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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám příjemné
prožití letních dnů
a dovolené plné
slunce a pohody.

Ocenění obce Zaječov

Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov
Irena Nezbedová – místostarostka obce
Zaječov

16. 6. 2022 jsem se zúčastnil
slavnostního předání cen od Svazu
měst a obcí České republiky.

stav plánovaných akcí v zaječově
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit se stavem plánovaných akcí v naší obci. Ke konci
volebního období máme rozjeto hned několik staveb. Podařilo se nám získat
i další finanční prostředky. Rok 2022 bude stavební až do konce roku i pro
nové zastupitelstvo. Pro přehlednost sepíši rozjeté akce v bodech:
LD Zaječov

Workout / Cross fit hřiště

Stále zde probíhají stavební práce. Ukončení akce se
předpokládá až začátkem roku 2023, jelikož se bude
muset vyměnit několik špatných trámů ve střešní konstrukci a dále se musí realizovat protipožární
podhled, se kterým se bohužel nepočítalo. Stavba
ale probíhá dobře. Pokud by měl někdo zájem, rád
vás na stavbě osobně provedu.

Bohužel jsme dotaci nezískali, ale dotační titul by
měl být znovu vypsán. Pokusíme se tedy připravit,
pro nové zastupitelstvo, novou žádost, aby mohlo
hned v listopadu nebo v prosinci opět požádat. Zůstali jsme bohužel asi 116. pod čarou a to již asi finance na hřiště nedostaneme.

Naše obec na slavnostním večeru dostala ocenění Certifikát pro vzdělanou obec. Tento certifikát získaly pouze jednotky obcí. Děkuji všem
zastupitelům, kteří podstoupili vzdělávací semináře a kurzy ESO pořádané SMOČR.
Vladimír Havlík – starosta

Plánované akce:

Rybníček v Horním Zaječově

Ten kdo chodí okolo, určitě se mnou bude souhlasit,
že nebeský rybníček není v dobrém stavu. Projekt
jsme připravili již před dvěma lety, ještě s Ing. Marií
Kaslovou a nyní jsme na něj získali finanční prostředky a to v celkové částce 1 000 000,– Kč od Středočeského kraje. Rybníček by se měl realizovat do konce tohoto roku.

3. 9. 2022 – Zaječovské Zaječení

3. 9. 2022 – Ukončení léta
Komunikace MK50 (nad fotbalovým hřištěm)

Sportovní hala Zaječov

Získali jsme dotaci od MMR necelých 1,2 mil Kč. Komunikace se bude realizovat srpen / září 2022. Akce
je již vysoutěžená v roce 2021 a byli jsme mezi 100
úspěšných žadatelů. Za námi zůstalo asi 800 obcí,
které žádnou dotaci nedostaly.

3. 9. 2022 – Oslavy Hasiči
Vladimír Havlík – starosta

Poslední věc, která nám v Zaječově chybí, je sportovní zázemí v zimních měsících a tělocvična pro ZŠ
a MŠ Zaječov. Situace vypadá velice dobře. Naskytla se možnost financovat stavbu v rámci výstavby
veřejných budov v nulovém standardu. Na akci by
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Pumptrack Zaječov

měla být až 80% dotace ze SFŽP. V červnu proběhne
výběrové řízení a zastupitelstvo schválí zadání vyprojektování kompletní dokumentace pro stavební
povolení.

Firma má bohužel, s nástupem realizace, lehké opoždění. Poslední termín, který nám definitivně přislíbila je zahájení prací v polovině měsíce července. Věříme tedy, že firma začne co nejdříve a děti si ještě
stihnou hřiště pořádně užít koncem srpna. Realizace
se plánuje cca na 4–5 týdnů.

Intenzifikace ČOV – kanalizace a vodovod Kvaň

Čekáme na vyhlášení dotace. Již víme termín. Měla
by být vyhlášena začátkem července. Teoreticky se
může začít kopat, ale potřebujeme mít záruku, že
nám budou přislíbeny finanční prostředky ze SFŽP.

Přístavba hasičárny Zaječov

Odpadové hospodářství a ekologie

Rada obce schválila podání několika žádostí o dotace. V měsíci červen až srpen budou vyhlášeny dotace na rozpočtové období 2021–2027 a finance by
měly být okolo 85%, což na dnešní dobu je stále výborné. Dotace se budou podávat na tyto akce: kompostéry, sběrné nádoby na papír/ plast, kontejnery
a sběrný dvůr Zaječov. Dále máme možnost zakoupit
komunální vozidlo na svoz odpadu s aktivním kontejnerem, či traktor a to vše s 50% dotací, což je opět
velice výhodné. Získáme možnost dělat si odpady
opět lépe a za lepší peníze než nyní.

Nelehká situace, která nás čeká
Většina z nás asi poslouchá premiéra, televizi…
a můžeme si tedy představit jaká doba nás na podzim a v příštím roce čeká. Bohužel zdražování nebere konce a není tomu jinak ani u naší obce. Na konci měsíce června nám skončila 2 letá fixace za TOP
cenu 1,2 Kč u ČEZ Esco a všude přítomná drahota
dolehne i na nás. V současné době se snažíme osadit
LED světla, optimalizovat distribuční sazbu pomocí
snížení jištění a další opatření. Člověk si říká, kdy to
nabere konce, neboť těch nepříjemných zpráv, covid, válka, má již dost. Věřím, že energetické a potravinářské zdražování zvládneme a bude to poslední
z globálních špatných zpráv současného světa, které
se nás přímo dotýkají.
Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

Vážení spoluobčané,

Máme projektovou dokumentaci, ale bohužel tento rok nebude vyhlášená žádná výzva. Věříme, že
v příštím roce opět GŘ HZS a MV vyhlásí dotace
na rekonstrukce a přestavby hasičských zbrojnic.
To bylo stručné shrnutí hlavních projektů, které jsou
v realizaci nebo v přípravě. Věřím, že i když máme
jednu velkou akci v realizaci, což je LD Zaječov a čeká
nás velká stavba kanalizace, že vždy by měla být
možnost zafinancovat i další zmiňované akce, pokud získáme alespoň 80% a vyšší financování. Stav
všech bankovních účtů obce v současnosti dosahuje
16 000 000,-Kč.
Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

čas neúprosně letí, a tak se dostáváme do poloviny
roku. Víme, že samosprávy, kterým státní rozpočet
v posledních letech přál, budou muset počítat se
snížením daňových příjmů. I přes nelehké období je
naše obec připravena realizovat plánované investice.
Ty nebudu rozvádět, protože to je v okénku pro pana
starostu Havlíka.

tím, jestli jsme k sobě ohleduplní, zda si mezi sebou
nevytváříme zbytečné problémové situace. Je třeba
si uvědomit, že život je sám o sobě dosti složitý, tak
proč si ho ještě znepříjemňovat. Je třeba proto zajistit pro nás, místní obyvatele, dostupnost služeb,
dostatek příležitostí ke sportovnímu, kulturnímu
a společenskému vyžití. Ale i prostor relaxační, oddechový, klidný a čistý. Sami víte, že jsou mezi námi
ale tací, kteří nám tyto činnosti narušují. Obec má
spoustu vyhlášek, ale často nejsou občany dodržovány. Společnou tolerancí, včasným upozorněním a řešením problémů, podáním pomocné ruky a zájmem
o obec bychom mohli ještě více napomoci poklidnému životu v naší obci.

