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Mš Zaječov
po rekonstrukci
Proběhla nejspíše poslední rekonstrukce vnitřních
prostor v Zš a Mš Zaječov. Rekonstruované prostory se nyní týkaly staré budovy mateřské školy, kde
byl největší problém s elektroinstalací. Cena rekonstrukce stála obecní pokladu něco málo přes jeden
milion korun. Škole se snažíme vždy vyjít vstříc, jelikož vzdělávání vnímáme jako jednu z našich nejdůležitějších priorit.
Do budoucna nás čeká ve škole ještě poslední větší
investice. Budou to venkovní povrchy (asfalty nebo
zámkové dlažby). Tím se dokončí velmi krásný areál
pro naše děti, vybavený moderním zařízením.

Zde bych chtěl moc poděkovat paním učitelkám
za součinnost při rekonstrukci a paní ředitelce Marii Ernestové za výborný přístup a provoz v celé Zš
a Mš Zaječov.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
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Lidový dům – Zaječov
Kulturní místo v obci – Lidový dům Zaječov. V roce 2003 došlo k rekonstrukci
velkého sálu. V letech 2016–2017 proběhla rekonstrukce střešní krytiny
a nyní nás čekají poslední prostory a fasáda.

V první polovině roku 2020 jsme získali dotaci na zateplení, vzduchotechniku a zdroj vytápění. Dotace je
v celkové částce 5 500 000, –Kč.

významných jubileí místních občanů. Vznikne zde samostatný salonek s vlastním WC, který bude možné
v případě zájmu uzavřít. Dále zde bude zbudovaná
zahrádka a velkým pěkným otevřeným prostorem.

S rekonstrukcí by se měly spojit i další "ne moc pěkné" vnitřní prostory restaurace, kde máme ještě staré hliněné a opletené kabely. Od rekonstrukce prostor si slibujeme větší atraktivitu, hlavně pro oslavy

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
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Úpravna vody – Zaječov
Je již v realizaci – připravovala se technologická část
a nyní od 7. 9. 2020 se zahájila i činnost v lese u hlavního vodojemu. Na realizaci nám poskytlo Ministerstvo životního prostředí a SFŽP dotaci v celkové výši
cca 64% na uznatelné náklady akce. Věřím, že realizací úpravny vody, která by měla být hotová dle harmonogramu na přelomu roku 2020/2021, odstraníme všechny neduhy našeho zdroje pitné vody. Zde
bych chtěl jenom upozornit, že vody máme v současnosti téměř na 3 Zaječovy, takže více než dostatek.

Při technologické části úpravny vody bude využita
technologie nanofiltrační jednotky. Jde o nejmodernější a nejlepší možné řešení, kterým se v dnešní době pitná voda upravuje. Současně s úpravnou
vody se bude měnit i technologická část v VDJ Varta
a Kozojedy – kde budou nainstalovány nové tlakové
nádoby a čerpadla. Dále ve vodojemech bude realizované dochlorovací zařízení a hlídací senzory a čidla jednotlivých částí technologie, abychom mohli,
v rámci havárie, okamžitě reagovat.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
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Sběrné místo – Zaječov
a zázemí pro OÚ
Za Lidovým domem Zaječov vzniklo uklizené místo pro sběr elektroodpadu. Elektroodpad zde budete moci odložit pouze v určitý den a čas (upřesníme v průběhu září). Správcem sběrného místa
je pan Tomáš Kohout. Po domluvě je možné odpad odložit i mimo určenou dobu.
Tomáš Kohout, tel: +420 723 010 467
Prosíme neodkládat odpad svévolně
– objekt je monitorován!!!

Rescue Point
Zaječov

Door to Door systém
sběru odpadu

Určitě jste si všimli nově
polepených sloupů. Vím,
že jsme již několik let řešili
možné pojmenování ulic.
Bohužel, tato varianta je
dosti složitá a finančně náročná a velké komplikace
by přinesla i občanům. Řešili jsme jak zpřehlednit
hlavně orientaci pro IZS ČR, což je zásadní problém.
Osobně jsem zažil, že hasiči, ale i záchranka jela
na jiné místo. Bohužel máme historicky v obci 3je
číslování a těmito Rescue Pointy jsme vyřešili zásadní problém pro IZS ČR.

Dne 9. 9. 2020 proběhl první svoz papíru.
Na základě rozhodnutí rady – od roku 2021
nebudou sběrná místa po obci a bude jenom
pytlový sběr. Bohužel, cena za odvoz papíru a plastu se dramaticky zdražila a odhady
na tento rok za likvidaci tříděného odpadu je
něco okolo 750 000,– Kč, směsný komunální odpad okolo 1 350 000,– Kč. Celkem tedy
obec zaplatí přes 2 000 000,– Kč. Od občanů
vybereme okolo 1 100 000,– Kč, tedy obec dotuje likvidaci odpadu přibližně 1 000 000,– Kč
každý rok. Systémem Door to door si slibujeme snížení nákladů na odpady.

Jak tedy využít Rescue point?

Když budete volat záchranku nebo hasiče... stačí
nyní říci číslo nejbližšího označeného sloupu. Každý
sloup je zaměřen na GPS souřadnice a výjezdové vozidlo jede na přesnou lokaci podle GPS. Tedy Rescue
pointy pomohou i v místech, kde nejsou nemovitosti
a nebo nevíte číslo popisné.

Pojďte prosím zodpovědně s námi do toho
a pomůžeme planetě a nejenom jí. Peníze,
které ušetříme na odpadech, můžeme použít
na komunikace, vodovody, dětská hřiště, nebo
na cokoliv jiného, ale prospěšného. Takto jsou
to pro mě osobně vyhozené peníze.

Přeji Vám, abyste dané Rescue pointy téměř nemuseli využívat.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Jak nakládat s odpady najdete na www.zajecov.
cz, zde najdete i sběrné dvory a místa v okolí.

5
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2020

OKÉNKO STAROSTY
Poruchy na vodovodu

Určitě jste zaznamenali několik poruch v průběhu
léta. Bohužel cca 60% vodovodního řadu je ještě
původní, v litině. Samotný hlavní řad není až takový
problém. Více nás trápí spoje vedlejších řadů a přípojek. Budeme se nyní snažit vypracovat dokumentaci a dát minimálně hlavní řady do pořádku.

Obnova hřbitovních zdí

V letních měsících se rozjela připravovaná stavba
– obnova hřbitovních zdí. Celá akce probíhá zcela
v poklidu. Měla by zde vzniknout nová zeď a opraví
se také potrubí do kádí s vodou. Chtěl bych poděkovat Středočeskému kraji a zastupitelstvu kraje za přidělení dotace. 3. 8. 2020 nám byla schválena dotace
od Kraje v celkové částce 1 432 000, – Kč. Akce by
měla být dokončena v průběhu října 2020.

Spousta občanů by měla zájem o novou komunikaci. Bohužel, dokud v dané části obce nebude v zemi
nová kanalizace a voda, nebudeme dělat nové povrchy. Věřím, že se nám postupně povedou opravit
vodovodní řady a pojedeme následně na čistou.
Jsme s obecní infrastrukturou hodně daleko a snad
se nám podaří získat finance na řady, které zatím nejsou zrekonstruované.

Do budoucna nás ještě čeká parkoviště u hřbitova
a pietní místo bude opravené.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Internet – Cetin

V průběhu léta nám
firma CETIN oznámila,
že schválila investici
v Zaječově na rychlý
internet po kabelu. Začne se vybudováním
DSLAM pod Kozojedy,
kde budou mít nejbližší nemovitosti rychlost
okolo 250Mb/s, zbytek
Zaječova by se měl následně pohybovat mezi
rychlostí 70–150Mb/s.
Je to první krok k tomu, abychom měli v Zaječově
optickou síť a mohli jsme využívat možnosti internetu naplno.

