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Akce v reAlizAci
MŠ zaječov
Již finišujeme a na konci měsíce června bude hoto-
vo. Rekonstrukce elektroinstalace a vnitřních pro-
stor staré budovy MŠ Zaječov vyjde na 1,2 mil. Kč. 
V ZŠ a MŠ Zaječov je to jedna z posledních velkých 
investic v rámci současných budov. Věříme, že se zde 
našim nejmladším od září bude líbit a prostory bu-
dou splňovat standardy 21. století.

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás přivítal do léta 2020. Zatím se nám 
léto ještě moc neukázalo,ale určitě přijde a bude-
me si užívat slunné dny plné pohody. Svět, Česko 
i Zaječov, se po opatřeních COVID, postupně vrací 
do normálního života, což je dobře. Vždy si musí-
me vybrat na něčem špatném i to pozitivní. Mě 
osobně mile překvapila soudržnost a solidárnost 
občanů a držení pospolu. Když bylo potřeba, ka-
ždý dal ruku k dílu a kdo měl doma stroj a látku 

šil pro ostatní občany roušky – za mě to je úžasné 
a vidíme, že svět je ještě v pořádku.

Níže jsem pro Vás připravil seznam a stav akcí, kte-
ré tento rok připravujeme, realizujeme nebo jsme 
je dokončili.

Chtěl bych Vám popřát krásné léto plné sluníč-
ka, klid a pohodu.

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov 

cOviD A pODěkOvání
Coronavirovou situaci máme za sebou a v Zaječově jsme ji zvládli na jedničku. Nákaza se nám vyhnu-
la velkým obloukem a snad tomu tak bude i do budoucna. Za velkou pomoc bych chtěl poděkovat 
hlavně chlapcům z JSDH Zaječov, jmenovitě Michalu Klikovi, Josefu Ungrovi a Lukáši Stehlíkovi, kteří 
se o nás starali. Zajišťovali dle potřeby nákupy pro seniory a rozváželi jídlo z místního LD Zaječov. 
Dále pomáhali s hygienou: dezinfikovali zastávky, kliky u obchodů a zajišťovali dezinfekci na veřej-
ných místech.
Děkuji děvčatům v obchodech, která nás zásobovala potravinami a byla vystavena potencionální ná-
kaze asi ze všech nejvíce. Zaslouží si naše uznání a respekt.

Dále bych rád poděkoval všem občanům Zaječova za to, jak zvládli dobu coronavirovou bez velkých 
emocí, zodpovědně a ohleduplně jeden k druhému a s velkou ochotou si pomáhat.
Děkujeme!

Vladimír Havlík  
starosta obce Zaječov 
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Multifunkční hřiště
Firma Precol nás ujistila, že začátkem měsíce čer-
vence bude stavba dokončena. V současnosti chybí 
realizovat povrch a domontovat mantinely a sítě. 
Hřiště bude sloužit převážně ZŠ Zaječov a volné 
hodiny budou využívány veřejností. Věříme, že hři-
ště přispěje ke kultuře v obci,hlavně v rámci sportu 
i ke zdraví všech. Stavba je realizovaná ze 70% z pe-
něz MMR a ze 30% z rozpočtu obce Zaječov.

Bio-sekačky 

Kdo chodí kolem kláštera, zjistil, že máme na obci 
10 nových zaměstnanců, kteří nám pomáhají s údrž-
bou obce. Momentálně ovce nestíhají,protože když 
jsme je přivezli, byla tráva již vysoká. Věříme, že 
do budoucna budou udržovat louky vzhledné, což si 
prostory pod klášterem zaslouží. Bohužel do dnešní 
doby jsme nenašli jiný vhodný způsob údržby, jelikož 
místo je velice mokré. 
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komunikace 4/1 – kozojedy

V Kozojedech je nová "hlavní" komunikace – realizo-
vala ji firma EKOTECH Hořovice. Celkem akce vyšla 
na 2,3 mil. Kč bez DPH. 
Stavba je realizovaná ze 70% z peněz MMR a ze 30% 
z rozpočtu obce Zaječov.

kanalizace a vodovod za klášterem
V současnosti běží pokládka vodovodního a kanali-
začního potrubí za klášterem. Jde pouze o pár desí-
tek metrů, kde není možné získat dotaci. Realizaci si 
z části zaplatí připojovaní občané a chalupáři.

Úpravna vody – zaječov 
Je již podepsaná smlouva s firmou VODASERVIS 
s.r.o.. Firma začne stavět úpravnu vody od 1. 7. 2020 
a dle předběžného harmonogramu bude hotová 
do konce roku 2020. Stavba je financovaná z vět-
ší části z SFŽP a zbytek je z rozpočtu obce. V rámci 
stavby úpravny vody proběhne i změna technolo-
gie ve vodojemech Varta a Kozojedy. Úprava vody 
bude probíhat revoluční novou technologií nanofil-
trační jednotkou, která díky nanomebránám odstra-
ní z vody zákal, tak i všechny možné viry, bakterie. 
V rámci nanofiltrační jednotky budeme zatím druzí 
v republice a budeme mít nejmodernější a plně au-
tomatizovanou úpravnu vody. Projekční cena byla 
od projektantů v celkové částce 12,5 mil.Kč bez DPH. 
Akce se vysoutěžila za pěknou cenu 9,3 mil. Kč.

Zde bych chtěl moc poděkovat všem zúčastněným 
projektantům a technologům: Ing. Marii Kaslové, 
Ing. Martinu Rydrychovi, Ing. Malému, Ing. Jankov-
skému, Miroslavu Kaslovi a Ing. Václavu Damaškovi 
za výbornou práci v rámci příprav celého projektu 
– až po získání dotace.

