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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Zvoleno nové zastupitelstvo 2018 - 2022 

Občané Zahořan v pátek 5.října a 

sobotu 6.října zvolili svými hlasy nové 

zastupitelstvo. Volební místnost byla opět 

v budově Obecního úřadu Zahořany. Po 

sečtení všech hlasů bylo určeno 7 zastupitelů, 

kteří mezi sebou následně zvolili starostu a 

místostarostu Obce Zahořany pro následné 

4leté období. Zastupitelé si rovněž zvolili členy 

a předsedy finančního a kontrolního výboru. 

Níže souhrn zvolených zastupitelů a rozdělení 

jednotlivých funkcí pro aktuální volební 

období. 

Starosta a místostarosta 

Roman Mikulášek – starosta 

Daniel Březina – místostarosta 

Zastupitelstvo 

Marie Rysová – zastupitel 

Petr Nepraš – zastupitel 

Tomáš Cmíral – zastupitel 

Pavel Přecechtěl – zastupitel 

Petr Kučera – zastupitel 

 

Finanční výbor 

Petr Kučera – předseda 

Tomáš Cmíral – člen 

Marie Rysová – člen 
 

Kontrolní výbor 

Pavel Přecechtěl – předseda 

Petr Nepraš – člen 

Jaroslav Kulík - člen 

             

Oprava rybníku pokračuje podle plánu 

Jednou z priorit nového zastupitelstva 

bylo převzetí odpovědnosti za dokončení 

opravy rybníka. Po několika schůzích se 

zhotovitelem p.Kejřem byly nastaveny jasné 

další kroky podle plánu. Do konce roku 2018 

odbahnění rybníka a následně oprava svislé 

šachty u výpustě rybníka tzv. požeráku. 

V příštím roce je naplánována oprava hráze a 

celkové dokončení prací tak, aby mohl být 

rybník opět napuštěn a k dispozici občanům 

Zahořan. 

2018: 

• Odbahnění rybníka 

• Oprava výpusti – požeráku 

2019: 

• Oprava hráze 

• Dokončení celkových oprav rybníka 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Věřené projednání územního plánu v roce 2019 

Oznámení o konání veřejného projednání 

návrhu územního plánu obce Zahořany,  které 

se bude  konat  ve středu  9. ledna  2019  od  

17h v sále Obecního úřadu Zahořany 

(Zahořany 58). 

Srdečně zveme všechny zájemce. 

 

Připravujeme nové webové stránky 

Připravujeme pro Vás nové webové 

stránky obce Zahořany. Aktuální stránky již 

nejsou pro současné potřeby vyhovující. 

Nedostatečná podpora od původního tvůrce, 

zdlouhavá administrace pro zadávání nových 

příspěvků a rovněž nevyhovující grafika. To 

byly důvody, které vedly k rozhodnutí o tvorbě 

nových stránek a tím ruku v ruce i nového 

vizuálního vzhledu.  

 Nový web tvoříme na redakčním 

systému wordpress, který je v dnešní době 

velmi rozšířený. Chtěli bychom tak předejít 

předchozí situaci a zajistit stálou podporu 

aktualizace a správy redakčního systému. Vše 

už je téměř hotovo pro spuštění a již brzy se 

můžete těšit na nový web. Adresa nového 

webu zůstane zachována: www.zahorany.cz 

PN 

 

Grafický vzhled připravovaného webu + vzhled na mobilní telefony 
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KULTURA 

 

Hostinec U Pepíčka 

• Točené pivo 

• Denně teplá kuchyně, denní menu 

• Letní zahrádka s dětským hřištěm 

• Sportovní přenosy 

• Možnost oslavy narozenin, akcí 

• Jukebox, šipky 

 

 

 

 

Otevírací doba: 

Pondělí  zavřeno 

Úterý   11:00 – 22:00 

Středa  11:00 – 22:00 

Čtvrtek  11:00 – 22:00 

Pátek   11:00 – 24:00 

Sobota  11:00 – 24:00 

Neděle  12:00 – 22:00 

 

Kontakt: 

Telefon / 607 264 911 

Adresa: 

Zahořany č.58, budova OÚ Zahořany 

PN

V kulturním sále jsou nová kamna 

Pořídili jsme nová kamna do kulturního domu, 

abychom zefektivnili vytápění místnosti, kde 

se pořádají kulturní akce.  

Parametry: 

• Teplovzdušná kamna 

• Výkon 50 kW 

• Výhřevnost 750 m²  

• Tuhá paliva 
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KULTURA 

 

Provozní doba Zahořanské posilovny 

Změna provozu Zahořanské posilovny. 

