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Vážení spoluobčané,  
přeji Vám krásný jarní čas plný sluníčka a pohodové velikonoční svátky. 

Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov
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IntenzIfIkace ČOV, 
kanalIzace a VOdOVOd 
s VdJ na kVanI
21. 3. 2022 se po 5 měsících vysoutěžila tato velká 
akce. Nabídnutá cena je téměř 138 mil Kč bez DPH. 
Na celou akci jsme již dostali částečnou dotaci a to 
na projektovou přípravu. Nyní budeme v očekávání 
jak dopadne finální podání žádosti o dotaci. Celkově 
bychom měli čerpat téměř 100mil. Kč z SFŽP a ná-
sledně něco okolo 6–10mil Kč ze Středočeského kra-
je. Věřím, že se nám tato akce podaří realizovat. 

Vladimír Havlík – starosta

VOda a kanalIzace
Nastavení lepšího systému pro všechny. Zastupitelé se v červnu rozhodli pro 
změnu fakturací v naší obci. 
Cenu za 1m3 vody jsme ponechali ve stejné výši. Vy-
tvořili jsme však obecně závaznou vyhláškou obce 
tzv. pevnou složku. Takto cena byla zastupitelstvem 
obce schválena a vyhlášena a to jednomyslně. Ná-
sledně byla vyvěšena na WWW obce Zaječov. Pevná 
složka je stanovena jako roční sazba bez ohledu, kdy 
se člověk připojí na vodu či kanalizaci, tedy i kdyby 
se připojil někdo v měsíci prosinec, musí za daný ka-
lendářní rok zaplatit úplnou roční sazbu. Takto bylo 
schváleno zastupitelstvem. 

Vysvětlení pevné složky
S některými z Vás jsem diskutoval o tom proč a jak 
a v těchto pár řádcích bych rád vysvětlil. Pevná slož-
ka u vody nebo u kanalizace je něco jako distribuční 
sazba u elektřiny. Je to tedy položka, která se kaž-
doročně zastupitelstvem obce Zaječov stanovuje. 
V této položce jsou rozpuštěny z největší části polož-
ky na opravy, ale je zde o hodně více proměnných, 
které se započítávají. 

Proč pevná složka? 
Reálná cena vody v Zaječově je okolo 41–45 Kč bez 
DPH z 1 m3 v závislosti na roce (rozdíl skutečné 
fakturované částky doplácí obec ze svého rozpoč-
tu). K této ceně se dojde podle skutečně vynalože-
ných nákladů např. opravy, chlor, elektřina, tech-
nologie, povolení, platba státu za odběr vody přes 
mzdy a další… Následně dojdeme k tomu, že nás 
např. 1 vodovodní přípojka stojí v průměru ročně 
s výrobou vody okolo 2250 Kč. Nebo jiný příklad, 
praskne veřejná část vodovodní přípojky a my ji 
jdeme opravit a podle umístění přípojky, jestli je 
v krajské komunikaci vedena 20 m v asfaltu, nebo 
jestli je jenom na obecní komunikaci, nás oprava 
stojí orientačně okolo 20 000–100 000 Kč. Jsou to 
tedy celkem velké náklady na údržbu jedné přípoj-
ky. A jsme u toho, proč máme v obci desítky vodo-
vodních přípojek, které mají lidé, kteří odeberou 

1– 2 možná výjimečně i 4 m3 za 1 rok a tedy zapla-
tili obci 25 Kč někdy i 100 Kč bez DPH za rok. Obec 
jednou za 6 let přijede a vymění za 3tis Kč vodoměr 
+ opravy + voda a najednou obec prodělává nemalé 
peníze na dané přípojce. Bohužel náklady na výrobu 
vody i likvidaci kalů přes chlor či energií dramaticky 
rostou již od roku 2020. Pevnou složkou jsme tedy 
udělali opět férovější platby za vodu a kanalizaci pro 
občany obce Zaječova. Kdybychom zvedli místo pev-
né složky cenu za 1 m3 vody, dopláceli by opět lidi co 
odebírají pitnou vodu, na ty, co ji neodebírají a jejich 
přípojky jsou dotovány ostatními občany. 

Chci se všem omluvit za zdražení. Zastupitelé ale 
zdražili vodné a stočné jak Vám, tak i svým rodinám. 
Vím, že je to věc nepopulární, ale bohužel starosta 
a zastupitelstvo jsou zde od toho, aby dělali věci pro 
obec správné a ne jenom populistické. 