Nyní se již budeme jenom těšit, jak vysoutěžená fir-
ma VODASERVIS s.r.o. zhmotní naší úpravnu vody.

co nás čeká a co se připravuje 
do konce roku:
●   v polovině léta začne kompletní 

rekonstrukce hřbitovních zdí 
v Zaječově za 2,23 mil. Kč bez DPH

●   zázemí pro techniku, kontejnery 
za LD Zaječov

●   odpady a vše kolem nich
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vodovod a kanalizace Horní kvaň
Rada obce, na základě studie ohledně vody pro Hor-
ní Kvaň, rozhodla o vyprojektování vodovodu a ka-
nalizace pro část obce Horní Kvaň. Dne 15. 6. 2020 
rada obce schválila nejlevnější firmu na vyprojekto-
vání dokumentace pro stavební povolení. Ještě pár 
let zpět nebylo možné na tuto akci získat dotaci, jeli-
kož dotační podmínky byly velice přísné a bylo vždy 
potřeba na 1km potrubí připojit velké množství tr-
vale žijících obyvatel(odběratelů), což v současném 
osídlení nebylo možné. Dotační podmínky od mi-
nulého roku jsou dosti osekané a měli bychom mít 
možnost splnit tyto podmínky.

V následujících měsících budeme obcházet Kvaň 
s projektantem a budeme zakreslovat místa pro vo-
dovodní a kanalizační přípojky. Prosím, rozmyslete si 
umístění daných přípojek tak, abychom byli co nej-
přesnější a do budoucna jsme je nemuseli upravo-
vat. V rámci dotace je vždy potřeba, aby se lidé, pro 
které je přípojka, připojili. Budeme následně obchá-
zet občany s dokumentem o závazném připojení se 
na dané sítě, abychom v případě nepřipojení,nemu-
seli vracet možné dotace.

Odpady
Revoluce v opadech v Zaječově. Od července začne-
me provádět svozy papíru přímo od domu. Do dal-
ších let budeme pokračovat i s dalšími typy odpa-
dů, jako je plast a další. Bohužel skládkování bude 
postupně omezováno a bude v následujících letech 
hodně zdražovat. Proto jsme se rozhodli, jít do bu-
doucna, cestou férovějšího placení poplatků za od-
pady. Systém by měl lépe využít zpětného odběru 
tříděného odpadu jako plast, papír a sklo. Zde by-
chom chtěli získat více peněz od firmy EKOKOM a to 
díky vyšší míře třídění. Následně poptáváme mož-
nosti: vážení množství SKO, měření četnosti svozů 
a optimalizaci vyvážení popelnic. Na základě těchto 
informací, bychom nastavili systém tak, aby ti co bu-
dou mít méně odpadů, a nebo ti, co budou lépe tří-
dit, získali lepší podmínky k likvidaci odpadů.

zAMetAcí AutOMOBil
Zastupitelé se dohodli na pořízení zametací-
ho automobilu, který bude i vysávat. Chce-
me zlepšit pořádek a to jak na komunika-
cích, tak na chodnících. Věříme, že snížíme 
i prašnost v obci a naše cesty budou vzhled-
nější a bez štěrku.
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rADniČní liStY rOku 2020
Tento rok jsme se zúčastnili i další soutěže. Chtěli 
jsme zjistit úroveň našich Zaječovských novin. V ka-
tegorii do 2 tis. obyvatel jsme se umístili: 

Výsledky

1. místo v okrese Beroun 

2. místo ve Středočeském kraji 

8. místo v celostátním kole 

Bereme výsledky soutěže pro nás jako úžasnou 
zpětnou vazbu. Děkuji všem, kteří obohacují naše 
noviny a informují o činnostech v obci. 

Miloš Plešmíd

zlatý lajk 2020
Přišlo nám vyhodnocení soutěže "ZLATÝ LAJK 2020", 
kde náš FB účet dopadl postupně takto: 

Výsledky

1. místo v okrese Beroun

1. místo ve Středočeském kraji 

4. místo v celorepublikovém kole 

Získali jsme tedy krásné ocenění ve srovnání 
s ostatními obcemi v kategorii do 2 tis. obyvatel. 

Miloš Plešmíd

Hudební zkušebna – zaječov 
Jménem spolku Mamma-
Care bych vás ráda při-
vítala v nově otevřené 
hudební zkušebně v pro-
storech České pošty v Za-
ječově. Zkušebna je k dis-
pozici všem hudebním skupinám ze Zaječova a okolí. 
Rádi mezi sebe přivítáme všechny, kteří chtějí hrát, zpí-
vat a třeba i skládat a nemají kde. Doufám, že se všem 
bude příjemně zkoušet a že se zkušebna stane vaším 
oblíbeným místem. 

Adéla Kautská.

ZAJEČOVSKÉ NOVINY

RADNIČNÍ LISTY ROKU 2020
ZÁZNAM HODNOCENÍ

Obec Zaječov Středočeský kraj Okres Beroun 45 bodů

KVALIKOM Z.S. | KAPROVA 42/14, PRAHA | IČ 01768891 |PSČ 110 00 | 607 607 538 | INFO@KVALIKOM.CZ| WWW.KVALIKOM.CZ

UMÍSTĚNÍ
1. místo v okrese Beroun

2. místo ve Středočeském kraji

8. místo v celostátním kole

c
er

t i f

i k á t  k va l i t y  ko m u nikac
e

K val ikom
www.kvalikom.cz

kategorie do 2 tis. obyvatel
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cO DODAt
Ve snaze vyjít občanům všemožně vstříc, jsou již 
po několik let po obci rozmístěny kontejnery na tří-
děný odpad. Zdá se možná zbytečné, zabývat se tím, 
co je pro většinu občanů v oblasti nakládání s odpa-
dem běžné a samozřejmé, ale co pár jedincům dělá 
zjevně problém. Jenže těch pár neukázněných je-
dinců znepříjemňuje život nejen pracovníkům obce, 
ale svým způsobem i ostatním spoluobčanům, kteří 

chtějí mít své okolí čisté. Velice nás těší chvála obča-
nů z okolních obcí, ale i zdaleka, že máme krásnou 
obec. Takže NĚKTEŘÍ polepšete se, ať se nám všem 
v naší obci krásně žije a život je pro všechny pří-
jemnější. Děkujeme.

místostarostka 

SlOvO MíStOStArOStkY
Vše podstatné Vám v úvodním článku sdělil pan 
starosta, takže já jen stručně doplním.