Posilovna v budově OÚ Zahořany (1.patro) 

dostává nová pravidla. Chtěli bychom 

občanům více zpřístupnit možnost návštěvy 

posilovny. Nově dostává posilovna svojí 

otevírací dobu, provozní řád, možnost 

vyzvednout klíč a odevzdat ve výčepu 

Hostince U Pepíčka, nebo například pravidla 

pro koupi permanentky (500Kč na rok) a 

jednorázových vstupů (50Kč / vstup). Přijďte si 

zacvičit!  

 

 

Provozní doba:    Klíče od posilovny k vyzvednutí: 

Pondělí:    9:00 – 18:00 (Úřad) 

Úterý:   11:00 – 21:00  (Hostinec U Pepíčka) 

Středa:    9:00 – 21:00 (9:00 – 18:00 Úřad, 18:00 – 21:00 Hostinec U Pepíčka) 

Čtvrtek – Sobota: 11:00 – 21:00 (Hostinec U Pepíčka) 

Neděle  12:00 – 21:00  (Hostinec U Pepíčka) 
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KULTURA 

 

Oslava 100let republiky v Zahořanech 

Dne 27.10.2018 proběhly oslavy 100let 

vzniku Československa pořádané SDH 

Zahořany za podpory obce Zahořany. U 

pomníku padlých byly uloženy smuteční věnce 

a zasazena pamětní lípa. 

 Všichni účastníci se poté přesunuli 

průvodem obcí k hasičské zbrojnici. Večer byl 

zahájen Ples k 100. výročí republiky, kde bylo 

předáno členům výboru SDH vyznamenání, k 

tomuto jubileu naší republiky.  

 

Mikulášská besídka se opět těšila velkému zájmu dětí 

Obec ve spolupráci s SDH pořádala jako každoročně Mikulášskou besídku, kterou si děti 

letos opět parádně užily. Na sál nakonec dorazil i svatý Mikuláš s čerty a děti obdarovali.
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KULTURA 

 

Plán kulturních a sportovních akcí 2019 

 

Datum  Událost      Místo 

9.1.   Projednání Ú.P.     Sál Zahořany 

26.1.   Výroční schůze SDH Zahořany   Sál Zahořany 

16.2.    Hasičský ples     Sál Zahořany 

23.3.    Maškarní ples     Sál Zahořany  

6.4.   Pinpongový turnaj     Hostinec U Pepíčka (Sál) 

20.4.   Velikonoční kaplička    Kaplička Zahořany 

27.4.   Turnaj v šipkách     Hostinec U Pepíčka (Sál) 

30.4.    Čarodějnice      Hostinec U Pepíčka 

10.5.   Okresní kolo dorostu +     

Okresní kolo Plamenu (hasiči)   Hřiště U Rybníka 

18.5.   Májová pobožnost     Kaplička Zahořany 

25.5.   Zahořanský běh 5km/10km   Hřiště U Rybníka 

1.6.   Dětský den na hřišti     Hřiště U Rybníka 

6.7.    Nohejbalový turnaj     Hostinec U Pepíčka 

13.7.   Smíšený turnaj kluci + holky (fotbal)  Hřiště U Rybníka 

27.7.    Rum Zahořany CUP (fotbal)   Hřiště U Rybníka 

7.9. / 14.9   Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)  Hostinec U Pepíčka 

28.10. / 17.11 Lampionový průvod     Obec Zahořany 

23.11.   Turnaj v Šipkách     Hostinec U Pepíčka (sál) 

7.12.    Mikulášská besídka     Sál Zahořany 

14.12.   Vánoční kaplička     Kaplička Zahořany 

 

Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcích k úpravě termínu. Aktualizované 

termíny najdete na nově připravovaných webových stránkách: www.zahorany.cz 

PN
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HISTORIE 

 

Historie Obce Zahořany 

V mírné kotlině, v krajině malebné a 

romantické, uprostřed lesů brdských se 

rozkládá obec Zahořany. Náš kraj je přebohatý 

dějinami i krajinnou krásou kolem. V 

dávnověku to byla především česká knížata, 

panovníci, kteří velmi bystře vystihli 

jedinečnou krásu zdejšího kraje lesnatých Brd, 

a proto si zvolili tuto krajinu a okolí za své 

panství. Z knížectví a královských míst to byl 

především sám Karel IV., mající v okolí Brd 

lovčí hrádek. První zmínka o obci Zahořany je 

proto datována do historického věku roku 

1348. V okolí se nachází blízký zámek 

dobříšský, nedaleká Zbraslav-bývalý lovecký 

zámek v němž jsou uloženy ostatky 

Přemyslovců, blízký Kazín – sídliště Krokovy 

dcery Kazi a mnohé další. V našem kraji, 

zvaném také Horymírovým, v nedalekých 

Neumětelích, je uložen legendární kůň Šemík. 