Avšak nejdůležitější je podpora těch, kteří dělají obec
obcí – to jsou spolky, školy a školky, zájmové kroužky, sportovci a spousta dalších organizací a jednotlivců. Jsem si vědoma jejich potřeb i jejich důležitosti
pro zachování a rozvoj společenského života obce.
V každé rodině za zavřenými dveřmi prožíváme své
osobní příběhy. Společně pak, jako občané jedné
obce, tvoříme její příběhy, utváříme náš životní prostor. Snahou nás všech je zajistit si, v současné uspěchané době, poklidný chod obce. Abychom měli čas
a prostor na řešení svých osobních věcí, svých každodenních problémů. Stojí za to se zamyslet nad

Častokrát, když už se zaradujeme, že víme, kudy v životě jít, tak nás život v tu chvíli pošle jinam. Proto ať
na všechny životní výzvy umíme zareagovat pružně,
protože po cestě života se má jít, a ne na ní stát.
Irena Nezbedová, místostarostka
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Oddíl „Zajíců“ pod SDH Zaječov

Starší kluci

V letošním roce jsme naštěstí mohli najet na normální režim. Děti tedy
mohli začít chodit na pravidelné tréninky a vše, co jsme se na nich naučili,
předvést na soutěžích.
Chaloupecké motání hadic

se nám kupila chyba za chybou a my určitě nepředvedli to nejlepší, co umíme. Ale díky podzimnímu
kolu a tomu, že i s chybami se naše umístění na jednotlivých disciplínách řadila mezi ty medailové, se
součet bodů nakonec ukázal jako nejnižší ze všech.
Takže i ta bída nakonec vynesla vítězství.

Hned první možnost jsme měli 2.4. na Chaloupeckém motání hadic. Naše výprava byla početná, nutno říct, že výkony byly skvělé. V některých kategoriích naši závodníci "nedali" šanci ostatním sborům.
Krásných umístění bylo hodně, naše děti ukázaly, že
trénovali opravdu poctivě a i přesto, že pro některé to byla první soutěž, tak ve výsledku by to nikdo
nepoznal. My zmíníme jen ty umístění, kdy to cinklo
v jednotlivých kategoriích, protože právě tato místa
nám, jako sboru, přinesla body a s nimi i obhajobu
vítězství v pořadí sborů.

Starší žáci to taky umí líp, ale v jejich případě se jednalo o malinké drobnosti. A třeba útok.... No to bylo
pohlazení po duši, a zároveň nejrychlejší útok dne.
O víkendu si tak starší nasbírali na každé disciplíně
vítězství a jednička k jedničce nakonec nemohla jinak než přinést vítězství celkové a s ním i postup
do krajského kola. To bylo na plánu 10.–11.6.

Honzík Růžička 2.místo
DavčaKrajzinger 3.místo
Nikolka Hrabáková 1.místo
Vaneska Lipertová 2.místo
Kristýnka Hrubá 1.místo
Andulka Eismannová 2.místo
Jenni Valentová 3.místo
Vojta Růžička 1.místo
Kuba Eismann 2.místo
Kuba Grunt 3.místo

Ještě mezitím jsme stihli ještě jednu postupovou
soutěž, a to okresní kolo v běhu na 60 metrů s překážkami. Zde se nám povedlo zúročit, že se této
disciplíně věnujeme již několik let poměrně hodně.
Mezi postupovou pětku se v jednotlivých kategoriích probojovalo hned 12 našich dětí.
Mladší dívky
5. místo

Vanessa Ringesová

3. místo

Jennifer Valentová

Po této soutěži jsme se již plně vrhli na přípravu
na okresní kolo hry Plamen, tedy konkrétně na jeho
druhou část. První dvě disciplíny jsme si odběhali již
na podzim.

2. místo

Vanesa Lipertová

1. místo

Kristýna Hrubá

Ta proběhla na Vižině 28-29.května. Naše přípravka,
nejroztomilejší kategorie ze všech, si vedla naprosto výborně. Během soboty nenašla přemožitele ani
na 4x60m ani na útoku. Navíc vítězství z podzimního
ZPV a dvojka z dvojiček, přispěly k celkovému vítězství.

2. místo

Šimon Čermák

1. místo

Štěpán Čermák

Okresní kola postupových soutěží

5. místo

Vojtěch Růžička

4. místo

Jakub Eismann

2. místo

Jakub Grunt

1. místo

Jakub Skácel

Všichni tak vybojovali postup do krajského kola, které proběhne 4. 9. v Rakovníku.
Tentýž den na stejném místě proběhlo také okresní
kolo pro dorostence. Sem jsme vyslali pouze jednotlivce a to v kategorii střední dorost Matěj Grunt a Jakub Skácel a starší dorostenky Veroniku Zárubovou.
Verča a Kuba svoje kategorie s přehledem ovládli
a postoupili tak na krajské kolo. Matěj skončil druhý,
ale na krajské kolo se také podíval, když posílil dorostenecké družstvo z Chaloupek.

Kraj Čelákovice dorostenci
nejchytřejší útok a my byli suverénně v boji o medaili i o postup na republiku. A pak přišel závěr. Štafeta
dvojic. Těžko říct, jestli se tam mohlo pokazit ještě
něco víc. Začalo to špatně rozhozenou hadicí, pokračovalo trestnými body za stočení hadice a skončilo
posledním místem na disciplíně. A tak jak vloni při
nás stálo to sportovní štěstí, tak letos si vybralo jiné
koně. Nám promíchání družstev bodově vyneslo konečné čtvrté místo.

Krajské kolohry Plamen a dorostu

Proběhlo 10.–12.6. v Čelákovicích. No a upřímně
není úplně lehké to shrnout.
Starší žáci začali v pátek a hned první disciplínou
4x60m se vyhoupli na medailovou pozici. Útok CTIF
a drobné zaváhání, ale i tak páté místo a ZPV jako
závěr dne, a my byli průběžně druzí. Snažili jsme se
zůstat hlavou trochu v klidu, protože to přece jen
byla pouze polovina soutěže, jenže štafeta CTIF, která i s chybami stačila zase na placku a hlavně druhý

Krásné umístění! Na kraji je to úspěch. Naše výkony
byly skvělé, povedené. I s ohledem na to, že jsme
byli jedno z mála neposkládaných družstev, jen
naše děti. Ale prostě to bylo na dosah pár, doslova
pár, bodů.
Jenže pak přišla neděle a s ní jednotlivci.
Od nás Verča Zárubová a Kuba Skácel. Verča v kategorii starší dorostenky pojistila stovky, dala čisté
testy a i s ohledem na svoje bolavá záda, která jí nedovolila trénovat, zvládla dvojboj dobře a přihodila
další "bramboru", tedy celkové čtvrté místo.

Mladší kluci

Kuba ve středních dorostencích nechal tělo i hlavu
dělat, co umí. A z každé disciplíny se odnesl jedničku.
A tak tam Kuba poslal zase postup na mistrovství ČR.
Loňský úspěch posun o level výš, protože ho dokázal
zopakovat!!!! A tím nám ty celkové emoce přehoupnout na kladnou, hooooodně kladnou stranu. Poslední brambory do sbírky nám pak přidal ještě Matěj Grunt, který skončil 4. s družstvem Chaloupek.