Vladimír Havlík – starosta

OKÉNKO STAROSTY OKÉNKO STAROSTY

Odpady V zaJeČOVě!
Chtěl bych moc poděkovat 
občanům za zapojení se 
do sběru odpadu v "door to 
door" systému. 
Do roku 2022 zastupitelstvo ponechalo cenu 
odpadu na stejné výši jako v minulém roce 
tedy 750 Kč za osobu nebo rekreační objekt. 
Ač většina obcí v okolí zdražovala, my jsme 
nemuseli cenu odpadů měnit, protože jsme 
změnili systém sběru odpadů. Bohužel se nám 
stále nepovedlo zavést více fér systém, kte-
rý jsme slibovali. Firma AVE, nám nechce dát 
možnosti větší kontroly nad odpadem, i když 
jsme o tento systém usilovali i s ostatními ob-
cemi. Věřím, že se dočkáme dynamických vah 
a RFID čipů a dokončíme v následujících le-
tech slibovaný férovější systém pro všechny. 
Nově od května, viz kalendáře svozů, budeme 
do září jezdit s komunálním odpadem jenom 
1× za 14 dnů. Tento systém jedou některé 
obce již delší dobu a všude se osvědčil. Vě-
řím, že díky optimalizacím svozů a chytřejšímu 
systému nebude potřeba zdražovat ani v nad-
cházejícím roce. V okolních obcích se většinou 
platí okolo 800–900 Kč za osobu a rekreační 
objekt, některé obce mají i celoroční svozy je-
nom 1× za 14dnů. Budoucnost je tedy v lepším 
třídění a v optimalizaci svozů popelnic. Jedině 
tak budeme moci bojovat s celorepublikovým 
zdražováním. Myslím, že na to jaké proběhlo 
v roce 2021 a 2022 zdražení, jsme udrželi ceny 
odpadů stále na rozumné míře a to je díky 
všem občanům, kteří se zapojili do nového sys-
tému pytlového sběru. Tímto systémem nám 
spadl i celkově vytvořený komunální odpad. 

Vladimír Havlík – starosta

akce V tOmtO rOce: 
pumptrack – zaječov 
realizace cca 04– 06/2022 – financování cca 
z 50% Středočeský kraj 

Workout
Stále čekáme na informaci o přidělení dotace 
z MMR. V případě získání dotace, realizace 
léto 2022. 

komunikace mk50
Stále čekáme na informaci o přidělení dotace 
z MMR. V případě získání dotace, realizace 
léto 2022. 

drobné akce
Do ZŠ a MŠ Zaječov byl vysoutěžen nový 
dvojitý konvektomat. 

Pro JSDH Zaječov bylo vysoutěženo vybavení 
pro zásahovou jednotku v částce 400 000 Kč 
z toho 2/3 částky jsou hrazeny z dotace SZIF. 

Vladimír Havlík – starosta
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lIdOVý dům zaJeČOV
Stavba je v plném proudu a kompletně odkryta. Jsme velice rádi, že se 
nekoná nějaký větší problém. Obvodový plášť našeho kulturního centra 
je v pořádku. O postupu prací Vás budeme pravidelně informovat 
na FB nebo instagramu. 

OKÉNKO STAROSTY OKÉNKO STAROSTY
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pOmáháme

Asi málokdo ví, že máme v obci invalidního chlapce 
z Ukrajiny. Protože mu chůze působí velké problé-
my, tak mu rodina (Palečkovi) u kterých v Zaječově 
žije a kteří si ho přivezli z Ukrajiny s babičkou, zača-
la shánět kolo – tříkolku. Když jsem se to dozvěděla, 
tak jsem se snažila pomoci. Kolo jsem sehnala, ale 
majitel mi ho chtěl vždy prodat. My ale potřebovali 
jen kolo půjčit. A to se mi podařilo, majitel kola totiž 
bydlí v Zaječově. Kolo nám tedy zapůjčil pan Karel 
Dolanský z Kouta. Kdyby viděl radost toho chlapce, 
když kolo uviděl, tak by mu určitě ukápla slza jako 
nám. Ještě jednou mu moc děkujeme. 

Irena Nezbedová

informace z obecního úřadu informace z obecního úřadu

sIlVestrOVský pOchOd

Již několik let pořádá obecní úřad 31. 12. silvestrov-
ský pochod. Pochod je krátký a to proto, aby se ho 
mohli zúčastnit všechny věkové kategorie. 

A tak jsme se vydali od Zděné po silnici k hlavnímu 
vodojemu v Brdech. Zde nám připravili nohejbalisté 
pan Jan Hlad a Pavel Černý posezení s občerstvením. 
Moc jim za to děkujeme, bylo to super. 

Tak jako každý rok je tato akce opravdu vydařená. 
Pan starosta všem popřeje do nového roku a v od-
poledních hodinách se pomalu všichni rozchází 
domů, kde většina pokračuje v silvestrovských osla-
vách s rodinou. 