Začátek května byl pro většinu z nás velni příjem-
ný, neboť začínal dvěma prodlouženými víkendy. 
V pátek 8.5. jsme u příležitosti 75. výročí od kon-
ce druhé světové války v tichosti bez přítomnosti 
veřejnosti položili u dvou pomníků květiny. Dru-
hou květnovou neděli se slavil „Svátek matek“. 
Věřím, že jste nezapomněli přinést mamince či 
babičce kytičku. Květen byl ale také ve znamení 
uvolňování vládních nařízení a postupného návra-
tu k běžnému životu, i když stále za zpřísněných 
hygienických podmínek. Situace kolem koronavi-
ru nám neumožnila uspořádat ani akce pro děti. 
Velice nás to mrzí, ale vše se Vám děti budeme 

snažit vynahradit 29.8.2020 u obecního úřadu, 
kde pro Vás spolu s členkami kulturní komise při-
pravujeme pěkné odpoledne. Určitě budou spo-
kojeni i rodiče.

Chtěla bych Vám milí občané Zaječova poděkovat 
za to, jak jste zvládli dobu coronaviru bez velkých 
emocí, zodpovědně a ohleduplně jeden k druhé-
mu a s velkou ochotou pomáhat si. Musíme ale 
vydržet a zůstat zodpovědní, k sobě ohleduplní 
a nepolevit. Pro úspěšné a brzké zvládnutí tohoto 
stavu je nejdůležitější také odpovědnost každého 
z nás. Přeji Vám hodně zdraví a sil v této nelehké 
době. Také krásné léto, plné sluníčka a pohody.

místostarostka I. Nezbedová
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Jak správně třídit 
 

O podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, a proto Vám přinášíme 
přehled toho, jak správně třídit jednotlivé komodity. 

 
 

 

SKLO – sklo nemusíte rozbíjet na menší části, bude se ještě nadále třídit.  
Patřísem láhve od vína, či jiných nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od 
kečupů či zavařenin, rozbité skleničky.  
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, drátované sklo, zrcadlo nebo jakékoliv 
pokované sklo, varné a laboratorní sklo nebo sklokeramika.  

Nezapomeňte zálohované sklo vrátit zpět do obchodu. 
 

PLAST– před vyhozením je důležité jeho sešlápnutí či zmačkání.  
Patřísem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od kosmetických, 
pracích a čistících prostředků, kelímky od mléčných výrobků, pěnový polystyren.  
Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od 
žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.  

 
PAPÍR– před vyhozením je důležité sešlápnutí kartonu. 
Patřísem časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, papír 
s kancelářskými sponkami, obálky s plastovým okénkem, ovšem bublinkové obálky bez 
plastového vnitřku.  
Nepatří sem celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír (mastný, úhlový), termopapír 
(některé účtenky) a použité dětské pleny. 

 
NÁPOJOVÉ KARTONY– je potřeba je před vyhozením řádně sešlápnout. V některých 
případech se třídí společně s plasty, v některých společně s papírem.  
Mezi nápojové kartony patříobal od mléka, džusů nebo laciného vína.  
Nepatří sem měkké sáčky od kávy či jiných potravin v prášku, ani kartony obsahující 
zbytky potravin a nápojů. 
 
KOVY – mezi kovy patří plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, klíče, alobal.  
Nepatří sem plechovky od barev či nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jejich 
části, pokovený plast a papír.  
 
BIOODPAD – biologicky rozložitelný odpad z údržby zahrad a z kuchyní. Patří sem 
zbytky a slupky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, 
popel ze dřeva, posekaná tráva, listí, trus býložravých zvířat, piliny, plevele, seno, dřevní 
štěpka, stará zemina. 
Nepatří sem kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich trus, omáčky, pomazánky, 
těstoviny, oleje. 

 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – tento odpad patří do sběrného dvora a patřísem starý nábytek, 
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, stavební odpad.  
NEBEZPEČNÝ ODPAD – musí být odstraněný ve speciálních zařízeních a patří sem barvy, lepidla, 
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.  
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a třiďte papír do modrých pytlů, které vám svezeme přímo od domu

Zaregistrovat se můžete v otevíracích 
hodinách na obecním úřadě.  

REGISTRACE

PYTLE A QR KÓDY
Při registraci obdržíte modré pytle 
na třídění papíru a speciální etikety 
s QR kódy, kterými pytle polepíte.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
ZAPOJTE SE DO SYSTÉMU

časopisy,
noviny, sešity  

papírové obaly
a krabice  

cokoliv
 z lepenky

papír s kancelářskými 
  sponkami

bublinkové obálky 
 bez plastového vnitřku

Pokud budete mít papírového
odpadu více (např. svazek časopisů, 
či novin), můžete jej svázat provázkem 
a etiketu s QR kódem nalepit přímo na něj.

SVAZKY NOVIN
A ČASOPISŮ

ZEFEKTIVNĚNÍ TŘÍDĚNÍ PAPÍRU 
Cílem zavedení tohoto systému je zefektivnění třídění papíru a do budoucna i dalších komodit. Nadcházející
legislativa totiž podmínky skládkování zpřísní, proto jsme se rozhodli zavést změny, které povedou k vyšší míře třídění.