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Dřevo z obecních lesů

Prodej obecního dřeva je možný
celoročně. Informace Vám poskytne
pan Ing. Jaroslav Lhoták.
Nově je možné zakoupit i pořezané dřevo
typu: fošny, trámky, prkna, a další sortiment
Je možné jenom větší množství, tedy po m3.
Aktuální ceny a bližší informace u p. Lhotáka
na tel.: +420 776 718 935
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Slavnostní otevření cyklistického značení v Brdech

27. 5. 2020 Zaječov navštívila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová
a slavnostně otevřela, spolu s dalšími hosty – např.s panem Janem Konvalinkou,
starostou města Příbram, s panem Martinem Draxlerem, radním pro sport
ve Středočeském kraji, zbudované cyklotrasy v Brdech, kterých je vyznačeno
okolo 270 km.

V rámci akce byly vydané i propagační brožury
a dále byly do okolních obcí, v okolí Brd, vytvořeny
informační tabule s mapou.

no značení v Brdech. Doufám, že nám již turisté přestanou bloudit po Brdech. Z tohoto důvodu vítám
značení a děkuji Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko
z.s. a Středočeskému kraji za realizaci značení.

Akci pořádal spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.. Přestřižením pásky bylo slavnostně otevře-

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
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Požádali jsme o dotaci na rozšíření hasičárny
Byli jsme informováni, v souvislosti s Koronavirem, že do budoucna nebude
mnoho peněz v dotačních titulech. Rozhodli jsme se, v radě obce, požádat
o co největší množství dotací.
Z tohoto důvodu jsme rychle zpracovali studii nové
hasičárny. Zde bych chtěl poděkovat všem za pekelné tempo při zpracování studie i žádosti. Nová hasičská zbrojnice by měla být realizována převážně z dotací a uvidíme, jak se rozhodnou zastupitelé.

a je potřeba tedy udělat hlavně garáž. Abychom
získali dotaci, je potřeba mít v rekonstruované hasičárně hygienickou smyčku, která zvětšuje prostory
hasičárny pro naše potřeby asi zbytečně. Pokud ale
získáme dotaci, byla by škoda hasičárnu nepostavit.

Důvodem, proč požární zbrojnici zvětšit, je stálý nedostatek vody k hašení. Bohužel auto s vodou se
nám do současných "stísněných" prostor nevejde

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

8
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2020

OKÉNKO STAROSTY

9
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2020

OKÉNKO STAROSTY

ZAJEČOVSKÉ ZAJEČENÍ 2020

Vodovod a kanalizacE
v části obce Horní
Kvaň – Vodovod
Zaječov

Dne 5. 9. proběhlo již tradiční zaječovské Zaječení.
Všem moc děkujeme za účast. Akce se velice povedla a kapelám patří dík za super hudební vystoupení.

V současnosti probíhají projekční práce na základě studie, kterou máme od začátku roku
2020. V průběhu srpna jsme s Milošem Plešmídem prošli část obce Horní Kvaň, abychom
zakreslili kanalizační a vodovodní přípojky.
Nyní čekáme na projekt a následně podáme
na úřad žádost o stavební povolení.Potom
bude následovat žádost o dotaci.Když budeme optimističtí, mohli bychom v průběhu roku
2021 začít kopat. Vše ale záleží jak a kdy budou vypsané dotační tituly a kdy nám bude
schválena dotace.
Vodovodní řad bude pomáhat v zásobování pro části Zaječov a Kozojedy, kde v rámci
stavby chceme propojit náš vodovodní systém
tak, že bude možné zásobovat Zaječov přes
Kvaň, ale i současným systémem přes Novou
Ves. Stavba tedy bude ku prospěchu celé vodovodní sítě a občanů na ni napojených. Dále
se současně se stavbou zvažuje i rekonstrukce pálivých míst v místech Varta, Cihelna, kolem Kláštera a LD Zaječov. Zde jsou stále staré
hlavní řady.
Jestli bude průchozí dotace na zkapacitnění
sítě, rozhodně by bylo výhodné všechny stavby realizovat najednou.
ČOV – naše čistírna odpadních vod – zde bych
chtěl upozornit, že máme nyní takřka 100% naplněnost. S částí obce Horní Kvaň se s kapacitou
čistírny nikdy nepočítalo. Bude muset proběhnout i rozšíření funkčnosti celé čistírny tak, aby
technologie odpovídala současné legislativně
o vypouštění odpadních vod.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
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Dešťová voda do kanalizace
POZOR – V průběhu června a července jsme provedli několik zkoušek napojení dešťových vod
do splaškové kanalizace. Celkem jsme zjistili 11
špatně napojených nemovitostí. Tyto kontroly se
budou provádět od firmy VAK Beroun pravidelně.
Jestliže toto nepomůže k vyřešení situace, budeme
provádět i kamerové zkoušky.

Dešťovou vodu není možné pouštět do splaškové
kanalizace obce Zaječov. Osobně si myslím, že to
je i velká škoda a určitě se i finančně vyplatí mít
dešťovou vodu na zalévání.
Vladimír Havlík,
starosta obce Zaječov

Svět záchranářů
13. 7. 2020 proběhlo veřejné projednání změny
územního plánu č. 3 na OÚ v Zaječově. Změna
se týkala hlavně "Světa záchranářů". K tomuto
tématu proběhla v obci lživá petice.

3) Dopravní zatížení – Kdo byl v kině, slyšel od nejvíce zasvěceného vedoucího z Karlových Varů
o množství návštěvníků – 1–2 autobusy a cca
10–15 osobních automobilů. Za celý den je to
minimální provoz a různé provozovny, o lomu
ani nemluvím, dělají mnohem horší dopravní
zatížení než tento areál. Komunikace k tomuto areálu povede po krajské komunikaci a přes
pozemky České republiky ve správě VLS.

Proč lživá? Protože to co Vám petičníci říkali, není
pravda. Několik lidí již přišlo na obec s prohlášením, že svůj podpis berou zpět.
Chtěl bych tedy ještě jednou vysvětlit, co jste
mylně podepsali.

Osobně mě mrzí, že je zde stále skupinka lidí, která v hodně věcích lže a mrzí mě to o to více, jelikož oni vědí a jsou zasvěceni, ale ostatním říkají
polopravdy, aby dosáhli svého cíle.

1) Voda – Zastupitelstvo obce objednalo studii
jak dopravit na Horní Kvaň vodu. Od dubna
roku 2020 studii máme na obci k dispozici.
Studie pojednává o množství vody v hlavním
vodojemu. Vody máme, když to přeženu, na 3
Zaječovy zcela v pohodě a to celoročně.

Bohužel dnes je taková doba, že lidé házejí špínu a pomluvy a polopravdy na druhé. Prosím,
když budete mít pochybnosti, přijďte za mnou
na obec a můžeme vést diskuzi a ukážu Vám věcné argumenty.

2) ČOV – Horní Kvaň – nikdy se do současnosti s touto lokalitou nepočítalo (ČOV z roku
2006 nebyla na tuto lokalitu dimenzovaná a již
nyní jsme na hranici možností a funkčnosti).
Do roku 2020 nebylo možné, na základě metrů, připojit tuto lokalitu na veřejnou kanalizaci, protože by se nesplnily podmínky dotace.
V současnosti bude možné již požádat o dotaci. Od roku 2024 mají vstoupit v platnost nové
limity na vypouštění, které ani tak naše ČOV
nesplní. Obec Zaječov bude nucena zvětšit kapacitu ČOV.