Irena Nezbedová

pOmOc ukraJInským 
rOdInám
Pan starosta nám 3. března oznámil, že v neděli při-
jedou z Ukrajiny rodiny na faru do Zaječova. Hned 
druhý den členové SDH Zaječov uspořádali sbírku 
peřin, povlečení a ručníků. Tato sbírka pokračovala 
v sobotu na obecním úřadě. Sem občané začali nosit 
i hygienické a toaletní potřeby a další potřebné věci 
pro vybavení fary. 

Nejhorší práce, ale začaly na faře. Členky kulturní ko-
mise s paní místostarostkou musely připravit 4 po-
koje. To znamenalo vydrhnout podlahy, koupelny, 
postele a stolky a vše povlíknout. Hasiči nám přivařili 
panty u jedněch dveří a spravili bojler. Nohejbalisté 
nám zapůjčili a přivezli stoly a židle. 

Druhý den opravdu přijely tři rodiny. Byly to jen ma-
minky s dětmi. Chtěla bych tímto poděkovat všem 
zúčastněným, kteří nám na této akci pomáhali. Ve-
lice děkuji. 

Irena Nezbedová

přIVítání nOVě 
narOzených ObČánků 
Obce zaJeČOV
Pro rodiče dětí, které se narodily v roce 
2021–2022 a nebyly dosud přivítány, při-
pravuje obec slavnostní přivítání na obec-
ním úřadě v měsíci červnu. rodiče, kteří 
mají o vítání občánků zájem, se mohou při-
hlásit na obecním úřadě nebo u předsedky-
ně kulturní a sociální komise. 

Dagmar Ungrová 
předsedkyně kulturní a sociální komise
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informace z obecního úřadu informace z obecního úřadu

masOpustní reJ
Když se řekne masopust, představíme si průvod, masky a veselí. 
Maškary procházejí obcí, hraje hudba, zpívá se a tančí. 
No a naše obec také nezůstala pozadu. Masky se 
sešly 12. března u studánky pod Klajnarkou a odtud 
se vydaly společně po obci. V průvodu šli jak dospě-
lí, tak i děti. V čele šel Krakonoš, který je dovedl až 
k obecnímu úřadu, kde pro ně a všechny přihlížejí-
cí bylo připraveno pohoštění. Podávaly se opečené 
klobásky, točilo se pivečko a na zahřátí byl výborný 
svařáček. Protože bylo vše zdarma, mohli občané 
přispět do „sbírky“ pro ukrajinské rodiny. Vybralo se 
4. 500 Kč, které jsme rodinám předali. 

Všichni přítomní si pochvalovali tuto báječnou akci 
a většina se rozcházela až ve večerních hodinách. 
Velké poděkování patří všem maskám, mladým ma-
minkám za pěkné soutěže, zaměstnancům obecní-
ho úřadu, oddílu nohejbalu a pochopitelně členkám 
kulturní komise, které opět (tak jako na každou jejich 
akci) napekly samé dobroty. No prostě děkuji Vám 
všem za účast a budeme se těšit na příští rok. 

Irena Nezbedová



10

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 1/2022

11

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 1/2022

informace z obecního úřaduinformace z obecního úřadu
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informace z obecního úřadu

VOdné a stOČné 
Úvodem bych Vás chtěl pochválit 
za spolupráci při přechodu na nový 
systém plateb za vodné a stočné, 
a zároveň bych chtěl poprosit 
o schovívavost při dolaďování 
plateb záloh, jelikož tento způsob 
je v naší obci novinkou a má své 
dětské nemoci. 
Dále bych chtěl požádat o pozornost při nakládání 
s odpadními vodami z Vašich domácností. Jak jistě 
dobře víte od června roku 2021 provozuje obec Za-
ječov i čistírnu odpadních vod v naší obci. 

Samozřejmě ani ČOV se neobejde bez pravidelné 
údržby a servisních zásahů. Od listopadu loňského 
roku jsme každodenně řešili problém s nárůstem 
kalového hospodářství, který je způsoben, jak po-
časímtak objemem a složením odpadních vod přité-
kajících na nátok ČOV. 

Kalové hospodářství je velice finančně a logisticky 
náročná záležitost, protože množství zbytkového 
kalu, který je odpadem s čištění odpadních vod je 
velice závislé na tom co nám na čistírnu natéká. 

Tímto bych chtěl požádat o vaší pozornost při hos-
podaření s odpadními vodami, které odtékají z Va-
šich domácností do kanalizace. 

Nemalé problémy a vynaložení obrovského úsilí 
nám způsobují látky a věci, které do kanalizace ne-
patří a přesto je v ČOV nacházíme. 