Starší dívky

Mladším žákům se tolik nedařilo, vlastně jediné, co
se povedlo jako na tréninku, byla štafeta CTIF. Jinak

2. místo

Hana Sedláčková

1. místo

Anna Eismannová

Přípravka Plamen Vižina
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Mistroství České Republiky v soutěži dorostenců
jednotlivců proběhne 3. 7. v Ústí nad Labem tak prosíme držte pěsti.

AED ve výbavě SDH Zaječov
V lednu loňského covidového roku z iniciativy zaměstnankyň prodejny
COOP nám občané Zaječova darovali krásnou částku. My jsme tenkrát slíbili,
že zaVaší obětavost uděláme něco pro Vás.

Družstva žen a mužů

Postupové soutěže mají za sebou také družstva žena
a mužů. Ty začínají ještě o kolo níže. První soutěží
bylo okrskové kolo v rámci okrsku Komárov, které se
konalo začátkem dubna v Olešné. Ženy i muži svojí soutěž s přehledem vyhráli a postoupili do kola
okresního. To se konalo 4. 6. v Hředlích. Ženy zde
předvedly druhý nejrychlejší požární útok a na štafetě 4x100 skončily čtvrté. Nutno dodat, že kdyby jejich rychlejší štafeta nebyla kvůli zaváhání jako neplatná, tak by disciplínu o víc jak 10 vteřiny vyhrály.
Celkově to ženám vyneslo 2. místo. Muži na soutěži předvedli také druhý nejrychlejší požární útok
a štafetu s náskokem vyhráli. V konečném hodnocení tak měli stejný počet bodů jako družstvo Broum,
ale díky horšímu požárnímu útoku muži brali také
celkové 2. místo. Svými výkony na požárním útoku si

Sice to trvalo delší čas, ale máme to! Za podpory Vás
a Nadace Agrofert, která přispěla částkou 36 148 Kč,
jsme zakoupili do výbavy hasičů AED přístroj.
Mladší a starci Plamen Vižina
ale obě družstva vybojovala postup na Pohár starosty krajského sdružení hasičů, který proběhne v září.
Muži a ženy dále rozběhli sezónu v Brdské lize, kde
se nám na prvních dvou kolech zatím moc nedaří,
ale dále trénujeme a pracujeme na sobě.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na naše oslavy
130. let od založení SDH Kvaň, které proběhnou
3. 9. 2022 v okolí naší požární zbrojnice.

Moc děkujeme všem občanům
Zaječova za podporu a rádi Vás
uvidíme na akci, kterou budeme pořádat. Zde budete mít
možnost si práci s AED přístrojem vyzkoušet osobně. Více informací již brzy.

K čemu je dobrý a jak se k němu v případě potřeby
dostanete? Automatický externí defibrilátor (AED)
je přístroj, který pokud je dostupný, tvoří nedílnou
součást základní neodkladné resuscitace, při náhlé
srdeční zástavě.
AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě
řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život
ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou
fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.
V případě poskytování první pomoci je vždy nezbytné jako první kontaktovat zdravotní záchranou službu, která vyhodnotí situaci a pokud bude potřeba,
vyšle na místo místní jednotku hasičů s AED.

Krajské kolo Čelakovice starší žáci nástup
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Vítání občánků
v Zaječově
Starosta obce Vladimír Havlík spolu s členkami
kulturní a sociální komise slavnostně přivítal
v obřadní síni obecního úřadu 15 nových občánků: Amálii Sopkovou, Karolínu Červenkovou,
Jakuba Čermáka, Sofii Tomáškovou, Patricii Šlosarovou, Artura Kubika, Jana Damka, Vojtěcha
Maršíčka, Rozálii Šímovou, Emilii Pavlisovou,
Vítka Slabého, Natálii Chvojkovou, Jana Šmída,
Matyáše Vosiku a Rozárii Horníkovou.
Úvodního slova se ujala předsedkyně kulturní
komise Dagmar Ungrová, následovaly básničky,
které přednesly děti z naší mateřské školy s paní
učitelkou V. Rokovou. Nakonec pronesl přivítací
řeč pan starosta. Dětem předaly členky kulturní
komise dárky a maminkám kytičku. Přejeme jim
do života hodně zdraví, štěstí a radosti.
Dagmar Ungrová

Artur Kubik

Amálie Sopková

Jakub Čermák

Jan Damek

Emilie Pavlisová

Jan Šmíd

Karolína Červenková
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Matyáš Vosika

Natálie Chvojková

Rozárie Horníková

Sofie Tomášková

Patricie Šlosarová

Rozálie Šímová

Vít Slabý

Vojtěch Maršíček

12

13

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 2/2022

ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 2/2022

50 let letních táborů

Zlaťáci šlapou už padesát let
Tábory

V letošním roce si Zlaťáci Zaječov připomínají 50leté
konání letních táborů. Všechno začalo v roce 1972,
kdy jsem získal povolení od tehdejšího MNV Skryje
na desetidenní dětský tábor u řeky Berounky. Konal
se začátkem července a ještě jsme neměli ani stany
s podsadou. Podnikali jsme výpravy od Týřova k Podmokelským jezírkům, chodili hledat trilobity a plnili
jsme orlí pera i bobříky. Další dva roky byl náš chlapecký oddíl součástí tábora na Zbirožském potoce.
První samostatný oddílový tábor, kde se k nám přidala i děvčata, proběhl na řece Střele v roce 1975
na vypůjčené louce u Nučického mlýna. O dva roky
později jsme se přesunuli na námi objevené a domluvené tábořiště na Úterském potoce. Zde jsme
postavili dřevěnou základnu – srub, který přetrval
i po přesunu tábora coby místo pro nejrůznější setkání. Od roku 1990 se letní tábory konají v poklidném údolí Dolského potoka v blízkosti obce Polínka
(Krsy). Zde máme již svoje zázemí, které se postupně
rozrůstá a vylepšuje.

Pohled na tábor na Ůterském potoce 1987
rafty nebo lodě; a nakonec si kupovali svoje. Nejdřív
jsme se plavili po Berounce, pak nám Berounka byla
málo. A tak jsme poslali lodě vlakem, později nasedli
na autobus s vlekem a zamířili dál. Na seznam zážitků nám přibyla Sázava, Lužnice, Vltava, Ohře, Otava
nebo Střela; a když upouštěli přehradu, mohli jsme
sjet i říčku Klabavu. Na některé jsme se mnohokrát
vraceli. Například Berounku jsme tradičně jezdívali
na Velikonoce. Díky kamarádům z unie a vodáckému
oddílu z Kladna se podařilo několika z nás sjet na raftech i řeky ve Slovinsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku
a Francii. Byl to pro nás životní zážitek. Nezapomenu,
jak jsem v Norsku jel jednu z řek, a když se její tok zúžil mezi okolní skály, připadal jsem si, jako když jedu
z Miliny do Zaječova.