Díky vyšší míře třídění nebudeme nuceni zvyšovat vaše poplatky za odpady a tím vám ušetříme peníze. 
Navíc také získáme pohodlný a spravedlivý systém pro všechny.
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zAjeČOv Se zApOjil DO výzvY O titul zAjícOv 2020
Letošní Velikonoce byly opravdu jiné. U některých 
lidí se projevovala posmutnělá nálada s přicházejí-
cím virovým onemocněním, děti nemohly vyrazit 
na oblíbenou hodovačku a všichni jsme se začali halit 
do roušek. Díky nápaditosti Domečku Hořovice jsme 
však trable hodili alespoň na chvilku za hlavu a zapoji-
li se společně do výzvy Zajícov 2020. Úkol zněl jasně, 
vyrobit co nejvíce zajíců v přepočtu na trvale žijícího 
občana z čehokoli a musí být vyšší než 30 cm. Byla 
jsem opravdu moc mile překvapena, kolik lidí se u nás 
do soutěže zapojilo. Celkem mi přišlo přes 780 emailů 
s nádhernými fotkami vašich výtvorů. To by přece ne-
byl Zaječov Zaječovem, aby se o titul nepopral se vší 
počestností!! V počtu zajíců, kterých jsme společně 
vyrobili 724 jsme daleko s předstihem vyhráli 1. mís-
to. V přepočtu na trvale žijícího občana jsme obsadili 
krásné 2. místo za obcí Vižina, která titul získala. Za-
jíce jsme vyrobili doslova řečeno téměř ze všeho, co 
kdo měl po ruce – sláma, seno, dřevo, karton, papír, 
polštáře, ubrousky, látky, lepenky, trávy, keře, pneu, 
polystyrenu, šišek, větví, hokejových puků. Nechyběli 
však ani zajíci pečení, paličkovaní, nakreslení. Jeden 
dokonce jezdil na sekačce a v Cihelně se jich něko-
lik točilo na kolotoči. Rada obce se rozhodla vyhlásit 
místní soutěž o nejvyššího zajíce (Tomáš Nezbeda, 
Anetka Volfová, Pavlína Ciprová), nejpracnějšího za-
jíce (Pavča Solarová), největším počtem vyrobených 
zajíců přispěla Edita Humlová, která nastříhala a na-

barvila celkem 121 za-
jíců. Nejstaršími tvůrci 
byli manželé Kratochvílo-

vi z Nové Vsi, kterým patří veliký obdiv. Všichni zajíci 
byli úžasní a ještě jednou všem moc děkujeme za za-
pojení do soutěže a odlehčení tak celé situace. Je vi-
dět, že když se spojíme, tak hodně dokážeme.

HV

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zaječov 218Zaječov 107 Zaječov 107

Kvaň 195

Kratochvílovi

Zaječov 375

Zaječov 146

Kříž
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

                                        
  
  

  

HODNOCENÍ A VÝSLEDKOVÁ LISTINA: 
TERMÍN VELIKONOČNÍ VÝZVY: 30. března – 13. dubna 2020  

ORGANIZÁTOR: Středisko volného času-Domeček Hořovice 

DOSAH A VÝSTUPY: 
• Počet zúčastněných obcí / místních organizátorů:                   80                
• Součet obyvatel zúčastněných obcí:            271 159     
• Celkový součet vyrobených zajíců:               5 298   

MÉDIA: 
• Déčko ČT televize – zprávičky 17.4. 2020 
• Facebook - Počet členů skupiny ZAJÍCŮ NENÍ NIKDY DOST:      1 503    
• Deníky Bohemia, místní tisk v obcích, obecní zpravodaje 
• Youtube kanál SVČ Domeček Hořovice  
           –  sledovanost Zaječích pohádek k 17. 4. 202011,00 hodin         881 

TITUL ZAJÍCOV 2020 – absolutní vítěz výzvy: 
VIŽINA, Středočeský kraj - 1,5 obyvatele na jednoho zajíce 

NEJVÍCE VYROBENÝCH ZAJÍCŮ: 
1. 724 zajíců  ZAJEČOV   Středočeský kraj 
2. 242 zajíců  LITEŇ   Středočeský kraj 
3. 229 zajíců  HOŘOVICE  Středočeský kraj 
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vYHláŠení přírODní pAMátkY jinDřicHOvA SkálA
Letos o vánocích jsme si v CHKO Brdy nadělili hezký dárek – vyhlášení prv-
ního maloplošně chráněného území ve Středních Brdech. Jindřichova skála, 
skalní „srub“ s kolmou stěnou a kamenným mořem představuje pro Brdy 
typický geomorfologický jev.
Skalní srub, jak se tento útvar 
také nazývá, vznikl zvětráním 
a postupným odlamováním skal-
ních bloků. S výškou stěny až 
21 m patří k těm nejvyšším v Br-
dech a jde o památku národního 
významu. Kamenné moře pod 
ním je zvláštní svou rozlohou 
i velikostí skalních bloků. Tvořen 
je prvohorními slepenci, tvrdou 
a kyselou horninou.

Z živé přírody najdeme na Jind-
řichově skále hlavně bohatství 
lišejníků – několik ohrožených 
druhů keříčkovitých dutohlávek 
a další lišejníky oblibující osluně-
ná suťová pole. Co však lišejní-
kovým porostům v suti ubližuje, 
je sešlapávání. Děkujeme proto 
všem turistům a horolezcům za pochopení pro tyto 
malé obyvatele a za respektování zákazu vstupu 
do sutí a na skalní stěnu. Na jednu z nejkrásnějších 
vyhlídek v Brdech, odkud můžeme přes údolí Čer-
veného potoka obdivovat hrad Valdek a za ním kři-
voklátské kopce, se dá pohodlně dojít po turistické 
značce z Malé Vísky u Hořovic. Přírodní památka 
Jindřichova skála byla vyhlášena 10. 12. s účinností 
na Štědrý den 24. 12. 2019.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

vítání občánků
V minulém vydání Zaječovských novin jsme chybně uvedli příjmení malé Anežky. Správné příjmení je 
Burešová. Omlouváme se rodičům i Anežce.

Nezbedová

více infomací naleznete na na webu:
brdy.ochranaprirody.cz/aktuality/
vyhlasení-prirodni-pamatky-jindrichova-skala/
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MOtO pártY – zAjeČOv
Sobotní odpoledne – 13. 6. 2020 patřilo v Zaječově 
motorkářům a všem příznivcům těchto pekelných 
strojů. Konala se zde totiž Moto párty pod vedením 
Tomáše Nezbedy a Romana Humla.

První motorkáři se na místo určení před Lidový dům 
začali sjíždět již okolo 11. hodiny dopolední a sešlo se 
zde nakonec více než 230 motorek. Přispělo k tomu 
jistě i krásné letní počasí, které během dopoledne 
a brzkého odpoledne panovalo. Ve 13:00 se všichni 
zúčastnění začali řadit a společně vyrazili na spanilou 
jízdu, která čítala asi 50 kilometrů. Motorkáři si uži-
li pohodovou jízdu přes Strašice, Holoubkov, Mýto, 
Olešnou, Jivinu a přes Chaloupky zpět před Lidový 
dům do Zaječova. Pár minut po dojetí posledního 
motorkáře dobře rozjetou zábavu přerušil déšť‘, ale 
naštěstí jen na chvilku. Všichni přítomní si tak mohli 
vychutnat hudební produkci místních kapel a kapel 
z blízkého okolí pod širým nebem, která celou atmo-
sféru ještě více zpříjemnila. 