V současné době je naše ČOV na 110% své kapacity, 
a i když je připravená kompletní rekonstrukce, nebu-
de to hned, zahájení stavby je naplánováno na 4. Q 
roku 2022, v případě přidělení dotace, tak že ještě 
nějakou dobu budeme muset řešit současnou situaci. 

zde uvádíme látky, které nejsou odpadními 
vodami a nepatří tedy do kanalizačního potrubí:
Seznam látek, které nejsou odpadními 
vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí 
být zabráněno

zvlášť nebezpečné látky:
1.   organohalogenové sloučeniny a látky, které 

mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním 
prostřední

2.   organofosforové sloučeniny

3.   organocínové sloučeniny

informace z obecního úřadu

upOzOrnění!
Prosíme občany, aby si zkontrolovali zadané 
trvalé příkazy a prováděné bankovní převody 
za zálohové platby na vodné a stočné. Je nut-
né, aby variabilní symbol a částka byly správ-
ně zadané dle platebního kalendáře! Pokud je 
to v jiné částce a s jiným variabilním symbo-
lem platby se nepárují (nedají se identifikovat) 
a z tohoto důvodu nebudou tyto platby zahr-
nuty do řádného vyúčtování. 

Změnu výše záloh je nutné 
oznámit na OÚ nebo na email: 
zajecov@zajecov. cz nebo 
na telefon č. 702 172 269!

Variabilní symboly jsou následující:
→ nemovitost v části obce Kvaň: 102 + čp.  
→ nemovitost v části obce Zaječov: 101 + čp.  
→ nemovitost v části obce Nová Ves: 103 + čp

Příklad: mám nemovitost s čp. 270 
v nové Vsi – zadám variabilní symbol 
103270

Účet pro platby záloh: 

173022101/0300 

upOzOrnění!
Připomínáme občanům, že splatnost 
poplatků za komunální odpad a za psy je

31. 3. 2022. 
Částka za osobu/ rekreační objekt 
je Kč 750– 

Částka za psa Kč 100 

Číslo účtu: 
124782737/0300, variabilní symbol čp. 

Po tomto termínu budou poplatky dle 
platné vyhlášky navýšeny o 100 %. 

přírOdní rezerVace 
kOníČek 
V bývalém Vojenském újezdu Brdy přibylo 
na podzim další, už třetí vyhlášené maloploš-
né chráněné území v CHKO Brdy – 1. listopa-
du 2021 byla v Brdech vyhlášena nová pří-
rodní rezervace Koníček, která je součástí 
nepřístupné části vojenského posádkového 
cvičiště Jince. 

Ukrývá rozmanité přírodní hodnoty: geo-
logicky zajímavé vrcholové skalky, výchozy 
břidlic se zkamenělinami a obklopující les 
– směs starých bučin a suťových lesů. 

Rozloha přírodní rezervace je 32 ha a žije zde 
řada chráněných a ohrožených druhů ptáků, 
savců, hmyzu i rostlin, Nejkrásnější pohled 
na Koníček je na podzim z protějšího kopce 
Vystrkova. 

Zdroj: lesaktualne. cz
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informace z obecního úřadu

zImní ObdObí V zŠ zaJeČOV
Začátek Nového roku 2022 byl poznamenám vrcholící covidovou epidemií, 
kdy rychle se šířící varianta omikron napříč třídami posílala do karantény 
velké množství školáků. 
Naštěstí ale kromě druháčků nikde nedošlo k úplné-
mu uzavření třídy ani školy a k přechodu na distanč-
ní výuku. Kromě pondělního testování až do 14. 2. 
a karantén lze říci, že školní dny připomínaly přede-
šlé běžné roky. 

V lednu jsme na prvním stupni zahájili Školičku 
bruslení na Zimním stadionu Hořovice a v únoru 
pro 3. a 4. třídu začal kurz plavání v plaveckém ba-
zénu Městského sportovního centra Hořovice. Také 
na druhé stupni jsme hodiny tělocviku trávili brus-

4.   látky vykazující karcinogenní, mutagenní, 
nebo teratogenní vlastnosti ve vodním 
prostředí nebo jeho vlivem 

5.   rtuť a její sloučeniny 

6.   kadmium a jeho sloučeniny 

7.   persistentní minerální oleje a uhlovodíky 
ropného původu 

8.   persistentní syntetické látky, které mohou 
vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout 
ke dnu a které mohou zasahovat 
do jakéhokoliv užívání vod

9.   kyanidy

nebezpečné látky:
1.   Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, 

měď, nikl, chrom, olovo, selen, arsen, antimon, 
molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, 
uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

2.   Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu 
zvlášť nebezpečných látek 

3.   Látky, které mají škodlivý účinek na chuť 
nebo vůni produktů pro lidskou potřebu 
pocházejících z vodního prostředí

4.   Toxické nebo persistentní organické sloučeniny 
křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 
těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež 
jsou biologicky neškodné nebo se rychle 
přeměňují ve vodě na neškodlivé látky

5.   Anorganické sloučeniny fosforu nebo 
elementárního fosforu 

6.   Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky 
ropného původu 

7.   Fluoridy

8.   Látky, které mají nepříznivý účinek 
na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné 
a soli a dusitany

9.   Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva 
a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované 
komposty

10.   Části čistících prostředků (parfémované 
ubrousky pro děti, části košťat a smetáků atd.)