Voda a jiné akce

Prázdniny 1972 představovaly v naší dosavadní klubové činnosti ještě jeden významný zlom. Na konci
srpna toho roku jsme se vydali na čundr do okolí Holýšova a v řece Radbuze jsme našli utopenou
starou kanoi. Odnesli jsme si ji na nádraží, dopravili
do Kařízka a plni nadšení z faktu, že máme vlastní loď,
jsme s ní pokračovali pěšky do Zaječova. Začalo to
blbnutím na Heřmanu a za dva roky jsme si půjčovali

Nezůstávalo jenom u vody, v zimě jsme vyráželi
na prodloužené víkendy, převážně na běžky na Šu-

Plavba po řece IZER, Francie

Pohled na tábor u Polínek 1999

50 let letních táborů
mavu, do Krkonoš, Jizerek nebo Krušných hor. Podnikaly se také výjezdy na kolech po okolí i do vzdálenějších míst. Nejčastěji se ovšem chodilo a chodí
pěšky na pochody. Dřív se jich během roku uskutečnilo několik. Dodnes vydržel Novoroční pochod,
na kterém se scházíme už od roku 1980. Tehdy byla
naším cílem Mošnova síň a „Stará“ hospoda v Dobřívě, od té doby jsme zběhali zajímavosti a hospody
široko daleko.
Jako klub zaštiťujeme i okresní kola celostátních hudebních soutěží PORTA (od roku 1995) a její dětskou
obdobu BRÁNA (od 1999). Naše děvčata, Soňa, Pavlína a Andrea, vedou v místní základní škole klub Šikulky. Za ty roky naší činnosti jsme poznali řadu míst
a lidí a zasvětili i další generace. Na táborech se každý
rok sejde na šedesát dětí, aby si užily čas v přírodě,
poznaly nové kamarády a naučily se něco nového.

Svíce s raftem – Francie

Za „Zlaťáky Zaječov Karel Fencl

Tábor na Ůterském potoce 1982-3

Tábor na Střele 1976 – táborový oheň

Třetí plavba po řece Berounce 1977

Ůterský potok – tábor – táborák
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Zimní období v ZŠ Zaječov

•	Škola získala od MŠMT účelový příspěvek na „překonání digitální propasti“, tedy na pořízení dalších
koncových ICT zařízení a na financování doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem po covidové distanční výuce. Dále jsme obdrželi 40 000,– Kč
na pořízení robotických hraček pro MŠ.

Školní rok 2021–2022 pomalu spěje ke svému závěru a děti už začaly
odpočítávat dny zbývající do prázdnin. Konečně jsme si po 2 letech užili zase
školu plnou dětí, bez uzavírání, bez distanční výuky, školu plnou života a řídící
se obvyklým rytmem. Ještě je brzy na celkové hodnocení, ale o některá fakta
ze života školy se můžeme již nyní podělit.

•	Pro nový školní rok bylo do 1. třídy zapsáno 16
žáčků, z toho 2 z Olešné a do MŠ bylo přijato 22
dětí, takže kapacita 64 je naplněna na 100%. Mrzí
nás, že jsme 16 zájemců museli z kapacitních důvodů odmítnout, 4 ze Zaječova, 6 z Jiviny, 6 dohromady z Tění, Chaloupek, Malé Vísky a Komárova.
•	Naši pedagogové usilují o osobní rozvoj každého
žáka a snaží se všem pomoci při volbě jejich další
vzdělávací cesty. V letošním roce 15 žáků skládalo
jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory,
více než polovina z nich se na žebříčku přijímaných umístila v první dvacítce a jejich úspěšnost
přesáhla celostátní průměr. 7 žáků má zájem
o učební obory, ale letos bylo obtížné se dostat
na cukrářku nebo na kuchaře-číšníka, na technické obory to bylo jednodušší. Pouze 2 žáci museli
absolvovat 2. kolo přijímacího řízení a byli nakonec úspěšně přijati.

Brdský víceboj – poznávačka z přírody
•	Pozornost věnujeme nadaným a talentovaným
žákům a hlavně těm, kteří sami chtějí udělat
něco navíc. Proto děti připravujeme na olympiády a na vědomostní i sportovní soutěže. V letošním roce velkým sportovním úspěchem bylo i 1.
a 2. místo obou našich družstev v dopravní soutěži mladých cyklistů v Berouně. Mladší žáky reprezentovali Adéla Hrabáková, Anna Eismannová,
Tomáš Nezbeda a Šimon Hochmann. Za starší žáky
soutěžili Jakub Skácel, Lukáš Sviták, Ema Čechová
a Hana Sedláčková.

První a druhá třída – výlet do Koněprus
•	V naší základní škole s v tomto roce vzdělává 175
žáků, z toho 7 z Ukrajiny. V posledním týdnu nám
ale někteří avizují návrat do své vlasti nebo přesídlení v rámci naší republiky, aktuální situace bude
asi známá až po prázdninách, ale k mimořádnému
zápisu se nikdo nedostavil.

•	Díky paním učitelkám Mgr. Komínkové a Ing. Černé jsme se zapojili do řady sportovních soutěží – Olympijský víceboj, Běžecko-plavecký pohár,
Pohár rozhlasu, které byly zaměřeny zejména
na atletiku. Zde byli oporou týmu vždy sportovně zaměření kluci z Olešné – David Reindl, Josef
Němeček a Lukáš Sviták, ze zaječovských Jakub
Skácel, Olda Kiss, Jakub Eismann, Markéta Šrámková, Hana Sedláčková, Aneta Hošková, Anička Eismannová a Kristýna Hrubá. Děkujeme jim
za příkladnou reprezentaci školy.

dívali do ZOO, šesťáci a sedmáci do Levandulového údolí u Zdic a do zdického Army muzea, osmý
a devátý ročník se vydaly za poznáním staré Prahy.
•	K tomuto období patří klasické školní výlety,a tak
deváťáci vyrazili hned na třídenní pobyt do Železné Rudy, který pro ně připravily paní učitelky
Mgr. Markéta Erazímová, jejich třídní, a Mgr.Radka Pavlisová. Výlet se vydařil, většině žáků se líbilo
ubytování v penzionu Samoty s pěkným vnitřním
bazénem. Škoda, že túru na Černé a Čertovo jezero pokazil déšť. Slovy jednoho účastníka: „…bylo
to namáhavý, dlouhý, ale dali jsme to.Mega jsme
si to užili, klidně bych výlet zopakoval…“

•	Zapojili jsme se do programu EU OP VVV – Podpora škol formou zjednodušeného vykazování, zv.
ŠABLONY III, které během dvou let škole přinesou
cca 600 000,– na zkvalitňování forem výuky, výuku s ICT, organizaci projektové výuky a na školního
asistenta do MŠ. Nyní právě využíváme šablonu
Projektový den mimo školu, a tak se děti z MŠ po-

•	Snažíme se zkvalitňovat i zájmové vzdělávání, zejména školní družinu, která má již kapacitu 60
dětí a věnují se jim ve 3 odděleních 3 paní vycho-

Dětský den aneb Brdský víceboj
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Staročeské máje

vatelky. Družina není pokračováním školy, je zde
dostatek prostoru pro spontánní hru, sportování,
rukodělné činnosti i poznávací aktivity. Děti mají
možnost využít nabídku odpoledních svačin. V posledních květnových dnech se družina věnovala
soutěžím a hrám ke Dni dětí, ale paní vychovatelky připravily i zajímavou dopravní soutěž spojenou
s jízdou zručnosti na koloběžce.

Staročeské máje v Zaječově
Po dlouhých čtyřech letech se v Zaječově opět podařilo obnovit tradici
a konaly se Staročeské máje, které vyšly naposlední květnovou sobotu.