Byl bych tedy nerad, aby lži rozvracely Zaječov.
Rada obce rozhodla, že v průběhu podzimu 2020
proběhne zájezd do Karlových Varů s návštěvou
i "Světa záchranářů". Plakáty budou na vývěsních
plochách obce.
Vladimír Havlík,
starosta obce Zaječov
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Multifunkční hřiště pro
ZŠ Zaječov otevřeno
Hurá, dne 5. 9. 2020 jsme slavnostně otevřeli multifunkční hřiště pro Zš a Mš Zaječov.
Na hřiště jsme dostali dotaci od Ministerstva pro
místní rozvoj a to v celkové částce 2 841 440, –Kč.
Celkem hřiště stálo včetně věcí, které jsme si realizovali sami, např. osvětlení, cca 4, 5 mil Kč. Zde bych
chtěl moc poděkovat jak občanům, kteří dali ruku
k dílu, tak obecním zaměstnancům, díky kterým
jsme ušetřili sta tisíce. Jmenovitě bych chtěl poděkovat hlavně panu Ivanu Jíchovi, který celou akci zkoordinoval, připravil a i z větší části udělal za pomoci
ostatních zaměstnanců a místních občanů.

Nové hřiště určitě pomůže k lepšímu sportovnímu
vyžití a i k zlepšení fyzického a zdravotního stavu nás
všech a hlavně našich nejmenším. V dnešní době je
potřeba odtáhnout děti od televize a od počítačů.
Za práci s dětmi a sportovní aktivity děkuji našim
spolkům a škole a doufám, že kvalitní sportoviště
bude ku prospěchu všech.
Ve volném čase je možné hřiště využívat i pro širokou veřejnost. Správcem hřiště je pan Tomáš Kohout, Zaječov 41 tel: +420 723 010 467. Kdokoliv
bude potřebovat, má dveře na sportoviště otevřené. Zde bych chtěl poprosit o dodržování provozního
řádu sportoviště. Snažme se chovat k hřišti tak, aby
nám co nejdéle vydrželo. Děkuji.

Sportu zdar!!!
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov
12

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2020

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Co nás trápí v obci
V poslední době se množí stížnosti od občanů na různé problémy. Jedním z velkých problémů je hluk o nedělích při sekání trávy. Někdy se vyskytne situace, kdy toto není možné
udělat ve všední den. Nemělo by se ale stávat
pravidlem, že se vše dožene v neděli. Obec má
platnou vyhlášku na dané dodržování určitých
pravidel, a přesto ji občané porušují.
Další stížnosti jsou na nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Víte, že o tom píši v každých novinách. Lidé jsou nenapravitelní. Nedávno jsme třeba odklízeli sedací soupravu
odloženou u kontejnerů u mostu. Co k tomu
říci? Prosím Vás všechny, buďte všímaví a když
vidíte takového člověka, který zde odkládá
věci, které sem nepatří, upozorněte ho, nebo
nám jej oznamte na OÚ. Bude vyzván, aby si
vše odvezl domů nebo do Hořovic na skládku.
Není možné, aby tento nepořádek za Vás odvážela obec. Také uvažuje o umístění kamer
u problematických stání. Ještě jednou prosím,
nedělejte nám u kontejnerů smetiště. Přece nám všem záleží na okolí, v němž žijeme
a odpočíváme.

Náhlý příjem do obecní pokladny

Vážíme si pomoci občanů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí a kteří nám
pomáhají při údržbě veřejného prostoru
ve svém okolí. Děkujeme.

V srpnu 2020 jsme dostali od státu nenadálou
finanční podporu a to 1250, – Kč na každého
trvale žijícího obyvatele. Celkem jsme tedy získali v rámci COVID "dotace" 1 795 000, – Kč
do rozpočtu obce Zaječov

Irena Nezbedová, místostarostka
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Ahoj léto
Takto bylo nazváno dne 29. 8. 2020 sobotní odpoledne pro děti. Ani zamračené počasí nekazilo náladu
pořadatelům, rodičům, ale hlavně dětem, kterých
přišlo 115. Určitě nikdo nelitoval času, který zde
strávil. Děti tu měly skákací hrad, velkou nafukovací
skluzavku, dětský kolotoč s autíčky (který se po celé
odpoledne nezastavil), prohlédly si výstavu králíků,
holubů a jak bývá zvykem, tak paní Burešová nechala děti pohladit svého hada. V parku si děti mohly
zasoutěžit, což mělo také velký úspěch u těch nejmenších. V 16. hodin jsme měli možnost zhlédnout
„psí školku“, což se malým i velkým návštěvníkům
velice líbilo. No a po celé odpoledne se děti mohly
vozit na ponících, které k nám přivezl pan Bejček.
Děti byly nadšené, kdypak se jim podaří už jenom
vidět koníka zblízka.Během odpoledne pan Bejček
předvedl poníky i v zápřahu. To zaujalo hodně i dospělé diváky, kteří nadšeně s dětmi tleskali.
No a nesmíme zapomenout, že jsme mohli ochutnat
spoustu cukrovinek, které si určitě všichni zakoupili
i domů. O výborné občerstvení se nám postaral provozovatel Lidového domu, kterému velice děkujeme.
Velké poděkování patří panu Bejčkovi, paní Kroppové za psí školku a děvčatům z kulturní komise za velice podařenou akci a samozřejmě paní moderátorce Míše.
Při odchodu si děti ještě vyzvedly pěkný balíček, ale
bylo vidět, že se jim domů nechce. Takže děti, budeme se společně těšit na další akci.
Irena Nezbedová, místostarostka
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Kulatá výročí zaječovské školy
V letošním roce si naše škola připomíná dvě velmi významná výročí, 140 let
od kolaudace a otevření který umožnil zavedení výuky i pro 2. stupeň
základní školy, jež se tak od roku 1970 stala plně organizovanou.
Jak uvádí ve svých zápiscích tehdejší řídící školy František Merhaut, místní školní rada si musela půjčit
na stavbu školy z věna manželky (pocházela z Kubrichtova mlýna z Mrtníka) jeho předchůdce Josefa
Koukla 4 000 zlatých. Budova školní měla 4 třídy,
velmi hustě naplněné, 1 kabinet a byt o 2 pokojích
a kuchyni. Záchody musely být umístěny ve dvoře.
Školní budova stála o samotě, ničím nerušena, a cesty k ní byly velmi pěkně upraveny. Náklady na její
výstavbu činily 14 229 zlatých. Stavitelem školy byl
Karel Císař z Hořovic. Kámen na stavbu byl přivážen
z lomu na Kvani, cihly byly pořízeny ze zaječovské cihelny a z Kařeza, dříví pocházelo z revíru svatodobrotivského kláštera.

Škola sloužila pro obce Zaječov, Kvaň, Olešná a Jivina, ale poslední dvě jmenované si později zřídily
školy vlastní. Výstavbou nové školní budovy došlo
k velkému kvalitativnímu posunu ve výuce, neboť
do té doby se žáčci tísnily ve dvoutřídní klášterní
škole, kde je vyučovali především členové augustiniánského řádu a jen pozvolna přicházeli světští učitelé. Školní budova prošla několika úpravami, nejprve
v roce 1913. Rekonstrukce z posledních let přinesly
škole rozsáhlou modernizaci infrastruktury– rozvody elektřiny, osvětlení, napojení na internet, v neposlední řadě sociální zařízení a vytápění i celkovou
úpravu interiéru, takže plně vyhovuje podmínkám
pro vzdělávání v 21. století.
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Historie 2. budovy je mnohem kratší, byla slavnostně otevřena 7. Září 1970. O její výstavbě tehdejší
MNV v Zaječově rozhodl již v roce 1961. Původně se
uvažovalo o přístavbě na původní školní budově, ale
pak ve spolupráci s ONV v Berouně bylo rozhodnuto
o výstavbě nového pavilonu. Dokumentaci k výstavbě vypracovali pedagogové SPŠ stavební v Mělníku,
ale jejich jména nejsou známá, neboť to bylo „ na základě ústní dohody v rámci soudružské výpomoci“.
K realizaci výstavby se připojil i Krajský projektový
ústav a OSP Beroun. Zbývalo rozhodnout, kde se pavilon postaví. Architekti nedoporučovali přístavbu
umístit hned za původní budovu, neboť by ji mohl
ohrozit sesuv svahu a jarní proudy vod. Bylo tedy
rozhodnuto, že nová budova bude stát na louce JZD
nad školou a hned započaly přípravné práce, např.
vyvlastnění pozemku, přeložky sítí. Bohužel, „začal
slábnou zájem vedoucích Odboru výstavby ONV
v Berouně a k plnění termínů přistupovali vlažně!
V roce 1963 byla výstavba zastavena z celostátního
hlediska, že se bude podporovat jen rozvoj střediskových obcí (v našem regionu Komárova) a menší
vesnice budou jen na dožití. Výstavba školního pavilonu byla tedy zastavena.