Tehdejší obyvatelé Zahořan, kteří byli pod 

správou rychtáře, několika konšelů a starších 

z obce Mníšek se živili rolnictvím a běžnými 

řemesly, též sladováním obilí, prací v lesích a 

nedalekých dolech. Jen přes kopeček vedla 

hlavní kupecká cesta mezi Prahou a 

Pasovem. Vozilo se tu mnoho soli, vlašských 

a německých tovarů, vína, ovoce a jiného 

zboží. 

Za dob krále Václava IV. se v hlubokých 

lesích Brd usadila mnohá loupeživá čeládka, 

která olupovala a vraždila lid selský i dělný. 

Proto Václav IV. zastavil dne 29. listopadu 

1409 statečnému a neohroženému vladykovi 

Janu z Leskova mníšecké panství, kterému 

příslušely statky a poplužní dvory ve Stříbrné 

Lhotě, dále pak dvě menší popluží ve vsi 

Tisovicích se vsí Bojovem a dílem Zahořany, 

jenž měly manskou povinnost k hradu Dobříši. 

Jan z Leskova tu záhy zavrhl všechny loupeže 

a nastolil pořádek v této krajině. 

Roku 1547 koupil práva na dobříšské a 

mníšecké polesí Václav Vratislav z Mitrovic. 

Za doby třicetileté války byl náš kraj velmi zle 

postižen. V květnu roku 1618 propuklo 

povstání českých protestantských stavů proti 

císaři Matyáši a loupeživí vojáci vydrancovali 

okolní obce a usadili se na zbraslavském 

zámku. Nejhůře však bylo když roku 1639 

vtrhli do Čech loupeživí Švédové za vedení 

švédského generála Jan Banéra se 40.000 

vojíny, většinou lotrovské chásky a plenili a 

vypalovali celý kraj. Jaké škody natropila 

dlouhá válka, to poznáte po nahlédnutí do 

zemského katastru z roku 1653 až 1654. V 

Zahořanech byli roku 1654 usedlí: Václav 

Beztahovský 36 korců, Rudolf Růže 35 korců, 

Martin Průhovský 30 korců, Štěpán Kožíšek 

20 korců, Šebestián, tesař 24 korců, Jiřík 

Poláček 24 korců, Václav z louky 20 korců, 

Matěj Císař 20 korců, Václav čihák 11 korců, 

Jakub Houdek 2 korce a jedna pustá chalupa, 

Čurdovská (jeden korec neboli staročeský 

korec = 8.112 čtverečních loktů = 2.837 m2). 

Okolí zahořanské vsi bylo 

zdevastováno a zničeno a ani pánové z 

Mitrovic neměly peněz na jeho obnovu z 

popela. Tak se stalo, že 30. září 1655 kupuje 

polnosti a celé mníšecké panství, bohatý a 

podnikavý muž, rytíř Engel z Engelsflussu za 

50.000 zl. (odhad roku 1825 byl šacován na 

336.316 zl.). Dlouho trvalo než bylo zase vše 

uvedeno do pořádku.  
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HISTORIE 

 

Pan Engel podporoval své poddané 

dobytkem, nábytkem, obilím k setí i k melivu a 

dal potřebná stavení znovu vystavět. 

Roku 1744 byla obec Zahořany těžce 

zkoušena, kdy obyvatele Zahořan veškeré své 

zásoby museli odevzdávat Pruskému vojsku, 

které z těchto míst vysílalo své vojáky k 

obsazení Písku, Tábora a jiných měst. 

Velký díl Zahořan patří do někdejšího 

mníšeckého panství, které bylo kolem roku 

1848 velmi rozsáhlé a mělo 9.627 korců. Pole 

v Zahořanech mají dobrou zem a proto se zde 

pěstuje žito, oves, řepa, jetel a brambory. 

První světová válka nezanechala na 

samotných Zahořanech viditelnějších škod,  

 

 

ale obyvatelstvo citelně trpělo velkým 

nedostatkem potravin. 

Druhá světová válka vypukla v roce 

1939 a skončila v roce 1945. Obec Zahořany 

byla ušetřena válečných pohrom, nikoliv však 

lidských utrpení. Obyvatelé Zahořan, kteří 

poznali život v koncentračních táborech a 

nebo výslechy v pražském Pečkově paláci a 

pankráckém vězení by mohli dlouze vyprávět 

o utrpení války. Ostatní žili v neustálém 

strachu, kdy budou deportováni, či atakováni 

gestapem. 