•	K závěru spěje poslední měsíc školního roku, který
skončí vydáním vysvědčení ve čtvrtek 30. 6., deváťáci chystají od 9,00 hodin slavnostní rozloučení
se školou, do níž 9 let docházeli. V posledním týdnu již nebude probíhat odpolední výuka a budeme
se věnovat pobytu v přírodě, cyklovýletům, návštěvě Kina Zaječov a výměně učebnic.

Čtvrťáci – ukládání k spánku
•	Chtěla jsem být stručná, ale život školy je tak pestrý, že jej nelze popsat na pár řádků. Na závěr bych
chtěla poděkovat vedení obce za spolupráci, partnerství a přátelskou komunikaci při řešení veškeré
školské problematiky.Těšíme se, že se nám snad
společně podaří splnit náš velký sen, dopřát našim
žákům moderní,bezpečnou a hlavně „opravdovou“ tělocvičnu, která bude sloužit veškeré sportovní veřejnosti v obci.

•	Co přinese nový školní rok? Pro školáky začne netradičně ve čtvrtek 1. září. Pedagogům se opět
změní legislativa ( a přibude administrativa), pro
žáky zatím mnoho novinek nebude, velká revize
rámcového vzdělávacího programu je totiž stále
na startovní čáře.Posílení hodin informatiky zavedeme od 1. 9. 2023.
•	Bohužel, dochází i k přirozené obměně pedagogického sboru a z našeho týmu odchází dlouholetá
Paní učitelka( opravdu s velkým P) a vynikající češtinářka Mgr. Eva Jíchová. Odejít na jiný typ školy
se rozhodla i Mgr. Marcela Duffková. Z provozních
pracovníků odcházejí na odpočinek dlouholeté
paní uklízečky Dana Anýžová a Anna Vajnarová.
Všem jim děkujeme za vykonanou dlouholetou
práci a přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu. Čekáme tedy pracovní posily a pro žáky necháváme tyto informace jako malé překvapení.

I přesto, že nám přípravy mírně zkomplikoval déšť
a počasí se zdálo dosti nejisté, jsme neztráceli optimismus a tuto krásnou tradici jsme si opět užili.
Tento rok se zúčastnilo celkem 32 tanečníků ve 4
kolonách, na pořádek dohlíželi 3 drábové a v průvodu nechyběl ani kecal. V sobotu ráno v 8 hodin
vyšli májovníci na zvaní po celé vesnici. Májovníci
byli v průběhu celého dne dobře naladěni a skvělou
atmosféru doplňovalo i slunečné počasí, které tento
rok panovalo. Tradičně se konala i zastávka u pana
starosty Havlíka, kde si májovníci odpočinuli a občerstvili se. V 17:00 celý průvod odešel pro májovnici
a od 18:00 se na plácku před Lidovým domem v Zaječově konala Staročeská beseda. Besedu zahájil kecal a doprovázela ji kapela Litavanka, která s májovníky strávila celý den při zvaní po naší rozsáhlé obci.

Májovníci zatančili staročeskou besedu a nechybělo
ani sólo pro májovnici. Poté se přešlo ke kácení máje
a chlapci tradičně bojovali o špičku. Ve 20:00 se
všichni přemístili k obecnímu úřadu, kde byl připraven stánek s občerstvením a místa k sezení a konala
se zde Májová veselice za doprovodu DJ Raddyho.
Pro všechny byla tato venkovní veselice příjemnou
změnou a tančilo se až do rána.
Velký dík patří všem, kteří se na organizaci Májů podíleli a samozřejmě i tanečníkům za to,že mají stále
chuť se této akce účastnit. Také děkujeme občanům
Zaječova za jejich vstřícnost a pohostinnost při zvaní a jejich velkou účast na besedě. Dále děkujeme
obecnímu úřadu v Zaječově za finanční příspěvek
na zajištění Staročeských májů. V neposlední řadě
bychom chtěli poděkovat i Nohejbalovému klubu
Zaječov za to, že májovníkům zapůjčili své sportovní
zázemí při přípravách. Letošní máje se opět vydařili
a všichni už se těší na příští rok.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci a podporu
při výchově a vzdělávání dětí a přejeme jim i našim
žákům krásné léto.

Ing. Vendula Parkosová

Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka školy

Kurz první pomoci ve 3. třídě s panem Flaksem

Spaní ve škole – čtvrťáci
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tj zaječov – Příspěvek do Zaječovských novin
Až budete číst tyto řádky, bude sezóna 2021/2022 již ve svém finále a i naši
fotbalisté a fotbalistky budou nabírat síly přes prázdniny během volna
do sezóny nové. Ale pojďme popořádku.
V dubnu přesněji 21. 4. 2022 se konala Valná hromada, která přinesla několik změn se kterými vás nyní
seznámíme.

Když se detailněji podíváme na jednotlivá fotbalová družstva našeho klubu, tak začněme u těch
nejmenších.

Na této valné hromadě odstoupila Kontrolní komise
ve složení Čížek Stanislav, Srp Jan a Stelšovský Jiří st.
Z pozice pokladní klubu odstoupila paní Jitka Kratochvílová a z pozice předsedy TJ Zaječov odstoupil
pan Zdeněk Anýž. Jedním z bodů VH tak byla volba
nových členů na tyto pozice.

Jsou to hráči věku 5–6 let, patří do kategorie MINI
přípravka a do jarní části se nám povedlo s přispěním OFS Beroun dopřihlásit toto naše družstvo
do soutěží. Trenéry jsou Ondřej Král a David Černý.
Kluci se seznamují s fotbalem, trénují 2x týdně a jejich pokroky jsou vidět i na absolvovaných turnajích
😉

Do Kontrolní komise byli jednohlasně zvoleni Josef
Tomášek, Pavel Šimůnek a předsedou Kontrolní komise se stal Pavel Stelšovský.
Pokladníkem klubu byl opět jednohlasně zvolen pan
David Černý. Do výkonného výboru byl zvolen Tomáš Braun. A na pozici předsedy TJ Zaječov byl hlasováním zvolen Jiří Klekner.

Další kategorií jsou hráči věku 6-8 let – Mladší přípravka. Ti trénují pod bedlivým dohledem trenéra
Karla Moulise každou středu, ale do soutěžního
ročníku 2021/2022 jsme tuto kategorii nepřihlásili a budou tak mít premiéru v novém soutěžním
ročníku 2022/2023. První setkání se soutěžním zápasem proběhlo na turnaji v Drozdově a všichni
podávali skvělé výkony a věříme, že na ně naváží
v soutěžním ročníku.

váží na skvělé výkony a i do budoucna budou dělat
svými fotbalovými výkony radost nejen trenérů, ale
i rodičům a fanouškům.

Starší přípravka
V mužské kategorii jsme měli dvě družstva. B tým
ve 4. třídě a A tým v nejvyšší okresní soutěží – Okresní přebor.
B tým pod vedením Jirky Kleknera a Stanislava Krále měl výsledky nahoru dolů. V této soutěži nejde,ale až tak o výsledky, ale především se sejít k fotbalu
a po fotbale poklábosit o všem možném. A především držet a tužit partu spolu s klukama z áčka.