Další roky 60. let jsou v kronice zaznamenány jen
velmi stručně, a tak se dozvídáme, že OSP Berou
začal na výstavbě nového pavilonu pracovat v roce
1969 a stavba probíhala s velkými obtížemi, jako byl
nedostatek panelů a chybějící technika. Jen díky úsilí
Rady MNV byla dokončena hrubá stavba bez střešní
krytiny. V roce 1970 se rozběhly dokončovací práce,
a tak 6.9. 1970 byl slavnostně otevřen nový pavilón
se 6 učebnami 2. stupně ZŠ. Celou slavnost natáčela
i televize.
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7. září byla zahájena výuka a zaječovské děti již nemusely dojíždět
za vzděláním do Komárova. Možná si
mnozí vzpomenou na první pedagogy 6. – 9. třídy: Mgr. Janu Andělovou,
Mgr. Vlastu Rybářovou, Mgr. Františka Círka a Mgr. Karla Vydru. Ve vedení školy stáli František Štolba a Marie
Ledrerová.
Tím se naše škola stala plně organizovanou a jejím školským obvodem byl stanoven Zaječov, Kvaň
a Olešná. Byly tak položeny základy modernímu vzdělávání, na které
navazujeme i dneska, kdy za hlavní
přednosti zaječovské školy považujeme rodinné
klima k dětem vstřícné venkovské školy, která se
může v kvalitě a výsledcích vzdělávání rovnat školám ve větších urbanistických sídlech a snaží se
integrovat nároky a požadavky současného evropského vzdělávání s tradicemi, hodnotami a kladnými zkušenostmi českého školství.

více než 2 000 dětí. Právě k tomuto 55. výročí prošla
letos budova díky podpoře vedení obce kompletní
rekonstrukcí rozvodů elektřiny, systému vytápění a interiérů. Své zázemí zde má třída nejmenších
Koťátek a prostředních Motýlků a děti i paní učitelky
provedenou modernizace velmi uvítaly.
Paed. Dr. Marie Ernetová,
ředitelka školy

A na závěr, své výročí má i mateřská škola. V Zaječově byla MŠ zřízena 1.12. 1948 a byla pro ni uvolněna
jedna místnost v základní, tehdy národní škole.Protože toto řešení nesplňovalo hygienické normy, byla
v roce 1961 zahájena nákladem 168 000, – Kč stavba
nové budovy ve školním areálu, dnes č.p. 265. Provoz byl zahájen 31.10.1965, tedy před 55 lety. Za tu
dobu se zde vystřídalo 32 zaměstnanců a prošlo jí

(Zdroje: Zdeněk Kastner, Zaječovské školy, 2008;
Kronika obce Zaječov, kniha druhá)
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Školní rok na startu
lace, než si jej vyzvedne rodič. Rodiče by pak
měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který
by měl rozhodnout o dalším postupu. Pokud se
potvrdí Covid–19, škola kontaktuje krajské hygieniky. Pokud má jen pouhé podezření, kontaktovat je nemusí.

Po uplynulém školním roce, poznamenaném
bezmála půlročním plošným uzavřením škol,
jsme právě zahájili školní rok nový, o němž
už víme, že bude odlišný než roky předchozí
(z doby předkoronavirové). Už jen proto, že
budou platit přísnější hygienická opatření, která ovlivní provoz a organizaci školního života –
o přestávkách, ve družině, v jídelně, zájmovou
činnost, pořádání výletů a exkurzí…

8.	Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže–li se, že netrpí infekční nemocí.

Provoz školy se řídí manuálem MŠMT:

9.	Škola poskytne vzdělávání na dálku, pokud kvůli mimořádným opatřením chybí více než polovina žáků alespoň jedné třídy. Ostatní, kterých
se opatření nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání. Účast v distančním vzdělávání bude
pro žáky povinná.

1.	Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
2.	Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu
žáků ve třídách. Ve škole se budeme pohybovat
bez roušky, doporučujeme však ji v tašce nosit
(uloženou v sáčku) pro případné mimoškolní
aktivity.

10.	Školní stravování bude za dodržení specifických podmínek fungovat, škola zajistí co nejnižší míru setkávání jednotlivých tříd.
11.	Je zakázán samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje,
polévky, saláty).Proto jsme znovu zavedli výdej na tácy, i když trochu zpomaluje provoz
jídelny.

3.	Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání
do jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben, úklid několikrát denně apod.
4.	Od 2. 9. není možný pobyt zákonných zástupců
dětí a žáků a dalších lidí uvnitř školy, při vyzvedávání dětí bude komunikace probíhat pomocí
zvonků a audiotelefonů. V MŠ se může doprovod dětí pohybovat v roušce a musí dodržet hygienické zásady (dezinfekce rukou).

12.	Školní družina bude v provozu v nezměněném rozsahu.
13.	Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví,
takzvaný semafor.

5.	Je možné organizovat školní výlety, pobyty
v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální epidemiologické situaci. Tyto aktivity však budeme
pořádat v nižším počtu, abychom nezvyšovali
riziko nákazy.

14.	Žáci budou vedeni k častému mytí rukou
a používání dezinfekce– při vstupu do školy,
po použití WC, před konzumací jídla. Měli
by být vybaveni kapesníky pro respirační
hygienu.

6.	Minimalizujeme kontakt mezi žáky prvního
a druhého stupně.

15.	Co se týče výuky samotné, v první řadě se
zaměříme na zmapování toho, co děti umí
a co jim dělá potíže. Učitelé v předmětových komisích určí ze ŠVP nezbytné základní učivo, které je nutné v tomto školním

7.	Škola bude věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako zvýšená teplota, horečka, rýma nebo
kašel. Pokud se příznaky objeví, nemusí vpustit
žáka do školy, nebo jej s rouškou umístí do izo18
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roce probrat a naplánují doplnění nezbytných znalostí a dovedností. Zaměříme se
na aplikační složku znalostí, zejména v ČJ,
M a prvním cizím jazyce (Aj).

Velký úspěch
našich páťáků

Zároveň vytvoříme systém podpory pro žáky, kteří
měli nepříznivé podmínky pro distanční výuku nebo
se z různých důvodů nezapojili.

Tři letošní páťáci, Terezka Tichá a Míša a Péťa
Lisých, nám udělali velkou radost. Ještě loni,
před přerušením provozu školy, se pod vedením paní učitelky Renáty Egrtové zapojili
do soutěže „Svět očima dětí“, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Letos se konal již 17. ročník a naši žáci výtvarně
i literárně zpracovali téma „ Ne každý je tvůj
kamarád“ a „Mobilní telefony a nepozornost“.
Koncem prázdnin z tiskového odboru MV dorazila milá zpráva, že právě práce našich žáků
byly vyhodnoceny mezi nejlepšími a všichni 3
získají ocenění. Škoda, že vzhledem k prevenci
před šířením COVID –19 nemohou děti cenu
z rukou ministra vnitra Jana Hamáčka převzít
osobně, ale bude vyzvednuta a posléze dětem
předána vedením školy.