A Zahořany dnes? Malebná vesnička v 

krásném prostředí lesů, rybníku a potůčku, 

slušní a milí lidé a domácí atmosféra. 

 

 

Mapa z 19.století 

PN 
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SPORT 

 

Zahořanští fotbalisté slaví výhru v turnaji a návrat do 5.ligy! 

Rum Zahořany CUP: 

V letošním roce se na hřišti U rybníka 

odehrál již 8mý ročník turnaje v malé kopané. 

Turnaj se opět letos těšil velkému zájmu a 

přivítali jsme 10 týmů. Po předchozích dvou 

letech, kdy turnaj ovládli Rangers z Čisovic, se 

nám podařilo dokráčet až do finále. Ve finále 

jsme díky dvěma brankám Radka Petřiny 

porazili tým z Mníšku v poměru 2:0. Po finále 

si Zahořanští fotbalisté mohli užít předání 

poháru a vítězných triček. Individuální ocenění 

si odnesl brankář Tomáš Pouček, který byl 

vyhlášen brankářem turnaje. 

 

Kompletní turnajová sestava 

 

Hanspaulská liga: 

Tým HT Rum Zahořany má za sebou již 

16.sezónu. Zahořanští fotbalisté po sestupu 

z 5.ligy odehráli podzimní sezónu v šesté lize. 

Hned na úvod sezóny se domácí fotbalisté 

museli vypořádat se značnou ztrátou, kdy 

kanonýr Jakub Hais bude dlouhodobě na 

marodce vzhledem k operaci kolena. Přejeme 

mu brzké uzdravení a návrat do sestavy. 

Mezeru v sestavě zacelil Adam Rychlý 

z nedaleké Řitky, který se výborně začlenil do 

Zahořanského týmu.  

Úvodní utkání sezony se nám 

nevyvedlo, ale jako by zapůsobilo známé 

pravidlo “první vyhrání z kapsy vyhání“. 

V dalších kolech se výkony Zahořan začaly 

zlepšovat a postupně jsme se prokousávali 

tabulkou až na postupové příčky. V klíčovém 

zápase, těsně před koncem sezóny jsme 

zvítězili nad týmem Rošambo v poměru 3:1. 

Osmé vítězství v sezoně nám tak i přes 

závěrečnou prohru zajistilo návrat zpět do 5.té 

ligy.  

Na závěrečné rozlučce v Hostinci U 

Pepíčka proběhly zasloužené oslavy a 

vyhodnocení nejplatnějších hráčů sezóny. 

Držte nám palce v příští sezóně, kdy budeme 

bojovat opět v 5.té lize. HTRZ. 

Více na webu: www.rumzahorany.cz 

 

HT Rum Zahořany – Podzim 2018 

 

Konečné statistiky 6.ligy (skupina G) 

• Pořadí: 2.místo 

• Skóre: 33:26 

• Počet bodů: 16 (za výhru jsou 2 body) 

PN 
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SPORT 

 

Ladies Team obsadil 6.místo na turnaji v Lečici 

 

Dámský fotbalový tým Zahořan má za 

sebou druhý rok svého působení na 

fotbalových trávnících. Pod vedením 

zkušených trenérů se holky postupně zlepšují.  

V letošním roce odehrály tzv. LTRZ svůj první 

oficiální turnaj ve Velké Lečici. S týmy, které 

nastupují v amatérské lize sehrály vyrovnaná 

utkání. Nejlepší utkání na turnaji odehrály 

Zahořanské holky proti týmu Panterek z 

Čechtice. V zápase se naše holky dostaly brzy 

do vedení, které držely po celé utkání. 

V závěru však soupeřky šťastnou brankou 

vyrovnaly. Na turnaji jsme obsadili konečné 

6.misto. Předvedená hra však již měla své 

parametry a věříme, že holky vydrží a příště 

udělají opět další krok dopředu. 

Rovněž se nám podařilo uspořádat 

Ladies CUP na domácím hřišti u rybníka, 

kterého se zúčastnilo 6 dámských týmů! 