Mladší přípravka
Nejstarší věkovou mládežnickou kategorií jsou u nás
hráči a hráčky Starší přípravky 8–10 let. Tuto kategorii trénuje dvojice Zdeněk Hrabák a Jiří Klekner.

Výbor TJ Zaječov tak nyní pracuje
v tomto složení:

•	Předseda – JIŘÍ KLEKNER
•	Místopředseda – Ing. Martin Rydrych
•	Mgr. Jitka Kratochvílová
•	Ing. Milada Šosová
•	Bc. Adéla Stelšovská
•	Hana Horníková
•	Jiří Stelšovský ml.
•	Jarmila Stelšovská
•	Jaroslav Klekner
•	Martin Ungr
•	David Černý
•	Tomáš Braun
•	Pavel Kratochvíl

Mini přípravka

Áčko se v Okresním přeboru neztratilo!! Pod vedením trenérů Petra Šimůnka a Pavla Kratochvíla
byl tým po ½ zápasů dokonce v boji o první místo.
Před jarními zápasy jsme byli na 3. místě!!!! Výkyvy
v jarních výsledcích nás posunuli na celkové 7. místo. I to je, ale v právě skončené sezóně, která byla
po našem postupu po Covidem způsobeném nedohrání dvou ročníků, velkým úspěchem!!! Navíc na 3.
místo jsme ztratili pouhých 6 bodů!!!

Kluci a děvčata trénují 1x týdně a pokrok je vidět
na každém tréninku a turnaji. Většina hráčů v této
kategorii přípravek končí a od nové sezóny budou
nastupovat již v kategorii žákovské. Věříme, že na-

Sezónu 2021/2022 musíme hodnotit jako velmi úspěšnou a to od těch nejmenších po ty
nejzkušenější.
Všem hráčům, kteří zasáhli do zápasů, fanouškům
kteří nás v časech dobrých i špatných celou sezónu podporovali moc moc děkujeme a věříme, že
na tento ročník a výsledky v něm navážeme v novém ročníku 2022/2023.

Všem odstupujícím členům děkujeme za veškerou
odvedenou práci pro klub a novým členům navázání
na jejich práci a i do budoucna přispění k prosperování našeho klubu.

Mini přípravka

Starší přípravka

Do tohoto soutěžního ročníku jsme již podali přihlášku.
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TJ zaječov

klášter – pouť

Opět bude v soutěžních zápasech vidět tým MINI
přípravky, družstvo MLADŠÍ přípravky a nově
i MLADŠÍ žáci. B tým ve 4. třídě a A tým v Okresním přeboru. Jako každou sezónu jsme se přihlásili
i do Pohárové soutěže.

Klášter pouť

Zároveň bych vás chtěl pozvat i na turnaj DOBŘÍ SE
DOBŘE BAVÍ, který proběhne tentokrát na našem
hřišti.
Jedná se o tradiční turnaj, kdy se pořadatelství každý rok střídá. Náš tým poslední dva ročníky vyhrál
a bude tak začátkem srpna bojovat o zlatý hattrick
😉.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat touto cestou především našim fanoušků a věřím, že nám zachováte
i nadále přízeň. Užijte si všichni prázdniny a dovolenou a uvidíme se opět na hřišti v srpnu.
Klekner Jiří

Áčko
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spolek zděná

dětský den

Ing. Josef Švandrlík

Dětský den v Zaječově si užili malí i velcí

Dovolte mi, abych na tomto místě věnoval krátkou
osobní vzpomínku p. Josefu Švandrlíkovi, zaječovskému rodáku, skvělému člověku, dokumentaristovi, fotografovi a v neposlední řadě zapálenému ekonomovi pracujícímu pro veřejný zájem, který nás
před nedávnem opustil.

V sobotu 4. 6. 2022 odpoledne patřil park u Obecního úřadu v Zaječově všem dětem. A co že se tu dělo?
Konal se zde DĚTSKÝ DEN, který si přišly užít děti ze
Zaječova, blízkého i vzdálenějšího okolí.

Asi většina z nás, ať už zaječovských nebo kvaňských, měla Josefa Švandrlíka spojeného s fotografováním či jako místního historika a ne jinak tomu
bylo i u mě. Když jsem začal koncem roku 2011
iniciovat záchranu budovy Zděná, Josef mě takřka
okamžitě začal podporovat a vstoupil do našeho
nově vzniklého sdružení, dnes Spolku Zděná 2012,
kde se stal místostarostou. Přirozenou cestou mu
byla přisouzena role dokumentaristy, webmástra
a v neposlední řadě se staral o kompletní administraci našeho spolku, v tom byl Josef opravdová
Persona.

Smutná zpráva
Vážení spoluobčané,
dne 9.6. 2022 podlehl těžké nemoci náš
zastupitel Ing. Josef Švandrlík.

Komu vyhládlo při plnění úkolů na stanovištích,
mohl se jít občerstvit ke ZDRAVÉMU RAUTU, ve kterém si přišli na své milovníci nejrůznějších druhů
ovoce a zeleniny. Pestré zdravé menu bylo doplněno o vafle, domácí zákusky (včetně bezlaktózových),
řezy, perníčky, limonády či sušené ovoce. Kdo měl
ještě hlad, přesunul se o pár kroků vedle na párek
v rohlíku, klobásu či zlatavý mok.

Úderem 15 hodiny bylo vše připravené a akce mohla začít. Z reproduktorů se začaly ozývat známé
dětské písničky a mohla odstartovat STEZKA, kde
pro děti byla připravena stanoviště s úkoly. Střílení
z praku, chytání rybiček nebo skládání obrázků děti
hravě zvládly sami nebo s pomocí někoho z rodiny
a za svoji snahu byly odměněny v cíli, kde pro ně
byly připraveny nejrůznější odměny.

Pro děti byl připraven i VÝTVARNÝ KOUTEK, který
měly pod palcem Soňa a Pavlína Solarovi ze ŠIKULEK. Zde se děti mohly vyřádit a nechat pracovat
svoji fantazii při dekorování a malovaní dřevěných

Jeho odchodem ztrácí naše obec skutečného patriota Zaječova. Přicházíme
o pracovitého kolegu, který se mnoho
let věnoval otázkám obce, její historii
a fotografiím.

Pracovitost, spolehlivost, skromnost – nevím správnou posloupnost těchto vlastností – kterými bych
Josefa charakterizoval. Určitě bych dokázal napsal
mnoho dalších, ale jedno vím jistě, všechny by byly
kladné. Za těch uplynulých deset let intenzivní spolupráce jsme měli možnost prožít spolu spousty
různých situací, kdy mi byl Josef pravou rukou a nikdy neodmítl žádnou pomoc.

Pepo, tady v Zaječově pod brdskými
lesy, na Tebe zůstane stálá vzpomínka.
Děkujeme za dlouholetou a obětavou
práci pro naše občany.
Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Jeho záběr dobrovolných aktivit byl velice široký,
asi těmi nejvýznamnějšími kromě Spolku Zděná je
Spolek Přátel Kvaně, příbramští Betlémáři, organizoval srazy PTP atd. K jeho silným stránkám patřila
schopnost vyhledat všechny potřebné informace,
měl skvělý přístup k různým materiálům, a to díky
jeho kontaktům a otevřenosti světu.
Hlavní vzpomínku na něj máme v řadě krásných fotografií zachycujících dění v obci. A takto bych mohl
pokračovat….
Nikdy není lehké se s člověkem po jeho odchodu rozloučit a v tomto případě to platí dvojnásob a čas nám
ještě ukáže, jakou stopu a mezeru tu Pepa zanechal.
Za Spolek Zděná 2012, Aleš Krajdl
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dětský den

výřezů ve tvaru dinosaura, jednorožce, hasičského
auta či berušky. Nechybělo zde ani oblíbené malování na obličej a modelování balónků, kde se tvořily
nikdy nekončící fronty.