Školní rok jsme zahájili s 59 dětmi v MŠ a 172 žáky
v ZŠ. Do školní družiny je zapsáno 60 dětí. Věnovat
se jim bude 34 zaměstnanců, z toho je 9 provozních
pracovníků.
Díky zřizovateli, obci Zaječov, došlo opět ke zlepšení materiálních podmínek:
•	Byly kompletně zrekonstruovány prostory
MŠ č.p. 265 včetně elektroinstalace
•	Na 2. Stupeň ZŠ byl pořízen nový stolový a sedací
nábytek do 9. ročníku a pro všechny žáky
uzamykatelné šatní skříňky
•	Pro výuku TV bude škole sloužit nové
multifunkční hřiště
Velmi si toho vážíme a děkujeme za realizaci výše
uvedených akcí.

Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Z grantu Nadace Agrofert hodnotě 133 000, – Kč,
který zpracovala naše zaměstnankyně Ing. Miluše
Sutnarová, jsme pořídili 2 notebooky, pronájem velkého kopírovacího stroje a 2 ks laminátorů pro výuku žáků s potřebou podpůrných opatření. I nadále
budeme realizovat aktivity v rámci projektu Šablony
II, kde se zaměříme na zlepšení podmínek pro ICT
a prohloubení digitálních dovedností učitelů i žáků,
dokonce i u dětí v MŠ, kam jsme z projektu pořídili
10 ks tabletů.
Uplynulý školní rok potvrdil, jak je důležité, aby rodiče a škola táhli za jeden provaz. Vzájemně jsme
vedli výuku žáků“na dálku“, komunikovali jsme, respektovali se a spolupracovali. Všem rodičům, kteří
se zapojili, patří veliké poděkování, víme, že při starostech o domácnost a často i při práci z domova to
nebylo jednoduché. Moc si přejeme, aby takto nastavené vztahy zůstaly mezi námi i v budoucím období, ať už bude jakkoli náročné. Proto Vám všem
přejeme, abychom jej prožili ve zdraví a pohodě.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy
19
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Mistrovství ČR pony 2020
Ve dnech 19. 8. – 23. 8. 2020 se konalo v jezdeckém areálu Zduchovice
Mistrovství České republiky (MČR) v jízdě na pony.
Tohoto mítinku se účastnila Martina Rydrychová, která startovala v nejvyšší kategorii jednotlivců
14–16 let s pony Brieryhill Morwena. Účasti na MČR
předcházela 3 kvalifikační kola, kdy jezdkyně musela
zajet 3 parkury obtížnosti 2x SP** (výška překážek
1, 0m) a 1x STP** (výška překážek 1, 1m) s maximálně dvěmi chybami. To se naší dvojici podařilo splnit
a tak nic nebránilo k přihlášce na MČR pony 2020.

kdy plánem bylo pokusit se kvalifikovat na MČR
pony družstev, kde je nižší obtížnost než u jednotlivců. Dvojice zabojovala a zvládla v krátké čase i kvalifikaci jednotlivců. Byla to velká výzva, protože ponička Mori neměla závodní zkušenosti, začala závodit
teprve na začátku tohoto roku. Závod na MČR pony
jednotlivců se skládá ze tří jednotlivých kol, kde obtížnost (výška překážek) je v 1.kole 1, 0m, ve 2. kole

Původně se tohoto vyvrcholení sezóny plánovala
Martina účastnit se svým ponym Dark Starem, ale
ten bohužel vážně onemocněl a musel se podrobit
náročné operaci na veterinární klinice. Nyní je v rekonvalescenci a doufáme, že vše zvládne a bude
moci dál v závodění pokračovat. Brieryhill Morwena (Mori) je šestiletá ponička ve vlastnictví ing. Pavly
Tolarové, která ji zakoupila pro svojí devítiletou dceru, která teprve sbírá zkušenosti s menším poníkem.
Martina s Mori začala závodit v únoru tohoto roku,
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1, 05 m a ve 3. kole 1, 10 m. První dvě kola zvládla Martina zajet čistě. To se rovněž podařilo dalším
11 jezdkyním z celkového počtu 26 kvalifikovaných
účastníků. O celkovém umístění se rozhodovalo
ve velmi technicky náročném třetím kole, kde naše
dvojice udělala jednu chybu a tím se zařadila na celkové 8. místo. Vzhledem ke konkurenci a závodním
zkušenostem ostatních koní je toto umístění pro
Martinu s Mori krásným výsledkem, které jí zařadilo
mezi 13 dekorovaných v kategorii jednotlivců.

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON–DO V ČR
VSTUPUJE DO NOVÉ SEZÓNY

Soňa a Martin Rydrychovi

Škola Ge–BaekHosinSool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové
umění taekwon–do! Jsme největší škola s nepočetnější nabídkou tréninků po celé ČR! Jsme
největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. V roce 2020 hodláme
obhájit celkové vítězství na Mistrovství České
republiky a též patříme do nejlepšího a nejúspěšnějšího Střediska talentované mládeže
v ČR. Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání,
kromě toho se zaměřujeme na rodiny s dětmi.
Zabýváme se také praktickou sebeobranou.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice
nově vyučujeme i další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppaesool.
Přihlaste se nejlépe během září a října jako začátečník, ať Vám nic neunikne, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek, členské známky
a výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám, bližší informace o trénincích uvedeme brzy na našem
webu tkd.cz.
Nikol Křížová,
Ge–BaekHosinSool
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poslední cvičení pro rodiče a děti
S minulým školním rokem se naše cvičení pro rodiče a děti rozloučilo ve čtvrtek
25.června 2020. Za celoroční snahu a nadšení si naši nejmenší zasloužily
odměnu, a proto poslední hodina našeho cvičení musela být speciální.
Tentokrát jsme se nesešli ani v Lidovém domě, ani
na fotbalovém hřišti, ale dětský smích a křik se ozýval
z parku u obecního úřadu. Zde pro děti byla připravena cesta královstvím zvířat. Na osmi stanovištích
byly pro děti připraveny soutěžní úkoly, při kterých
se setkaly s různými zástupci zvířecí říše. Přeskákat
kameny v řece plné krokodýlů, na dřevěném koni
projet překážkovou dráhu, skákat v pytli jako klokan nebo vyhrabat z písku žížalky jako slepice, tyto
a další úkoly zvládly naši nejmenší s naprostým přehledem, a proto si zasloužily odměnu v podobě diplomu a balíčku dobrot. Na naší cestě po království
zvířat nesmělo chybět ani živé zvířátko, a tak se děti
mohly projet na ponících a alespoň na chvíli se podívaly na svět z koňského sedla. SDH Zaječov malým
nadšencům ukázal svoje hasičské auto a každý, kdo

chtěl si mohl vyzkoušet stříkání hadicí na cíl. Malování na obličej, výtvarná dílna, kde si děti vyrobily přívěsek na krk nebo zápich do květníku a občerstvení
pro všechny přítomné bylo už jen třešničkou na celé
akci. Dorazilo okolo 60 dětí, které se v průběhu celého roku objevovaly na našem cvičení.
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Děkuji všem, kteří mi pomohli tuto akci pro naše
děti zorganizovat a připravit. Velké díky patří obci
Zaječov a panu starostovi, TJ Zaječov a také SDH Zaječov, bez jejichž pomoci by tato akce nemohla vůbec být. Je to parta nadšenců, kteří vždy rádi přidají
ruku k dílu. Největší díky patří ale našim nejmenším
a také jejich maminkám. Poctivě chodily celý rok cvičit s chutí a elánem, bez nich by cvičení vůbec nemohlo být a každá hodina byla díky nim jedinečná
a nezapomenutelná.
Zaječovské cvičení a hraní pro rodiče a děti se
po prázdninové přestávce opět vrací od 10. září 2020.
Budu se na vás těšit každý čtvrtek od 16:00 do 17:30
v sále Lidového domu v Zaječově. S sebou si nezapomeňte přezůvky pro vás i děti, pití a dobrou náladu.
Ing. Sandra Černá