11.   Tuky

Tímto bych chtěl všem občanům poděkovat za spo-
lupráci a schovívavost při řešení našich problému 
s vodovodem a kanalizací, a popřát Vám všem 
i v této pohnuté době krásné jarní dny. 

MK

zš a mš zajeČoV
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lením. Jednak proto, že přírodní vodní plochy neza-
mrzají a jednak proto, že od 1. 2. se pro nás uzavřel 
sál Lidového domu v Zaječově, neboť obec zde zahá-
jila rozsáhlou 16– ti měsíční rekonstrukci. Takže nás 
čekají hodiny tělocviku odkázané na rozmary počasí 
a náhradní řešení. Proto jsme navštěvovali posilov-
nu v Komárově a těšíme se, že jaro nám umožní vy-
užívat školní i obecní víceúčelové hřiště. Aby spor-
tování nebylo málo, v termínu 19. 2.–26. 2. 2022 
strávilo 36 žáků pod vedením paní učitelky Mgr.  Ka-
teřiny Ciprové týden lyžařského výcviku v Bedřicho-
vě v Jizerských horách. Poděkování patří nejen jí, 
ale i manželům Skácelovým a manželům Solarovým 
za doprovod a role lyžařských instruktorů. 

Hlavní prioritou však byla výuka dle školního vzdě-
lávacího programu a také doučování žáků, škola se 
zapojila do Národního plánu doučování. Škoda, že 
někteří rodiče zapojení do této aktivity, která je pro 
děti zcela zdarma, odmítli. 

dnešní školní život si nelze představit 
bez projektů, proto jich realizujeme 
hned několik:
1.   Šablony III – aktivity pro žáky, které zkvalit-

ňují výuku a její sepětí se životem
2.   Pomáháme školám k úspěchu – zaměřujeme 

se na rozvoj dětského čtenářství
3.   Projekty IROP prostřednictvím MAS Brdy 

(MMR ČR) – čerpáme finanční prostředky 
na zlepšení infrastruktury školy, zejména 
na pořizování moderního technického vyba-
vení. Letos jsme pořídili nový interaktivní vý-
ukový displej do 1. třídy za 68 880  Kč. 

Mezi šablonové aktivity patří např. Program e– Liška, 
kdy se děti setkaly se živou liškou Koko a poznávaly, 
jak žijí divoká zvířata v lese. Stejně tak absolvovaly 
program Malý programátor nebo virtuální prohlídku 
elektrárny Temelín. Těsně před jarními prázdninami 
žáci II. stupně realizovali Projektový den mimo školu, 
kdy na Zámku Zbiroh navštívili interaktivní výstavu 
jedli, pili, hodovali a seznámili se se stravovacími 
zvyklostmi za panování Karla IV. nebo Marie Terezie. 

Snažíme se též pracovat s nadanými žáky a posílat 
je do soutěží a olympiád. Ve druhém březnovém 
týdnu se naši žáci adéla hrabáková, Vojtěch růžička 
a aneta hošková zúčastnili v obecnici soutěže orga-
nizované VLS hořovice , YPef (mladí lidé v evrop-
ských lesích). naše družstvo obsadilo krásné 3.  mís-
to. děkujeme všem za reprezentaci školy a paní 
učitelce havlíkové za motivaci a přípravu žáků. 

Také jsme zaslali 12 soutěžních prací do výtvarné 
soutěže „ PO očima dětí“ a netrpělivě čekáme na vý-
sledky od Okresního sdružení hasičů v Berouně. 

Nyní se připravujeme na příchod několika nových 
žáků, kteří uprchli před válkou na Ukrajině a se 
svými rodiči našli útočiště v místním klášteře nebo 
u zdejších občanů. Studujeme legislativu, metodiku 

výuky i jazyk a snažíme se je začlenit do současných 
třídních kolektivů, abychom jim ve škole vytvořili 
vlídné a vstřícné prostředí. 

Náročné je toto období i pro deváťáky – ve dnech 
12. a 13. dubna budou skládat jednotné přijímací 
zkoušky na střední školy, a tak se snažíme je zapojit 
do intenzivní přípravy v češtině a matematice. 