S ohlédnutím na proběhlou víkendovou akci by-
chom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří vě-
novali peněžní i nepeněžní podporu a lidem, kteří 
s organizací a samotnou přípravou této události po-
máhali. Dále také firmě NERA Hořovice za zapůjčení 
návěsu, který skvěle posloužil jako podium. Velký 
dík samozřejmě patří i všem zúčastněným motorká-
řům. Za nás hodnotíme akci jako vydařenou a už se 
těšíme na další ročníky!

jménem pořadatelů Vendula Parkosová 
Autor fotek: Jitka

zAjeČení 
2020
v termínu: 
5. 9. 2020 

projednání změny č. 3 územního plánu 
obce zaječov v termínu 13. 7. 
od 16:00 hod. na OÚ zaječov
(jedná se o změnu – areál svět záchranářů 
pro výuku dětí v rámci rizik) 

OÚ Zaječov

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU



14

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 2/2020

cO Se Děje v MAteřSké ŠkOle
Mateřská škola obnovila provoz 
společně s 1. stupněm ZŠ, a to 
25. května. Nemohli jsme otevřít 
všechny třídy, neboť ve „staré“ 
školce začala rekonstrukce plá-
novaná původně na hlavní prázd-
niny. Stále se měnící pokyny MZ 
a MŠMT zpočátku směřovaly 
k tomu, že vzdělávací zařízení se 
již do konce školního roku neote-
vřou a dodavatel stavby měl volné 
kapacity,proto zřizovatel po do-
hodě s vedením školy souhlasil 
se zahájením rekonstrukce. Celá 
budova tak získá novou elektro-
instalaci, výmalbu, osvětlení, pod-
lahovou krytinu a drobné vybave-
ní. Přihlášené děti se tak scházejí 
ve třídě Včelek, která je naplněna 
na přípustný počet 24. Snažíme se dětem zajistit pes-
trý program, ne příliš odlišný od běžného provozu, 
a také hodně pobytu na čerstvém vzduchu, ale zatím 
nám příliš nepřálo počasí.

Proběhl elektronický zápis na příští školní rok,při 
němž bylo přijato 18 uchazečů, z toho 14 ze Zaječo-
va. Rodiče přijatých dětí se sejdou v pondělí 22. 6. 
2020 v 16.00 hodin s paní vedoucí učitelkou Roko-
vou, aby se dozvěděli informace potřebné k zahájení 
předškolního vzdělávání svých dětí na prahu nového 
školního roku.

Také jsme spustili dotazníkové šetření k prázdni-
novému provozu s cílem zjistit, zda rodičům bude 
vyhovovat současný režim 3 týdny v červenci nebo 
budou mít zájem o rozšíření, Výsledky oznámíme 
na webu školy. Pokusíme se najít řešení přijatelné 
pro většinu, ale je třeba vzít v potaz, že paní učitel-
ky musí také ze zákona čerpat dovolenou a hlavně, 
prázdniny chtějí využít i k nastěhování do zrekon-
struovaných prostor školky. Ti rodiče, kteří budou 
mít závazný zájem o vzdělávání dítěte v MŠ o hlav-
ních prázdninách, se musí osobně přihlásit u paní 
vedoucí Rokové, zvláště, pokud dítě od 11. 3. 
do MŠ nedocházelo, a to do 26. 6. 

Mrzí nás, že o některé aktivity budou děti na konci 
školního roku letos ochuzeny – o návštěvy divadel-
ních představení, výlety, projektové dny, besídky. 
Ale 1 tradici se za dodržení bezpečnostních opatření 
pokusíme zachovat – v pátek 19.6. třída Včelek po-
zve všechny předškoláky a budou pasováni na školá-
ky. Paní učitelky Vlaďka Roková a Markéta Šlapáko-
vá už pro ně chystají program a dárky.

Věříme, že i závěr školního roku a prázdninový 
provoz bude pro děti klidný a pohodový. Těm, 
kteří přecházejí do 1. třídy, přejeme hodně štěs-
tí a pevné zdraví, menším dětem pak přejeme 
úspěšný návrat do zmodernizovaných prostor 
školky. Děkujeme rodičům za spolupráci při řeše-
ní řady nových administrativních úkonů a všem 
zaměstnancům za ochotu a vstřícnost, s nimiž 
zvládli čelit nadstandardním úkolům vyplývajícím 
z opatření v souvislosti s koronavirem. Nezbývá 
než doufat, že nový školní rok bude pro naši práci 
s dětmi mnohem příznivější. 

 Marie Ernestová, ředitelka školy 
Vlaďka Roková, vedoucí učitelka

MATEŘSKá ŠKOlA ZAjEčOV
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Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili 
poplatek za svoz odpadů a za psy, aby tak 
neprodleně učinili. Poslední termín je do 15. 
července 2020. 

účetní obce

ZŠ ZAjEčOV / UpOZORNĚNÍ
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SpORT

nOHejBAl
ZPRAVODAJ KNS 2020

2. rOzlOSOvání DlOuHODOBýcH SOutěŽí knS 2020
2.1. Rozlosování Krajského přeboru družstev mužů – Základní skupina A

1. KOlO – 23. 5. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
1. 09.00 ZAJEČOV ŠACUNG B
2. 09.30 LIHA ZVÁNOVICE
2. KOlO – 30. 5. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
5. 09.30 ŠACUNG B LIHA
6. 09.00 ZVÁNOVICE ZAJEČOV
3. KOlO – 6.6. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
9. 09.00 ZVÁNOVICE ŠACUNG B
10. 09.00 ZAJEČOV LIHA
4. KOlO – 13. 6. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
13. 09.30 ŠACUNG B ZAJEČOV
14. 09.00 ZVÁNOVICE LIHA
5. KOlO – 20. 6. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
17. 09.30 LIHA ŠACUNG B
18. 09.00 ZAJEČOV ZVÁNOVICE
pOSlEDNÍ 6. KOlO ZáKlADNÍ čáSTI – 27. 6. 2020
čís. utkání čas domácí hosté výsledek poznámka
21. 09.30 ŠACUNG B ZVÁNOVICE
22. 09.30 LIHA ZAJEČOV

juBileuM
Dne 28. května 2020 oslavil své krásné 80. narozeniny velký sportovec „nohejbalista“ pan Václav Černý 
z Nové Vsi. Touto cestou bych mu chtěla poděkovat za dlouholetou, obětavou práci při údržbě nohejbalo-
vého kurtu a okolí. Do dalších let mu přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním a rodinném 
životě. A hlavně tak skvělé sportovní výkony jako doposud.