Kolo pro život
Dne 25. července se všichni malí a velcí nadšenci cyklistiky sešli na nejpopulárnějším závodě pro
veřejnost, tentokrát při příležitosti čtvrté akce sezony – závodu Trans Brdy s 211 u Dobříše.
Akce se účastnili i naše mladí cyklisté Tomáš Nezbeda a Matouš Kratochvíl. Absolvovali trasu D
– Family jízdu po jižním úpatí brdského hřebena
v délce 18 km. Oba chlapci obdrželi medaili a pak
už se jen veselili v cíli, což dokazuje jejich společné foto.
Irena Nezbedová, místostarostka
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Brdská liga v požárním útoku 2020
rům i všem ostatním týmům za kvalitní výkony. Dále
také našim fanouškům, kteří se na nás přijeli podívat
a drželi nám palce, klukům z 2Hmoto za půjčování
altánů na soutěžní víkendy, a všem okolo našeho
týmu. V neposlední řadě také Ondrovi Taušovi, který
nám dokázal z naší mašiny vyždímat všechny koníky.
Pro více fotografií, videí, článků sledujte naše facebookové a instgramové stránky SDH Zaječov.
Muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
23.
25.
27.
30.
32.

Naše družstvo mužů se zúčastnilo letošní zkrácené
Brdské ligy v požárním útoku 2020. Tato liga se skládá ze základního kola a play-off. V základním kole je
jen jeden soutěžní pokus se kvalifikovat do vyřazovacího pavouka play-off. V tomto rozstřelu běží oba
týmy současně na dvou drahách a postupuje tým
s lepším časem.
V minulém ročníku ligy jsme se spíše sžívalu s novou mašinou a dokázali ukořistit 2 body za 14.místo
v jednom ze závodů. Letošní ročník se vydařil o poznání lépe, kde také bylo znát vrácení opor Lukáše S.
a Michala K., kteří měli minulý rok problémy se zlomeninami. Naším cílem do této sezóny bylo alespoň
jeden postup do play-off. Tento cíl jsme splnili dokonce dvakrát a s celkovým součtem 29 bodů jsme
obsadili v celkovém pořadí 12. místo. Nutno poznamenat, že letošního ročníku se zúčastnilo celkem 32
týmů. Dalším cílem bylo posouvat náš osobní rekord,
který jsme si v letošní sezóně posunuli na 16,13s.
V této lize jsme měli také účastnice z našeho sboru.
Ženy Míša Vaverová a Áňa Braunová pomáhaly spřátelenému týmu SDH Broumy. Svými výkony nakonec
dopomohly k celkovému 8. místu absolutního pořadí. Gratulujeme.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na pořádání letošního ročníku
podíleli. Všem pořádajícím
týmům,
rozhodčím, časoměřičům, komentáto-

Bezděkov p. Tř.
Svaté Pole
Sedlčany
Peklo Vranovice
Nahoruby
Hlubyně
Jesenice
Radíč
Záborná Lhota
Březnice
Nalžovice
Zaječov
Střezimíř
Chářovice
Horní Měcholupy
Tomice
Suchodol
Chářovice B
Mokřice
Únětice 1911
Kapři Chrást
Jesenice B
Skalice
Oplot
Věšín
Zahořany
Křížový Újezdec
Štítary
Rysova Lhota
Broumy
Pňovice
Vranovice B
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135
113
108
90
83
71
64
58
48
44
44
29
19
19
16
15
15
14
13
9
7
7
5
5
3
3
2
2
2
1
1
0

Vítání občánků

Vítání občánků
V sobotu 27. června se v obřadní síni obecního úřadu sešli rodiče, babičky, dědečkové a další příbuzní,
aby se zúčastnili slavnostního přivítání nových občánků do naší obce. Předsedkyně kulturní komise
paní D. Ungrová představila všem přítomným děti
– Petrušku Vonáskovou, Adámka Pokorného, Vašíka
Plecitého a Davídka Cajthamla. Tuto slavnostní atmosféru zpestřily básničkami děti z naší mateřské školy.

Pan starosta V. Havlík přednesl slavnostní proslov
a pak bylo každé dítko pohoupáno v kolébce, kde
na ně dohlížely děti z mateřské školy a rodiče se tak
mohli zapsat do pamětní knihy. Dětem byly na závěr
věnovány dárečky a maminkám kytička.
Přejeme hodně štěstí v životě Petruško, Adámku,
Vašíku a Davídku.
D. Ungrová

Adámek P.

Davídek C.

Petruška V.

Vašík P.
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Zahradníkův rok – září a říjen

Září máme skoro pryč a začne nám měsíc říjen. Naše zahrada je v těchto
měsících v období, kdy přináší nejvíce plodů z celého roku. Proto i my
nesmíme zahálet.
Září mají zahrádkáři snad nejraději. I když už některé plodiny sklidili, řada dalších právě teď dospěla do své zralosti a dorostla do té správné velikosti.
Květiny stále kvetou a také ovocné stromy nabízejí
svou úrodu. Očesáváme jabloně, hrušně, švestky
a snad již dozrálé hrozny révy vinné a jejich keřům
zkracujeme vrcholky letorostů. Rybíz a angrešt
prosvětlujeme odřezáváním starých větví.

fuchsie, muškáty a další rostliny z venkovních teras a balkonů přeneseme do místnosti, případně
do skleníku ještě před příchodem prvních mrazíků a uskladníme je zde přes zimu.
Nastává čas sklizně jádrového ovoce. Předčasná
sklizeň má za následek scvrkávání plodů, hnědnutí slupky a skvrnitost.
Pečujte ještě o pozdní zeleninu na záhonech. Růžičkové kapustě, která na záhoně nepřezimuje,
seřízněte vrcholky nad listy, za kterými mají růžičky velikost asi 1 cm, pak sklizeň v listopadu je větší. Zeleninu, u které požadujeme jemnější a lepší
chuť, například u pórku, přihrňte po dešti zemí.
Naťovému celeru svažte listy za suchého počasí
a pokryjte ho černou fólií. Chcete-li nasušit pro
zimní potřebu listy libečku, musíte je sklidit před
odkvetením.

Po sklizni ovoce můžeme hnojit draselnými a fosforečnými hnojivy a také provést poslední tvarovací řez živých plotů. Vysazujeme angrešt, rybíz,
ovocné stromy, ale i okrasné dřeviny.
Při teplém počasí většina letniček vydrží až do října. Z půdy opatrně vyjmeme cibule a hlízy begonií, mečíků a jiřinek. Sklízíme semena odkvetlých
letniček. Nastalo hlavní období přesazování trvalek a bylinek, kdy rostliny do zimy ještě dobře
zakoření. Nezapomeňte na bylinky v květináčích,
které si dáte za okno v zimním období. Sázíme
růže, tulipány, narcisy a hyacinty. Pelargonie,

Stále je důležité zahradu průběžně čistit a uklízet.
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Památné stromy
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny
a stromořadí může orgán ochrany přírody vyhlásit za památné. Na území CHKO Brdy vyhlašuje památné stromy Agentura ochrany přírody
ČR, Správa CHKO Brdy. Dosud zde byly vyhlášeny tyto památné stromy:
● Buk lesní v Teslínech
● Buk lesní v Orlově
● Douglaska na Třech trubkách
● Dub na Záběhlé 1 – dvoják
● Dub na Záběhlé 2
● Klen na Hrachovišti
● Lípy v Míšově
Všechny památné stromy v ČR jsou evidovány
v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP).
IN

Historické milníky v Brdech
vznik obce
Kolvín
1381

vznik obce
Padrť
1565

vznik obce
Záběhlá
1730

vznik vojenského
prostoru
1926

1950
vystěhování
obyvatel

1950
vznik vojenského
újezdu

2007
otevření okrajových
částí

2016
otevření prostoru
veřejnosti

Zdroj: https://brdy.superuser.cz
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Klášter – hroby, pověsti
Ve sborníku FFOLIA HISTORICA BOHEMICA 30, č. 2/2015, který vydává Historický ústav Akademie věd ČR,
bylo uvedeno pojednání Karla Mareše o Valentinu Weidnerovi (1658–1736), který byl historikem a augustiniánským eremitou. Mimo jiné sepsal dějiny kláštera ve Svaté Dobrotivé. A tohoto pojednání budeme
ve dvou dílech historických článků čerpat.