Letos se na maturitní obory hlásí 15 žáků a 8 má 
zájem vyučit se řemeslu, nejčastěji v oboru cuk-
rářka, aranžérka zaměřená na tvorbu reklamy, 
elektrikář, zedník,instalatér, rybář… tedy obory 
žádané a potřebné.

Všichni se těšíme na jarní dny bez karantén a ko-
ronaviru, na to, že řadu hodin, zejména tělesnou 
výchovu, budeme moci realizovat venku a snad 
i na klidné vyučování, kdy děti získají nové poznatky 
a dovednosti potřebné nejen pro další vzdělávání, 
ale hlavně pro život. A protože 28. 2. jako každoroč-
ně oslavíme Den učitelů, chtěla bych všem kolegům 
i provozním zaměstnancům poděkovat za odvádě-
nou práci, která v posledním období přináší stále 
nové výzvy a úkoly, je náročná a změny přicházejí ze 
dne na den. Všem proto přeji do další práce mnoho 
energie, optimismu a radosti z obyčejných věcí, ale 
hlavně pevné zdraví. 

Paed. Dr.  Marie Ernestová , ředitelka školy

zš a mš zajeČoV
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cO nOVéhO V mŠ?
Také v mateřské škole se předškoláci připravuji ke vstupu do 1. třídy, 
letos bychom se rádi vrátili k prezenční formě zápisu, aby se děti seznámily 
s prostředím „velké“ školy. 
Vyvrcholením zimního období se stal Maškarní 
karneval. Do školky zavítal s veselým programem 
klaun, bavič a kouzelník Cucino. Děti se dozvěděly 
něco o masopustní tradici, zatančily si a pobavily se 
při různých zábavných scénkách. Nyní se mateřin-
ka v rámci projektu Šablony III chystá na velikonoč-
ní zvyky do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami 
a třída Včelek i na návštěvu divadelního představení 
v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, kde na ně 
bude čekat Pejsek a Kočička. 

V dubnu, 26. – 29. 4. , plánujeme ve třídě Včelky 
uskutečnit zotavovací pobyt na Šumavě v Hojsově 
Stráži a děti už se těší na vycházky do přírody i na to, 
že si vyzkouší, jaké je to vyjet někam bez maminky, 
jen s kamarády, a samozřejmě s paní učitelkou Roko-
vou a Kaufmanovou. 

Celá školka je již díky paním učitelkám jarně vyz-
dobena, barevnými květinami rozkvetl i plot a tě-
šíme se, až se zazelená a rozkvete i školní zahrada 
a děti zde budou moci trávit více času svými hrami, 
na novém pískovišti (vyrobeném panem Trinerem) 
a na houpačkách a prolézačkách. 

Paed. Dr.  Marie Ernestová, ředitelka školy

zš a mš zajeČoV

Ve středu 13. 4. 2022 
se od 14.00 do 16.00 bude konat

zápIs dO 1. rOČníku zŠ a mŠ zaJeČOV
 

v učebně 1. ročníku 
v budově 1. st. zš.  

Pokud nebude možné ze zdravotních důvodů 
zúčastnit prezenční formy zápisu, 
je možné jej provést elektronicky, 

formuláře budou ke stažení od 1. 4. 2022 
na webových stránkách školy a bude nutné 

je do 15. 4. zaslat na adresu školy. 
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ČeSKá mše VánoČní

Česká mŠe VánOČní

Po roční přestávce zaviněné epidemií Covidu, se le-
tos mohla dodržet tradice, uvedení České mše vá-
noční k ukončení vánočního období minulého roku 
a začátku roku nového. Smíšený pěvecký sbor ze 
Spáleného Poříčí se svými přáteli z Plzeňska a Roky-
canska, spolu s Mladou Muzikou z Chrástu, předvedl 
před zaplněným kostelem nádherné vystoupení, od-
měněné dlouhým potleskem a závěrečným společ-
ným zpěvem vánočních koled účinkujících i diváků,. 
Všem účinkujícím chceme i touto cestou srdečně 
poděkovat za jedinečný zážitek a vyslovit přání, aby 

na zaječovský kostel a jeho vděčné návštěvníky pa-
matovali s programem i nadále. Divákům děkujeme 
za návštěvu koncertu a těšíme se na setkání i při ji-
ných příležitostech. 

Omlouváme se všem, kteří se o konání koncertu 
vzhledem k malé propagaci nedozvěděli. Situace 
v průběhu pandemie byla značně nejistá a tak jsme 
byli se zveřejněním opatrní. Příště bude lépe. 

Děkujeme za pochopení. 