za Nohejbal klub Zaječov Blanka Hladová
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kDO necviČí, není zAjíc… levá, prAvá, HOp A SkOk
Po nucené dvouměsíční přestávce se od konce květ-
na opět rozjelo naše zaječovské cvičení a hraní pro 
rodiče a děti. A že to stálo za to, není vůbec pochyb.

Většinou jsou na fotbalovém hřišti TJ Zaječov k vidě-
ní naši zaječovští fotbaloví borci, jak podávají oslnivé 
výkony, ale tentokrát tomu bylo jinak. Čtvrteční od-
poledne totiž patří hřiště nám, maminkám a našim 
nejmenším. A myslím si, že ty naše výkony jsou víc 
než srovnatelné s těmi fotbalovými a na hřišti ne-
cháváme všechno. Kdybyste se tu ocitli s námi, ne-
slyšeli byste vlastního slova a kolem vás by panoval 
čilý ruch. Písničky a básničky jsou neodmyslitelnou 
součásti našeho cvičení a na hřišti venku pod širým 
nebem znějí opravdu úžasně. Takže žádné „GÓÓÓL“ 
nebo „ROZHODČÍ, FAULY, PÍSKEJ TO“, ale všichni zpí-
vají „PEC NÁM SPADLA“ nebo „BĚŽÍ LIŠKA K TÁBO-
RU“. Když rozehřejeme naše hlasivky zpěvem zná-
mých chorálů, pokračujeme procvičením hlaviček 
našich nejmenších. Připraveny jsou různé skládačky, 
řešení rébusů, logických hádanek a jiné aktivity, při 
kterých si nejmenší borci pořádně propotí dresy. Ka-
ždou hodinu se navíc děti mohou těšit na nové hry, 
při kterých se proběhnou po hřišti, ale navíc si při 
nich zopakují např. barvy a jindy se zase naučí co jedí 
opičky nebo ježci a veverky. A aby byl náš tréninko-
vý plán dotažen do dokonalosti, čeká na všechny 
přítomné na závěr překážková dráha. Kužely, pře-
kážky, molitanové sestavy, bazének s míčky nebo 
tunel…cvičebních pomůcek máme víc než dost. A to 
bychom nebyli správní zaječovští zajíci, abychom 
si na hřišti nezakopali míčem na bránu a nepilova-
li naše fotbalové dovednosti a taktiku. Stejně jako 

na fotbalový zápas chodí podporovat svůj tým fa-
noušci, ani u nás nechybí věrné publikum ať už z řad 
rodinných příslušníků, tak třeba z řad štamgastů ne-
dalekého Lidového domu, kteří si podívanou na hřiš-
ti nenechají ujít a s půllitry v ruce nevěřícně koukají, 
co že se to na hřišti děje.

Než se všichni rozutečeme na prázdniny, tak jsem 
pro děti připravila na poslední cvičení překvapení 
v podobě plnění soutěžních úkolů a odměnou za ce-
loroční snažení bude dětem malování na obličej, jíz-
da na ponících nebo stříkání s týmem SDH Zaječov. 
Ale o tom zase v příštím vydání Zaječovských listů.

Naše parta se skoro každý týden rozrůstá o nové 
členy a přijíždí k nám cvičit maminky jak ze Zaječo-
va, tak blízkých i vzdálenějších vesnic jako je Oleš-
ná, Těně, Komárov nebo Tlustice. Od září se můžeš 
do našeho týmu přidat i ty. Vítaný je každý, kdo má 
chuť si s námi zacvičit, hrát a je pro každou srandu. 
Budu se těšit na viděnou.

Sandra Černá

SpORT
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ZAjÍMAVOSTI

zAHráDkáři rADí
Toužíte po dokonalé úrodě? Pokud ano, učte se od těch nejlepších. Naučte 
se zahradnické triky od těch zkušenějších. Uvidíte, že mnohdy stačí jenom 
pár drobností, změn a úprav a vaše rostlinky budou velké, zdravé, silné 
a úrody bude tolik, že ji doslova nebudeme stíhat sklízet.

řepa
Rozhodli jste se pěstovat právě ji? Pokud ano, 
pamatujte na to, že není příliš náročná na péči. 
Ideální je zasadit ji spíše na menších záhonech. 
Vzdálenosti mezi řepou by měly být zhruba 15 – 
20 cm. Pokud ji budete pravidelně zalévat a vyži-
vovat minerálním hnojivem, bude se vám vše da-
řit lépe, než tušíte. Vhodné je také umístit řepu 
poblíž brambor a rajčat, díky čemuž se lze snad-
něji vyhnou plísním.

Hrášek
Ten se stává poslední roky stále populárnější plo-
dinou. A jaké zahradnické triky na něho platí? Za-
sejte ho na správné místo, nejlépe vedle hořčice. 
Uvidíte, že se vám může úrody klidně i zdvojná-
sobit. A kde by se nacházet nikdy neměl? Poblíž 
místa, kde rostou kopřivy. 