I. část – náhrobky v kostele

Co se týče neexistujícího nápisu, byl kámen za ta staletí zcela ošlapán. Závěr byl pro Weidnera tedy jasný
– byl to hrob zakladatele kláštera a jeho manželky.
Osud ostatků byl a je stále nejasný, nikdo nevěděl,
kam byly přeneseny a znovu pochovány.

Nejdříve otázka – kde byl pohřben zakladatel kláštera
Oldřich Zajíc? Pro Weidnera nastal důležitý úkol, a to
najít místo Oldřichova posledního odpočinku. Do Svaté Dobrotivé přišel poprvé v roce 1682, aby pomáhal
při oslavě patronky kláštera – sv. Dobrotivé (Benigny).
Weidner prohlížel malý kostelík, který stál v místech,
kde je nyní kaple s. Mikuláše Tolentinského a našel
tu v podlaze dva náhrobní kameny. Jeden větší, mramorový, bez nápisu, ošlapaný a puklý byl ve vstupu
do lodi kostela, druhý menší v presbytáři s nápisem
připomínajícím pohřeb dcery Mikuláše z Říčan Kateřiny, s letopočtem 1381 a se znakem svěšeného leknínového listu (lekna). (Pozn. Páni z Říčan se v roce 1525
stali majiteli zámku a panství Hořovice.)

Při zkoumání starého kostela se historik mimo jiné
dozvěděl, že zde bývaly obrazy, na kterých bylo zobrazeno zničení kláštera husity. Klášter byl Žižkovými
vojsky zničen třikrát, v letech 1421, 1422 a 1428.
Obrazy už neexistovaly. Ale v Olešné našel Valentin
Weidner sedláka Jiřího Nového, údajně starého 73
let a dosud pevného rozumu. Ten prozradil, že obrazy často viděl, bylo na nich namalováno přicházející husitské vojsko
v čele se Žižkou na vysokém koni,
proti němu šel průvod řeholníků
s křížem. Na jednom z obrazů byl
namalován hořící klášter.

Když se Valentin Weidner v roce 1692 do Svaté Dobrotivé vrátil jako převor, nalezl zde úplně jinou situaci. Kostel byl již téměř zbourán vč. podlah a začínala
přestavba na zmíněnou kapli. Weidner se nejdříve
domníval, že náhrobní kameny byly vráceny na původní místo, ale nic nenašel. Začalo zdlouhavé pátrání po jejich osudech. V archivu zbirožského hradu
nalezl rukou psanou knihu a v ní zápis z roku 1641.
Byl zde zaznamenán nápis na náhrobku Kateřiny z Říčan, ale o mramorovém náhrobku u vchodu nic. V té
chvíli začal převor pátrat po pamětnících. V Zaječově
(v Ostrově) našel poddaného Pavla Ploce (Pozn. Domnívám se, že jméno je zkomoleno a jednalo se o Pavla Pose), který pracoval při bourání kostela a podílel
se na odstraňování náhrobních kamenů. Pamatoval
si, že kámen u vchodu byl široký asi 29 ¼ lokte (2, 40
m), dlouhý 9 1/4 lokte (5, 50 m), popraskaný. Nevěděl ale, kam byl náhrobní kámen po vyzvednutí odstraněn. Věděl však, že pod ním byly nalezeny lidské
ostatky dvou velkých lidí (doslova gigantes). To vedlo
kronikáře Weidnera k úvaze, že by se mohlo jednat
o Oldřicha Zajíce s manželkou. Z písemných pramenů
totiž věděl, že byli pohřbeni v kostele pod mramorem a náhrobní kámen měl být velký.

Takhle si Valentin Weidner představoval Jana Žižku

II. část – pověsti

Při hledání v klášteře narazil Valentin Weidner na pověst, kterou našel v zápisech z roku 1718. Původcem
byl nám dobře známý poustevník Jakub Zelenka,
který v klášteře pobýval před návratem řeholníků.
Když se v noci modlíval v poničeném kostele, slýchal
dupání, skřípění a viděl rozličné potvory v podobě
medvěda, draka, jakoby se ho chtěly dotýkat a asi
dvakrát i škrtit. Poustevník je ale vždy zahnal božím
slovem. Kromě toho se v kostele často v noci objevovalo světlo a lidé bydlící v okolí spatřovali řeholníky
v augustiniánském hábitu, jako v Praze u sv. Tomáše.
Originál zápisků chtěl kronikář probrat se samotným
Zelenkou, ale poněvadž ten byl stařičký, nezdařilo se
to (narodil se v roce 1629). Navíc rukopis byl třaslavý, těžko čitelný a Valentin Weidner napsal, že musel
vlastnoručně přepsat i Zelenkův podpis.
Podpis Matěje Jakuba Zelenky
28

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 3/2020

z historie
To však nebyla jediná pověst. Když Weidner v roce
1714 pobýval na zbirožském hradě, dostávaly se
k němu zvěsti o jakýchsi viděních v okolí kláštera
před rokem 1676. Místní hrnčíř Bernard Kleinhampl (Pozn. ve Zpravodaji Mýta č. 1/2020 je uvedeno:
„hrnčíř a kamnář Bernard Kleinhampl z Mejta dodal
v roce 1708 jedna nová kamna v bytu poustevníka
u kostela zhotovené a postavené“) mu vyprávěl,
žeslýchal předmnoha lety o neobvyklých procesích
bílých duchů, kteří vystupovali z lesa nad vesnicí
Olešnou a kráčeli ke klášteru zpívajíce „Pozdravena
buď svatá Dobrotivá aleluja“. Weidner povzbuzen
pátral dále. To samé mu vyprávěl i Pavel Ploc (Pos??)
ze Zaječova. Byl to muž poctivý, více než šedesátiletý, ale slovy Weidnera zachovalý a smyslů neporušených. Vidění se objevovalo od svátku sv. Jana
Křtitele (24. 6.) do svátku sv. Bartoloměje (24. 8.)

a průvod tvořily bílé panny. Další pamětník, Kristián
Kunc, konšel z Mýta, na vlastní oči viděl prý sestupovat z kopce velký zástup duchů směrem ke klášteru.
Totéž tvrdilo i dalších osm svědků, mezi nimi sedláci, mlynářka, uhlíř., jeden z nich to prý viděl stokrát
(!!??). Když se lidé k průvodu přiblížili, ten zmizel. Jedinou výjimkou mezi informátory byl zbirožský hejtman Jiří Tadeáš Heisler, který pověsti rovněž slyšel,
šel se sám přesvědčit na dané místo, ale neviděl nic,
jen záblesky slunečních paprsků. Valentin Weidner,
kterého pověsti zajímaly, pověřil převora kláštera Antonína Čakerta (1656–1728, převorem ve sv.
Dobrotivé 1712–1727), aby požádal městskou radu
v Mýtě o nalezení očitých svědků. Oslovení sice prohlašovali, že o zjevení slyšeli, ale sami nic neviděli!!
Z. Kastner