V. M. S. 

zš a mš zajeČoV

přIJímací řízení (zápIs) dětí dO mŠ
Přijímací řízení dětí do mš zaječov pro školní rok 

2o22/2023 
se koná v úterý dne 10. 5. 2022 

od 13.00 hod. do 16.00 hod.  
v budově mateřské školy č. p. 358. 

Pokud nebude možné ze zdravotních důvodů zúčastnit 
prezenční formy zápisu, je možné jej provést elektronicky, 

formuláře budou ke stažení od 1. 4. 2022 na webových 
stránkách školy a bude nutné 

je do 15. 4. zaslat na adresu školy. 

S sebou: 
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• rodný list dítěte
• doklad o místě trvalého bydliště dítěte
•  Při zápisu obdrží zákonný zástupce přihlášku do MŠ, kterou nechá potvrdit dět-

ským lékařem
•  Poslední ročník MŠ před zahájením školní docházky je pro všechny děti povinný. 

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

V zaječově dne 4. 3. 2022 Paed. dr.  marie ernestová, ředitelka školy
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ČeSKá mše VánoČní SPoLeK zděná

setkání se zastupItelI Obce Ve zděné
Dne 3. března 2022 se uskutečnilo setkání členů Rady spolku se zastu-
piteli obce Zaječov na "místě činu" ve Zděné. Projednána byla možnost 
obce podílet se na financování rekonstrukce budovy. Budova Zděné 
byla Spolku Zděná 2012 v roce 2013 odprodána obcí za symbolickou 
1 Kč s předkupním právem. Naším nejbližším cílem je dotáhnout Zdě-
nou k částečné kolaudaci. Namístě byla dohodnuta další spolupráce, 
které si nesmírně vážíme. 

Ing. Josef Švandrlík, 
místostarosta Spolku Zděná 2012
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SPoLeK zděná VeLiKonoČní VýzVa
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hIstOrIcké pOhlednIce
„neobvyklé záběry na obec“
V průběhu let se měnila estetika fotografie zob-
razující naši obec. V prvorepublikové nabídce po-
měrné pestrých pohlednic lze nalézt některé, které 
můžeme označit za méně vzhledné. Mezi ně pat-
ří pohlednice se záběrem na Cihelnu od hřbitova 
s dominující cestou a postavami zpovzdálí, na Vr-
chu ještě neprobíhala těžba v lomu. 

Druhému záběru dominují stromy, v popředí je 
rybník Heřman, opět část Cihelny a v dálce po-
hled na střed obec. Obě pohlednice prošly poštou 
v roce 1941. 

Pohlednice zapůjčili Josef 
a Pavel Švandrlíkovi. 

z hiSTORie

tragIcký pOžár 1876 ČasOpIs pOlItIk 
11. 8. 1876
TŘI DĚTI UHOŘELY. 
V Zaječově čp. 33 (okr. Hořovice) děti se ale 
narodily a podle zápisu v matrice i zemřely 
v čp. 35 v horním zaječově, zřejmě došlo 
k chybě v novinách dne 6. tohoto měsíce 
před půlnocí vzplál z dosud nezjištěných pří-
čin požár v domě krejčího a havíře Franze 
Křejdla (nar. 26. 11. 1835) a jeho manželky 
anny hráchové (nar. 26. 12. 1837) z Kařeza. 
Požár způsobil, že dům postavený většinou 
ze dřeva a pokrytý doškovou střechou vznikl 
při v současnosti panujícím suchu tak rychle, 
že budova byla ve chvíli v plamenech a celá 
lehla popelem. Bohužel při tom přišly o život 
tři majitelovy děti – sedmiletý chlapec Václav 
a dvě děvčátka Terezie a anežka ve věku 12 
let a 6 měsíců. Majitelova manželka se v prv-

ním okamžiku snažila zachránit z chléva krá-
vu. Když se z chléva vrátila, nebylo již mož-
né děti zachránit a ty uhořely – šestiměsíční 
dcera v pokoji a dvě další děti na půdě, kde 
spaly. Tato zcela zuhelnatělá těla byla násle-
dujícího dne vyproštěna ze spáleniště. Škoda 
těžce poškozeného krejčího, který v době po-
žáru nebyl doma, byla vyčíslena na 1000 zla-
tých, proti čemuž byl ale pojištěn jen do výše 
200 zlatých. Pohřeb dětí se konal na místním 
hřbitově dne 8. června a jako příčina úmrtí 
je v matrice zapsáno „upálení při vypuklém 
požáru“. 

Pozn.: tučně jsou v textu doplněny údaje nad 
rámec originálního textu Z. K. 

příhOdy z hIstOrIe
Rovnost 1907
Přezouval se na mostě. Krejčovský pomoc-
ník, 18letý František M., přezouval si na mos-
tě u Zaječova boty. Opřel se o zábradlí mostu, 
to se zlomilo a František M. spadl do potoka 
z výše 3 m a zlámal si pravou ruku. Byl dopra-
ven do plzeňské všeobecné nemocnice. 