Mrkev
Ta už je na našich zahrádkách přece jenom čas-
tější, a tak se dá očekávat, že zahradnické triky 
s ní spojené využije více lidí. Po vysazení je třeba 
pravidelné, nejlépe denní zalévání. Když se začíná 
klubat, je naopak na místě ji asi 14 dní nezalévat. 
Díky tomu začnou kořeny lépe putovat směrem 
do půdy, kdy budou hledat vlhkost. Zajímavé je 
i zalévání solným roztokem. Na 10 litrů stačí 1 lží-
ce soli. To by mělo podpořit růst.
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kOStel Sv. DOBrOtivé v zAjeČOvě SOuČáStí výprAvY 2020
Přelom srpna a září 2020 všem milovníkům ar-
chaických nástrojů přinese příležitost k návštěvě 
výjimečného vystoupení. Setkání Anglického hrá-
če na obří gongy a orfické nástroje Beara Love 
a českého hráče na australský lidový nástroj did-
geridoo Ondřeje Smeykala v r. 2010 v Londýně 
vyústila ve společný mezinárodní projekt nazva-
ný Výprava. Výprava nabízí společenské medita-
tivní setkání v sakrální architektuře za souzvuku 
archaických nástrojů, např. zvuk obřího gongu 
(2,2 m), světově největšího symfonického gon-
gu. Letošní turné po české republice je od 19.8. 
do 16.9. Vystoupení je čistě akustické, trvá cca 
100 min, návštěvníkům nabídne krom koncert-
ních sálů také řadu unikátních lokalit napříč celou 
zemí a jako každé turné, i tentokrát si oba aktéři 
připravili novou kolekci nástrojů.

Na výjimečný koncert Beara Love a Ondřeje Smey-
kala v zaječovkém kostele se můžete těšit v neděli 
23.8. od 18 hod. Všechny srdečně zvou pořadatelé 
Spolek Zděná 2012 a kostel Svaté Dobrotivé v Zaje-
čově. Vstup dobrovolný.

Více informací o turné a jeho jednotlivých 
zastaveních naleznete na 
https://www.smeykal.com/cz/vyprava/115/ 
https://www.facebook.com/
OndrejSmeykalOfficial/
www.zdena-zajecov.estranky.cz 
www.kostelsvbenigny.blog.cz
www.smeykal.com

ZAjÍMAVOSTI
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pOzvánkA
Obecní úřad Zaječov a Spolek Zděná 2012 vás zve na

„tradiční setkání u památníku ptp ve Svaté Dobrotivé – zaječově”,
které se koná ve čtvrtek 10. září 2020 v Zaječově – Svaté Dobrotivé.

Program 
9:00 hod.  uvítání čestných hostů na obecním úřadě 
9:30 hod.  mše svatá v místním kostele Panny Marie a sv.Dobrotivé
11:00 hod.  pietní akt u pomníku 52. PTP 
 • hymna slovenská a česká 
 • položení květinových darů k pomníku 
 • uvítání starostou obce Zaječov 
 • projevy
 • modlitba hlavního kaplana AČR 
12:00 hod.  setkání s čestnými hosty v Lidovém domě
13:00 hod.  společný oběd a přátelské setkání účastníků 
14:00 hod.  přednáška Mgr. Tomáše Makaje „70. výročí zřízení útvarů PTP“

SpOlKy A SDRUžENÍ
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HiStOrie ŽivnOStí v zAjeČOvě A nA kvAni
živnosti zabývající se prací se železem 
můžeme rozdělit na:
1) kovářství a podkovářství
2) zámečnictví, cvočkařství.

Každá vesnice měla svou obecní kovárnu.Jestliže se 
ženská část obce scházela u studen při odběru vody, 
mužská část se během dne scházela v kovárně. Kovář 
býval po starostovi nejdůležitější osobou obce. Nebyla 
to jen jeho síla, ale i zručnost a šikovnost. Někdy za-
stával i funkci zubaře. Jak důležité bylo dobře okované 
koňské či volské spřežení, věděl každý sedlák. Připo-
meňme si některé tyto kovárny.

V Horním Zaječově bývala kovárna u čp. 58. Již v roce 
1851 je zde uváděn kovář Václav Štika a po něm Vác-
lav Sojka, František Kasl, Josef Hrabák a jako poslední 
je uváděn Václav Braun ze Zaječova čp. 114. Kovárna 
má čp. 18. Bydlí zde rodiny trhovců a v době, kdy sta-
rostuje pan Antonín Anýž z čp. 17, je kovárna rozbou-
rána. Číslo popisné dostává hasičská zbrojnice, která 
je časem přestavěna na obchod se smíšeným zbožím. 
Dnes je zde zámečnictví pana Stelšovského.

V Zaječově u Kláštera bývala také kovárna u čp. 28. Žil 
zde rod Kasíků, kteří se živili jako havíři a rolníci. V roce 
1863 si Marie Kasíková nar.v r.1844 bere kováře pana 
Františka Mudru z Tejčka. Od tohoto okamžiku zde žijí 
rodiny Mudrů. Jejich pravnučka Jaroslava Mudrová – 
Čápová ukončuje jméno „Mudra“ v tomto domě. Jako 
zajímavost lze uvést, že babička paní Čápové, Růžena 
roz.Krumhanzlová nar.r.1884, pocházela z místní ško-
ly, kde její otec Karel Krumhanzl, byl řídící učitel a jeho 
bratr Jaroslav byl majitelem hotelu v Komárově.

Na Horní Kvani bývala kovárna na návsi u čp. 34. Jako 
kovář zde pracuje pan Josef,Tomáš a Jan Lisý, dále 
Josef Skala, Václav Endršt nar.r.1854, a Václav Endršt 
nar.r.1882. V roce 1925 kupuje čp. 34 s obecní ko-
várnou kovář Karel Ungr ze Rpet s manželkou Terezií 
roz.Černou z Chaloupek. Ten je zde poslední pracují-
cí kovář. Kovárna je v roce 1968 rozbourána a na je-
jím místě je dnes zahrádka. V Koutě to byla kovárna 
u čp. 85. Jako nejstarší kovář je uváděn Jan Šnajdr nar. 
r. 1829. Rodiny Šnajdrů pracují se železem jako kováři, 
zámečníci či cvočkaři. Před domem býval malý rybní-
ček, kam se chodilo rozžhavené železo zamáčet. Dnes 
zůstala jen přezdívka „u Kovářů“, a i ta už pomalu při-
chází v zapomnění.