Od 17 hodin byla pro všechny přítomné připravena
ukázka výcviku a poslušnosti pejsků pod taktovkou
paní Lucie Kroppové z Lucky Dog. Skupina odvážlivců se svými čtyřnohými mazlíčky předvedla, co se
při výcviku v naučila. K vidění byli různé rasy psů,
a ačkoliv to pro mnohé z nich bylo první vystoupení
před velkým publikem, zvládli to všichni na jedničku
a na konci vystoupení si užili zasloužené ovace.

Malí i velcí měli během dětského dne jedinečnou
možnost si prohlédnout hned dvě vozidla složek IZS
(Integrovaný záchranný sbor). Pan Mgr. Jan Flaks
DiS. ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského
kraje nám přivezl ukázat vozidlo ambulance a také
dětem vysvětlil, jaké přístroje jsou v sanitce, k čemu
se používají a na resuscitačních figurínách předvedl názornou ukázku resuscitace. Tým SDH Zaječov
vyvezl své hasičské auto a mnozí kluci si tak mohli
splnit sen a podívat se do hasičského vozu, posadit
za volant a prohlédnout si vůz i zevnitř.

Děti se zabavily i v herním koutku, kde pro ně byly
připraveny fotbalové branky s míčem, házení míčků
na terč, dále pak dřevěné maxi domino, piškvorky
a nejrůznější skládačky a vkládačky pro ty nejmenší.
Ačkoliv je dětský den za námi, zůstane však po něm
jedna památka v parku natrvalo. A sice hravá stezka,

která je namalovaná na chodníku. Může ji absolvovat každý, kdo do parku přijde a alespoň si při zdolávání stezky protáhne celé tělo a udělá tak i něco pro
své zdraví.
Moc děkujeme vám všem, co jste si dětský den užili
s námi a všem, co přidali ruku k dílu a pomohli nám
akci zrealizovat. Největší odměnou jsou pro nás rozzářené dětské tváře s úsměvem od ucha k uchu. Přejeme vám krásné a pohodové léto a brzy se uvidíme
na další akci, kterou bude první zářijový víkend ZAJEČOVSKÉ LOUČENÍ S LÉTEM.
Ing. Sandra Černá
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Památné stromy
v Brdech
Počet památných stromů v Chráněné krajinné oblasti Brdy se stále rozrůstá. V loňském roce byl takto
označen dub u Valdeka. Roste hned pod hradbami
SZ od hradu Valdek. Měří v obvodu 385 cm a je vysoký 18 m. „Jedná se o dub zimní a poznáte ho podle
charakteristické podélné dutiny ve kmeni“, takto jej
popisuje CHKO.
Památné stromy jsou oceňovány nejen pro svou přírodní hodnotu, ale rovněž díky historickému, kulturnímu a společenskému významu. Návrh na vyhlášení
památných stromů může podat každý občan České
republiky.

pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic
Poslední dubnová noc je u nás tradičně spjatá s tzv.
pálením čarodějnic. Tento zajímavý zvyk pochází z předkřesťanských dob, kdy se věřilo, že v noci
z 30. dubna na 1. května mají zlé síly větší moc než
kdy jindy a lidé před nimi musí ochránit nejen sebe,
ale i své domácnosti a dobytek.

skákací hrad, skluzavka, opékání špekáčků a trdelníků a hlavně spousta lidí. Takový průběh mělo sobotní pálení čarodějnic u nás. Děti, kterých bylo 130, si
tak užily všeho dosyta. Po skončení soutěží obdržely
ještě sladký balíček.
Jsme rádi, že to ve společnosti znovu ožívá. Nikomu
se ani u nás nechtělo domů, počasí bylo krásné, nálada výborná a děti byly určitě spokojené. Velké poděkování patří všem za pomoc při přípravě této akce.

Věřilo se, že této noci ve vzduchu létá spousta čarodějnic putujících na čarodějnický slet. Ne jinak je
tomu u nás v Zaječově. I k nám se slétly čarodějnice všech věkových kategorií. Sraz měli v parku před
obecním úřadem. Soutěže pro děti, občerstvení,

Dagmar Ungrová,
předsedkyně kulturní komise

Ještě pro informaci Vojenské lesy a statky ČR letos
vysadí před 8 milionů stromů, nejvíce jich bude právě v Brdech. V Brdech chtějí VLS obnovit 125 hektarů lesů ve spolupráci s vědci z výzkumné stanice
v Opočně. Dalších 375 hektarů zde zalesní klasickou
výsadbou.
zdroj: https://www.lesaktualne.cz
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HISTORIE ŽIVNOSTÍ V ZAJEČOVĚ A NA KVANI (VIII. díl)
Hospody v Zaječově (3. část)
Hamburk

Jistě zajímavý je i zápis v knize zemřelých. Zde u hostinského Ferdinanda Vajnera, zemřelého 8. 11. 1929
ve věku sedmdesáti jedna let, je uvedena příčina smrti
chronický alkoholismus. Že by nemoc z povolání?

Naše obec je rozdělena na několik částí. Mezi Klášterem a části u Ničů, je část zvaná podle místní hospody Hamburk. Před tímto pojmenováním byl používán název „Ve fabrikách“. Důvod byl ten, že se zde
nacházely cvočkařské dílny, které zaměstnávaly dělníky z nejbližšího okolí. Ti potřebovali po celodenní
práci uhasit žízeň, a tak vznikla hospoda v č.p. 27,
v minulosti také zvaná Starý Hamburk /dnes u Velvarských). Její majitel Václav Vajner postavil dnešní
hospodu č.p. 78 a č.p. 27 prodal Antonínu Hrabákovi
ze Zaječova č.p. 16 a jeho manželce Karolině Vajnerové ze Zaječova č.p. 27. Stará hospoda je časem zavřená a v provozu zůstala hospoda nová. Na té nás
vítá nápis restaurace Hamburk. Důvod názvu nám
není znám. Může mít něco společného s manželkou
Václava Vajnera – Němkou Annou Messerschmidtovou, nebo by mohl souviset s Huťským rybníkem,
u kterého mohla sloužit jako přístav. Vše jsou ale jenom dohady.

Zaječov č.p. 126 – Lidový dům

Po založení KSČ v r. 1921 dochází v naší obci k roztržkám v DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). Když
po další roztržce se odstěhovala JPT (Jednotná proletářská tělovýchova) od Ciprů č.p. 32 do hostince u Charvátů na NV, vzniká rozhodnutí postavit si
vlastní tělocvičnu, kde by se nejen cvičilo, ale mohlo
se hrát i divadlo.
Dne 17. 8.1 924 ve Zděné dochází k valné hromadě
stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Lidový dům v Zaječově a Kvani se sídlem ve Sv. Dobrotivé“. Pro členství v družstvu bylo získáno 120 členů, každý z nich musel složit 100 korun. Někteří si
na vklad museli vypůjčit. Po získání 30 ručitelů pro
poskytnutí půjčky, mohla býti stavba zahájena. Základní kámen byl položen 5. 10. 1924.