Venkov 1908
horká krev. V kterémsi hostinci u Dobříva do-
stali se onehdy V. Štych z Rokycan a František 
U. ze Zaječova do hádky, která záhy přešla 
ve rvačku, při níž Štych ukousl svému protivní-
ku kus palce levé ruky. Ale ten nelenil a vyrazil 
mu za to dva zuby. Horkou krev jejich utiší asi 
okresní soud. 

z hiSTORie
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z hiSTORie

nová Ves čp. 33 u blováků, u taušů

Již František Klement nar. r. 1827 je uváděn jako 
řezník a hostinský. Přezdívka u Blováků vznikla asi 
z důvodu, že pocházel z Blovic. 

Dům byl postaven v r. 1860. V roce 1923 dům ku-
pují od Mathildy Martykánové a slečny Albíny Kle-
mentové dům s hostinskou koncesí, rodina Václava 
Tauše, řezníka a hostinského ze Třenice. Ten padl 
v 1. světové válce v ruském Polsku a v r. 1924 přebí-
rá jeho syn Václav nar. r. 1902 živnost. Vše moder-

nizuje a předává svému synovi Václavu nar. r. 1925. 
Je poslední generací řezníků. Jeho sestra Anna se 
provdá za četníka Vítězslava Jánoštíka, který je 
po válce zastřelen Banderovci a je pohřben na míst-
ním hřbitově za velké účasti občanů. 

zaječov čp. 77 na hrázi
Kolem roku 1800 zde bydlí rodina obchodníka či 
kupce Františka Koppa. Jeho vnučka Antonie nar. r. 
1882 si v r. 1901 bere za manžela Emanuela Jíchu 
z Kvaně čp. 20. Jejich vnuk Pavel Jícha nar. r. 1946 je 
dnešní majitel. 

Býval zde zájezdní hostinec. Forman s povozem zajel 
ke chlévům od Lapáčků a po schodech vyšel o pa-
tro výše. Po levé straně bývala šenkovna, po pra-
vé straně kuchyně spojená s krámem. Do toho se 
tako vstupovalo ze hráze. Byl zde obchod s hřebí-
ky. Ještě dnes jsou zde zachovány vstupní dveře se 
schůdkem. 

Do hospody se mohlo vstoupit též ze hráze, ale 
dveře jsou zazděny. V létě zde bývali ubytováni let-
ní hosté. Jistě nejznámější býval spisovatel Eduard 
Bass. Našly se zde také církevní odpustky z r. 1852.

Této budovy se také využívalo jako obecní knihovny 
a dětské poradny. 

J. B. 

Hostinec na Hrázi (2019)

Hostinec u Blováků (Taušů)

hIstOrIe žIVnOstí V zaJeČOVě a na kVanI (VIII. díl) 
hospody v zaječově (2. část)
V dnešním putování budeme pokračovat po dalších 
třech zaječovských hospodách. 

zaječov čp. 37 u klírů
Hostinec čp. 37 je uváděn okolo r. 1800, kdy zde by-
dlí vdova Anna Čapková nar. r. 1774 s dcerou Barbo-
rou. Bydlí zde v podnájmu rodiny učitelů, kramářů 
a kočující obchodníci. V roce 1882 zde žije se svou 
početnou rodinou řezník a hostinský Václav Klier 
nar. r. 1853. Používal první auto jezdící po Zaječo-
vě, k svážení dámské obsluhy do hostince z Roky-

can. Býval zde krám Františka Kocourka, který zde 
prodával a opravoval jízdní kola. V r. 1939 zde bydlí 
obuvník František Mužík a je zde sběrna rozbité obu-
vi. V roce 1950 je zde zřízen mandl, který vedla paní 
Růžena Broumová. Po zrušení živnosti je vše přesta-
věno na byty. 

Hostinec u Klírů

z hiSTORie
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Tour de
vodárny
& ČOV
Dne 14. 5. 2022
Přijďte se podívat do vodojemů
a ČOV v Zaječově.

Otevřeno: 
Od 10:00 do 10:20 hod VDJ v Horním Zaječově 
Od 10:20 do 11:20 hod ČOV Zaječov
Od 10:40 do 11:40 hod VDJ Kozojedy
Od 11:00 do 12:00 hod VDJ Kout 
Od 11:30 do 14:00 hod Úpravna vody v CHKO Brdy

Pojď navštívit vodárny pěšky, na kole a nebo autobusem. 
Autobus pojede od Zděné v 9:50hod. a bude jezdit kyvadlově mezo VDJ.
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