované soustředění ve Šlo-
vicích, kterého se zúčastnilo 21 hráčů! Zde se kluci 
připravovali od pátku a závěrečný den bylo napláno-
vané přátelské utkání v Rakovníce. Bohužel v neděli 
ráno nás zasáhla tragická zpráva o úmrtí našeho ka-
maráda Josefa Tomáška st. a soustředění jsme ukon-
čili. Ve stínu této události klub odehrál dvě přátelská 
utkání nejprve s Novou Vsí pod Pleší na UMT Příbram 
s výsledkem 2:8 v náš prospěch a o týden později 
na UMT v Rokycanech s týmem Dobříva. Tomu jsme 
podlehli 6:2. Generálka na mistrovské boje byla do-
mluvena s týmem hrajícího Okresní přebor – Droz-
dov. Tomu jsme podlehli 5:4. I přes tyto výsledky  
a prohry půjdeme do jarních zápasů s velkým očeká-
váním a věříme, že fanouškům budeme dělat radost.

Přípravka se pod vedením trenérů Zdeňka Hrabáka, 
Petra Grunta a Jirky Kleknera připravuje od začátku 
února 2x týdně. Kluci a děvčata se poctivě připravují 
na jarní zápasy, které začnou začátkem dubna.

Více informací, termíny zápasů aj. můžete najít na na-
šich internetových stránkách popřípadě na vývěsce 
před vstupem na hřiště.

Děkujeme vám za přízeň.

Soustředění Šlovice 2019

ODDÍL KOPANÉ TJ ZAJEČOV
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SPORTOVNÍ RUBRIKA

Dlouholetá práce trenérů a jejich svěřenců a stovky 
hodin tréninků přinesli ovoce v podobě šesti cen-
ných kovů a hlavního poháru pro vítěze na nedělním 
turnaji Reigion tour 2018/2019 v Praskolesích.

Mladší žáci, starší žáci a dorost sehráli v neděli 24. 
února 2019 výborné a vyrovnané zápasy a z celkové-
ho počtu 48 účastníků turnaje v divizích A až F přivezli 
domů pohár a šest medailí. V divizi „A“ získal zlatou 
medaili a zároveň pohár za celkového vítěze Miloš 
Herman, v téže divizi Tomáš Šmíd vybojoval bronz  
a po zranění se zpět vrátil a umístil se na pátém místě 
Matěj Kratochvíl. V divizi „B“ získal Lukáš Sviták stří-
bro, v divizi „D“ Marek Herman bronz, v divizi „E“ Mi-
roslav Triner stříbro a prvním místem se v divizi „F“ 
blýskl Tomáš Karel. 

Tímto turnajem potvrdila TJ Olešná, že je nejúspěš-
nějším klubem ve stolním tenise okresu Beroun.  
Jsme na kluky právem pyšní!

Největší odměnou pro trenéra je vidět radost a úsměv 
na tvářích svých svěřenců stojících na stupních vítězů.

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
Miloš Herman, TJ Olešná

NEBÝVALÝ ÚSPĚCH MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ Z OLEŠNÉ

Sobota 1. června 2019
Program pouti 2019

10:00 Začátek pouti v obci Těně. 
Modlitba růžence.

12:00 Příchod do kláštera. 
Prohlídka areálu. 

Možnost svátosti smíření.

14:00 Poutní mše svatá



CO NÁS ČEKÁ…. ?
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Velikonoce jsou za dveřmi a my se rozhodli nevšední prostory augustiniánského kláštera letos poprvé oživit i touto tématikou. 

Přijďte s námi přivítat jaro a připomenout si velikonoční tradice.
Kromě dřevěných hraček, čokolády, ručně šitých oblečků, výrobků z keramiky, fima či pedigu, si budete moci zakoupit i jarní 

a velikonoční dekorace, pomlázky, košíky či nějakou tu kraslici.

Program bude více cílený na děti, na které čeká malování na obličej, dílničky s jarní a velikonoční tématikou, projížďky na koni 
a další zábavné aktivity např. představení loutkového divadla v 15:00.

Tatínci mohou mezi tím navštívit stánek se zeleným pivem a dalším občerstvením.

Samozřejmostí bude i možnost prohlídky kostela Zvěstování Panny Marie. 

POZÓÓÓR:	Opět	budete	moc	nahlídnout	pod	ruce	a	sekery	našim	oblíbeným	SKŘÍTKOVÉ	TESAŘI,	
kteří	předvedou	práci	tesařů	a	šindelářů.	A	jelikož	jsou	Velikonoce,	nově	nás	navštíví	i	KOŠÍČKÁŘ.

Jarmark se koná v sobotu 13.	4.	2019	od	10:00	do	18:00 v prostorách kláštera v Zaječově.
Vstupné dobrovolné. Budeme rádi, když nás přijdete navštívit.

13. 4. 2019 - Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov, od 7:30 do 15:00 hod, kino Zaječov
28. 4. 2019 - Čarodějnice od 15:00 hod u OÚ
4. 5. 2019 - SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU, Zaječov - u OÚ 9:10- 10:00 hod, Kozojedy - 10:10-10:45 hod 
6. 5. 2019 - SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - DOMOVNÍ ODPAD, u Obecního úřadu 
1. 6. 2019 - Dětský den od 15:00 hod u OÚ

Připravované akce