V Zaječově mezi domem čp. 100 u Šmídů a čp. 40 
u Švandrlíků, stávalo čp. 34. Bydlela zde rodina ko-
váře Jana Hendrycha. Jeho dcera Terezie nar.r. 1859 
si bere v r.1882 kováře a zámečníka Vincenta(Čeňka) 
Rambouského z Třebechovic pod Orebem. Ten pracu-
je na oplocení zbirožského zámku. Dnes bychom jeho 
práci mohli nazvat umělecké kovářství. Vrata u míst-
níhohřbitova mají být jeho prací, či jeho syna Antoní-
na. Celý rod Rambouských pracuje se železem dodnes 
a jsou v této činnosti velmi zruční. Jako zajímavost lze 
uvést jméno matky Čeňka Rambouského – Marie ro-
dem Klanerová von Englhofenová. Že by v těle této ro-
diny kolovala modrá krev?

Kovárna v Horním Zaječově

Kovárna na Kvani čp. 34

Z HISTORIE
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Zámečnictví u Ničů se předávalo z generace na gene-
raci. Syn pana Karla Niče Ladislav nar.r.1886 provozuje 
zámečnickou činnost v Zaječově čp. 99, dnes Čížkovi. 
V roce 1925 prodávají dům v dražbě manželům Čížko-
vým a stěhují se na Novou Ves čp. 30. Zde bydlí do-
časně, než postaví dnešní dům čp. 158, u kterého je 
zámečnická dílna. V té se vyučilo mnoho zámečníků. 
Zastavovali se zde také často majitelé malých motocy-
klů doplnit žíznivé oře benzinem. Dílna byla v poslední 
době přestavěna na hospůdku.Jistě je příjemnější po-
sezení u pěnivého moku, než stát u ponku se svěrá-
kem v zámečnické dílně.

V Kozojedích v čp. 6 bývalo zámečnictví. Nejdéle uvá-
děný majitel je zámečník Josef Kotva nar.r.1778. Měl 
přijít z Březnice ze zámečnické rodiny. Po třech gene-
racích Josefů, pokračují čtyři generace Karlů. Ti pracují 
většinou jako zámečníci v blízkém Komárově a doma 
se věnují drobnému hospodářství. Pochází odtud nej-
starší výuční list z roku 1858.

Mezi železářské živnosti je možno zařadit i firmy, kte-
ré zaváděly a opravovaly vodovodní potrubí. Později 
se rozšířila činnost i na zavádění ústředního potrubí. 
Na Nové Vsi čp. 22 tuto činnost prováděl pan Antonín 
Hnětkovský (Dudánek) a v Zaječově pan František Ko-
courek z Pankrací. Ti se věnovali hlavně vodařině. Pan 
Fr.Kocourek měl navíc prodejnu v Zaječově čp. 37, kde 
byla možnost koupě nového velocipedu či možnost si 

nechat porouchané kolo opravit. Starší si pamatují jak 
při zábavách se zpívala pozměněná „Chodouňská pol-
ka“ přejmenovaná na „Píseň o jemném závitu“ se slo-
vy „ já ti ho tam našroubuju, já ti ho tam dám, šroubek 
od kola od Franty Kocoura“. V jejich práci pokračuje 
pan Antonín Tichý z Kvaně.

Novější zámečnictví je možno připomenout v Cihel-
ně, pana Jana Nováka, v Horním Zaječově pana Jiří-
ho Stelšovského, u Kláštera pana Jana Ungra (Mou-
čka), v Kozojedích pana Rudlu Zajace, na Kvani pana 
Miroslava Charváta a firmu RUKO Václava Plešmída 
a Miloše Rambouského.

J.B. 2020

Kovárna u Mudrů čp. 28

Střípky z hiStorie obce
50. výročí
1. září 1970 byla slavnostně otevřena nová 
školní budova ZDŠ. Žáci, kteří do té doby cho-
dili do školy v Komárově začali od školního roku 
1970/71 navštěvovat šestou až devátou třídu 
v Zaječově. V nové školní budově byly třídy pro 
5. až 9. ročník.

60. výročí

Pošta Zaječov byla přejmenována ze Svaté Dob-
rotivé 1.května 1960. Stalo se tak na návrh Rady 
MNV Zaječov ze dne 9. února 1960.

Ing. Josef Švandrlík

Z HISTORIE
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vánOČní MeDAile 
kOStelA ve SvAté 
DOBrOtivé
Spolek Příbramští betlemáři vydá ke konci roku 
2020 pamětní medaili s námětem Kostela Zvěs-
tování Panny Marie ve Svaté Dobrotivé – Zaje-
čově. Na druhé straně medaile bude vyobrazen 
betlém, který se zde staví o Vánocích. Medaile 
bude vydána v limitované edici a vyrobena v min-
covně v Kremnici na Slovensku. Zhotovena bude 
ve dvou provedeních, ze stříbra a z mosazi.
Průměr medaile je 50 mm. Zájemci mohou me-
daili získat oproti složené záloze 4.000 Kč u stříbr-

né, resp. 400 Kč u mosazné verze, na adrese Josef 
Švandrlík, Zaječov 40. Rezervaci je možné učinit 
do konce srpna 2020. V případě zaslání poštou je 
k částce nutné připočítat poštovné a balné 70 Kč. 
Více informací na E-mailu Svandrlik.J@seznam.cz.

Sádrový model medaile Červen 2020

HiStOrické pOHleDnice
„pohlednice ze 60. let 20. století – ii.díl“
 V minulém čísle jsme začali se zveřejňováním po-
hlednic z nakladatelství Orbis, které bylo založe-
né v roce 1950. Monopolní nakladatelství vzniklo 
v rámci reorganizace nakladatelské činnosti. Na-
kladatelství začalo jako první v Československu 
v 50. letech vydávat pohlednice v novém mo-
derním formátu 145 × 105 mm. Přestože doba 
komunismu křesťanství nepřála, památky byly 
tolerovány, proto se na třech záběrech objevuje 
klášter Svatá Dobrotivá. Dnes zveřejňujeme dvě 
fotografie. Na první pohlednici je klášter od Lomu 
a na druhé klášter od Nádržky. Obě fotografie po-
řídil M. Krob.

Pohlednice zapůjčili Josef a Pavel Švandrlíkovi.

Z HISTORIE
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