Přichází padesátá léta minulého století a rod Vajnerů
přichází o hospodu. V té přebírá veškerou moc RaJ
Hořovice a dosazuje své šenkýře, Václava Vajnera
s Boženou Broumovou – Královou, Františka Ungra
– Veruňáka, Macešku z Prahy, z Lidového domu přichází Josef Kala, po něm do r. 1991 Jana Ungrová
– Kristiánka a od r. 1991 do restitucí Vlasta Velvarská.

V té době, v nedalekých Komárovských železárnách,
probíhal stávkový boj. Tato stávka také ovlivnila výstavbu Lidového domu. Stávkující dělníci z našich
obcí mohli tudíž pomáhat při stavbě Lidového domu.
Tak po deseti měsících od zahájení výstavby bylo
20. 9. 1925 provedeno slavnostní otevření. Na jevišti byl namalován malířem Dolejšem obraz „Vítězství
práce“. Od této chvíle zde proběhlo mnoho přednášek, besed, společenských zábav, divadelních her,
loutkových představení, tělovýchovných vystoupení
a dalších akcí. Při této příležitosti je třeba se zamyslet nad tím, zda by takováto akce byla možná v dnešní době. Lidový dům se stal centrem společenského
dění. Přispělo k tomu i přestěhování fotbalového
hřiště od hřbitova do blízkosti Lidového domu. Malý
sál byl přistavěn v r. 1959.

Potom restauraci získává neteř Václava Hrabáka ze
Zaječova č.p. 61 a ta jej prodává nynějším majitelům
panu Václavu Fišerovi z Mýta a jeho manželce Vlastě
rozené Jandové ze Zaječova č.p. 217.

Nyní několik zajímavostí

K hospodě patřil taneční parket u rybníka Heřman,
kde se scházela místní omladina. Patřil k ní i pozemek, na kterém je dnes čekárna ČSAD.
Za působení šenkýřky Jany Ungrové byl zde utvořen
spolek stálých hostů – prasečkářů. Ti do vytvořeného
fondu pravidelně spořili a když hodnota peněz dosáhla ceny vykrmeného pašíka uspořádali staročeskou
zabíječku, peníze tím utratili a začali znovu spořit.

Majitelem se stala Obec Zaječov. V r. 1949 v důsledku likvidace soukromých družstev přebírá Lidový dům Lidové spotřební družstvo Beroun se

sídlem v Hořovicích. Ti jej prodávají znovu Obci
v r. 1996. Za to šenkýři se měnili více. Vzpomeňme
alespoň některé.

Do podvědomí širokého okolí se dostává obec i Lidový dům po 27. 10. 1968, kdy se zde konala slavnostní
členská schůze k 50. výročí vzniku Československé
republiky. Sešlo se zde 187 účastníků z 22 obcí. Průběh schůze se nesl diskuzí k oprávněnosti vstupu
okupačních či spojeneckých vojsk do naší republiky.
Účastníci si vynutili přinesení sovětské vlajky a v závěru schůze byla přijata rezoluce, která po schválení byla zaslána na UV KSČ. Tato schůze byla jednou
z příčin, že v širokém okolí byla obec Zaječov vnímána jak Brežněves.

Prvním správcem byl Emanuel Nezbeda s manželkou, dále František Hůrka s manželkou, František
Rydrych přezdívaný Lojza Cvajnoha, po dobu 2. světové války František Tráva ze Zaječova, Josef Lorenc
s manželkou, Jan Kratochvíl– Hájek z Kozojed, Josef
Kala s manželkou, Jan Hlad s manželkou, Koloman
Serzik s manželkou Emilií, Jan Lukeš s manželkou
z Tlustice, Jana Ungrová – Kristiánka a František
Štochl s manželkou.

Leden 2018

Tajemný letopočet
Na vyvýšeném místě, odkud bylo dříve, nežli obrostlo vysokými stromy, bylo vidět údolí přes Zaječov,
Komárov až k Žebráku. Tomu místu se říká „Na ambitech“. Ambit znamená ochoz. A co je zde zvláštního? Prý se zde ukrývali kněží z kláštera, když husité
táhli na Plzeň.

ty se pasovským vojákům postavila zemská armáda
pod velením Jindřicha Matyáše z Thurnu. Bitva skončila těžkými ztrátami na obou stranách, celkově se
však považuje za porážku pasovského vojska, neboť
zneutralizovala jeho rabovací potenciál, čímž bylo
cíle zeměbrany dosaženo.

Přes obdélníkové kamenné pole dojdete k hladké
skále. Na ní je vytesán letopočet 1611. A dodnes
se přesně neví, co tento letopočet znamená. Je to
množství kamenů okolo skály zbytek rozpadlé stavby? Nebo je to označení hranic mezi dvěma panstvími? Anebo snad tento letopočet sem vytesal někdo
ze zaječovských obyvatel, kteří se zde ukryli poté, co
v únoru toho roku do Čech vpadli Pasovští? Vždyť již
11. února 1611 přepadli a vyplenili Beroun a na jaře
toho roku se u Hluboše uskutečnila dokonce bitva
mezi pasovským vojskem a příbramskou domobranou, tedy okolo 12 km vzdušnou čarou od Zaječova.
Druhá bitva se odehrála počátkem měsíce března
1611. Pasovská vojska vedená biskupem Leopoldem
pronikla do Čech a při svém tažení páchala na obyvatelstvu kruté násilnosti, včetně drancování majetku a žhářství. Tomuto řádění se postavil na odpor
hejtman podbrdského kraje, který s vyzbrojenými
sedláky napadl Pasovské u Hluboše. V krvavé bitvě
zahynulo na 250 cizích žoldáků. Nemalé ztráty byly
i na straně českých sedláků. Jinou verzí je, že do ces-

Kousek od tohoto letopočtu je do stejné skály vytesán letopočet 1893. Toto datum je ještě záhadnější.
Marně jsem pátral. Toho roku se sice narodili Walter
Ulbricht, Hermann Göring či Mao Ce-tung, byla založena Sparta Praha, ale to zřejmě nebude ono.
Nezbývá mi nic jiného, než krátce popsat cestu k těmto záhadným letopočtům. Ale opravdu krátce, neboť
odměněn je ten, kdo hledá a najde.. Tak tedy – vydáte se po asfaltové silnici okolo „Zárubovy“ hájovny
Okrouhlík, hned za ní odbočíte po lesní cestě vlevo
vzhůru. Po levé straně je modřínový les, na mapách
polesí zvaný „U zabitého Němce“. Údajně zde byl
koncem války zahrabán německý voják, který byl
u hájovny při útěku na západ zastřelen při pokusu
o její vykradení. Od modřínového lesa stoupá cesta
strmě vzhůru. Po absolvování výstupu se ocitnete
na plošině, kde se cesta rozdvojuje. Vy se dáte vpravo
a jste skoro na místě. Velké poházené kameny, plochá
skála, travnatý úvoz – snad zbytek potoka nebo cesty
a navršené malé kamenné mohyly nad letopočty.
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