Historické pohlednice
„Pohlednice ze 70. let 20. století – III.díl“
„Zaječov – Nová Ves“ 70. léta
V dnešním díle pokračujeme ve zveřejňování pohlednic ze 70. let minulého století. V nakladatelství
Orbis byla vytištěna pohlednice Nové Vsi se záběrem na hostinec „u Pepíčků“ naproti kamenolomu.
Pohlednice z Nové Vsi jsou velmi vzácné, existuje
pouze několik záběrů na tuto osadu. Cena pohlednice byla 0, 70 Kč plus 0, 20 Kč ve prospěch cestovního ruchu. Fotografoval M.Krob.
„Zaječov – Panenský rybník“ 70. léta
Záběr na Panenský rybník se objevuje na pohlednicích malého formátu poprvé v roce 1953. V dalších
letech byly vydávány dotisky, poslední v 70. létech,
v té době Panenský rybník neexistoval, byl stržen
při povodních v roce 1964.
Pohlednice zapůjčili Josef a Pavel Švandrlíkovi.
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Historie živností v Zaječově a na Kvani (II. díl)
Práce se dřevem

Již syn vdovy Magdalény Vajnarové František, narozen r. 1787, je uváděn jako bednář. Čtyři generace
bednářů končí v r. 1973 smrtí posledního bednáře
Aloise Vajnera nar. r. 1890. S ním končí toto řemeslo
v našem kraji.

Jestliže byla potřeba vytvořit nějaký výrobek ze dřeva, muselo se nejdříve dřevo z lesa dovézt na pilu.
V Zaječově to byla pila s mlýnem u Žáků.
Na Kvani to byla pila v Koutě, na místě bývalých kasáren, provozovaná VLS Hořovice.

Pan Alois Šnajdr nar. 1880 pracuje jako kolář ve Kvani čp.74. Pokračuje ve šlépějích svého otce Františka Šnajdra nar. 1849 a svého dědy Jana Šnajdra
nar. 1820. Přichází ze sousedství čp.15 a je zde zakladatelem této živnosti.

Dřevo se také řezalo na pile u Hudečků později Procházků, na jivinském katastru, mezi Zaječovem a Komárovem. Byla to především voda, která byla velkým pomocníkem. Proto většina pil a mlýnů stávala
na vodních tocích se soustavami rybníků sloužícím
jako záloha v době sucha.

Práce koláře představovala výrobu nejen loukoťových kol ale i celých žebřiňáků, saní, voznic a ostatních výrobků ze dřeva. Ty byly po zhotovení předány
k okování kováři.

Dnes řeže dřevo pouze firma Delta Game, dříve
u Žáků.

Pan Jan Rejšek nar. 1903 přišel na Kvaň z Volenic
u Strakonic jako vyučený kolář. Pracoval u koláře
Fr. Šnajdra ve Kvani čp.74. Když se oženil nějaký čas
bydlel u příbuzných v Újezdě. Odtud jezdil do Prahy, kde pracoval jako karosář. Nejdříve jako výrobce dřevěných kočárů, později jako výrobce prvních
dřevěných aut. V roce 1931 si postavil ve Kvani dům
čp.123 a od této doby zde pracuje jako kolář. Staršímu pokolení zůstává v paměti jeho výrobek – lyže
jasanky z vyřezanými bambulkami na špičkách.

Po rozřezání dřeva na trámy, prkna a latě se další
práce ujímají tesaři a jejich pomocníci. Na Kvani to
byli především pan Alois Štefl a pan Bohumil Hrabák.
Byl by to velmi dlouhý seznam střech, které dokázali
vytvořit. Na jejich práci dnes navazují tesařské a pokrývačské firmy Miroslava Švandrlíka, Tomáše Brauma a Michala Zemana.

Na pana Rejška mám také zajímavou vzpomínku.
Bylo to v době, kdy jsem pracoval na železničním
překladišti v Černé nad Tisou. Nějak se dozvěděl, kde
pracuji, a tak mne přišel navštívit. Dozvěděl jsem se
od něho zajímavé věci. Sloužil na vojně v Mukačevu
(okolo r. 1920) a cesta do kasáren mu trvala necelý týden. Městečko Černá nad Tisou stávalo úplně
jinde a to dnešní bylo vystavěno až se železničním
překladištěm.
Znalost kraje Tokajských vrchů jsem dokazoval ještě
jednou. Bylo to na setkání PTP, kdy spoluobčan pan
Mikoláš Kiss v naší obci sloužil jako voják, zde se oženil a na nejvýchodnější část republiky, se již nevrátil.
Byl překvapen mojí znalostí jeho rodného kraje.

Tesař Alois Štefl z Kvaně při rekonstrukci budovy
MNV v Olešné v roce 1979
Drobnější práce se dřevem se ujali bednáři, koláři
a truhláři.

Truhlář Antonín Švamberk nar. 1867 ze Zaječova
čp.92, se v r. 1893 přiženil do rodiny krejčího Františka Srovnala do Zaječova čp.57. Časem kupují par-

Na Nové Vsi čp.20 bydlel od nepaměti rod Vajnerů.
Sousedé ale většinou používali název „u Bednářů“.
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z historie
celu na Nové Vsi po rozbourané pastoušce čp.3. Je
zde postaven rodinný dům s truhlářskou dílnou.
Do doby znárodnění je zde vyrobeno mnoho kvalitního nábytku požívaného nejen v Zaječově ale i v širokém okolí.

Roman Huml provozuje truhlářství ve firmě Zeus
H+H v provozovně v Cerhovicích. Vyrábí, prodává
a renovuje nábytek z masivu. Firma působí na trhu
od roku 1990.
Firma JSK truhlářství Jiřího a Jana Krajzingera vyrábí
zahradní dřevostavby, altány, pergoly, chatky, stání pro auta, nábytek z masivního dřeva, schodiště
a další výrobky. Sídlí v Zaječově čp.127.

Pan Jan Ječmen nar. 1908 je zakladatelem truhlářství v Zaječově čp.52. Jeho otec pracoval jako slevačský dělník, dědeček jako havíř a prapradědečkové
pracovali jako obuvníci – ševci. Následníci rodu sice
pracují jako truhlářine však ve své dílně ale jako tovární dělníci.

Firma IN–STYL Hořovice s.r.o. Jiřího Anýže má provozovnu na Kvani čp.4 a zabývá se výrobou nábytku
a jeho renovací.

Po druhé světové válce, do roku 1989, jsou živnostníci likvidováni a pracují jako dělníci v blízkých továrnách. Oživení nastává po roce 1989. Dnes se již
v obci nesetkáme s bednáři a koláři, ale šikovné soukromé truhláře je možné v obci najít.

J.B. 2020

Patří mezi ně jistě Vladimír Ungr (Moučka) a Milan
Kostičák.
Firma P + K lišty s.r.o. Petra Kratochvíla z Kvaně
a Petra Pospíšila v Olešné má provozovnu v Zaječově čp.386 (Hala). Od roku 1997 vyrábí dřevěné lišty
z masivního přírodního dřeva různého druhu (nábytkářské, zasklívací, historické, podlahové, profilové,
obkladové, obrazové a další). V současnosti nabízí
sortiment více než sta různých druhů dřevěných lišt.

Tesaři z Nové Vsi

Truhlářství Jana Ječmena v Zaječově čp.52
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ČSZ Zaječov zahajuje

MOŠTOVÁNÍ
OVOCE
od 25. září 2020
každý pátek
od 16:00 do 18:00 hodin
Možno provést studenou konzervaci.
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