             PN 

Výsledky SK Zahořany v roce 2018 

Sportovní klub Zahořany je 

neformální občanské sdružení, které 

organizuje různé sportovní a společenské 

akce v Zahořanech i jinde. www.sport-

zahorany.estranky.cz 

Letošní sezóna 2018 byla mimořádně 

náročná a úspěšná. Našim elitním běžcům se 

podařilo dosáhnout hned několika skvělých 

výsledků. David Kulík obsadil na letošním 

Pražském Marathonu časem 3:04:17 

v konkurenci nejlepších českých i 

zahraničních běžců 262. místo v absolutním 

pořadí.  Martin Pokorný se umístil 

v absolutním pořadí seriálu Brdman 

Adventure na vynikajícím 3.místě. Několik 

pódiových umístění přivezl také Jiří Honců, 

který se pravidelně účastní běžeckých závodů 

v kategorii 60+. 

Krkonošská 50/21 konaná dne 

4.8.2018 ve Špindlerově Mlýně. Nejlepší  

 

Tým SK Zahořany 

z našich borců Petr Mourek se na trati 23 km 

umístil na 41. místě v absolutním pořadí. 

Nápad na účast na tomto extrémním závodě 

se zrodil v hlavách některých členů během 

předvánočního posezení u grogu a svařeného 

vína u kapličky u nás v Zahořanech.  

 

 

http://www.sport-zahorany.estranky.cz/
http://www.sport-zahorany.estranky.cz/
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SPORT 

 

V příštím roce plánujeme účast na řadě 

prestižních akcí. Kromě tradičních seriálů jako 

je Czech Run, Běhej Lesy, Kilpi Trail Running 

Cup, Brdman Adventure, atd. se náš team 

připravuje na 360 km dlouhý štafetový závod 

Vltava Run podél Vltavy ze Šumavy až do 

Prahy.  

 

 

Ve spolupráci s obcí pak 25.5.2019 

připravujeme amatérský běžecký závod na 

5km a 10km u nás v Zahořanech v rámci 

série Brdman Adventure.  

Rádi Vás uvidíme na startu a pokud by 

měl někdo zájem se zapojit, třeba i 

organizačně, jste vítáni. 

 DH 

SDH Zahořany mají za sebou další úspěšný rok

V současné době má sbor SDH 

Zahořany 82 členů z toho je 51 členů kolektivu 

mladých hasičů a dorostu. Jsme velice rádi, že 

jsme rokem 2015 navázali na dlouholetou 

tradici hasičů, zde v Zahořanech a v roce 2017 

jsme slavili 105 let od samotného založení  

S dětmi pracují kvalifikovaní vedoucí v 

čele s Petrem Kšánou ml. Dalšími vedoucími, 

kterým děkujeme za jejich dosavadní práci 

jsou: Tereza Plavcová, Tereza Šafářová, 

Ondřej Zamrzla a Sára Bílá. Za zmínku stojí 

vedoucí Petr Kšána st., který dostal v lednu 

2018 nejvyšší vyznamenání za práci s 

mladými hasiči a dorostem medaili za zásluhy 

o výchovu udělenou Ústřední odbornou radou 

mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska.  

     

Přehled úspěchů v letošním roce podle jednotlivých kategorií 

 

Přípravka 

  Přeborníci okresu Praha – západ v 

celostátní soutěži Hra Plamen, 1.místo domácí 

soutěž v Zahořanech 26.5.2018, 1.místo 

Pouťová soutěž ve Staré Huti, 2.místo Závod 

požárnické všestrannosti Bratřínov, 1.místo O 

malý erb města Rožmitál pod Třemšínem. 

  

 

 

 

 

Mladší žáci a starší žáci 

 3.místo celostátní Hra Plamen pro 

okres Praha – západ, účast členů v okresním 

družstvu v krajském kole (Tereza Šafářová , 

Ondřej Zamrzla , Jiří Fous ), Zahořanské útoky 

1 a 2.místo, 1.místo Memoriál Jaroslava 

Zajíčka Sloup, 1 a 2.místo Pouťová soutěž ve 

Staré Huti , 4.místo Závod požárnické 

všestrannosti Bratřínov, 2.místo O malý erb 

města Rožmitál pod Třemšínem. 
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SPORT 

 

Dorost 

 Účast na halové soutěži v Jablonci, 

okresní kolo dorostu Praha Třebonice – 

dorostenky 1.místo postup do krajského kola, 

Ondřej Zamrzla přeborník okresu v kat. střední 

dorost postup do krajského kola, Tereza 

Šafářová vítězka na 100m překážek kategorie 

dorostenky OSH Praha – západ, krajské kolo 

Vlašim – dorostenky 4.místo, krajské kolo 

Vlašim – Ondřej Zamrzla 9.místo, Březnická 

stovka – Ondřej Zamrzla 3.místo, Tereza 

Šafářová 1.místo  

 

 

 

Ženy 

 Pohár starosty města Dobříše , 

Třebonické útoky 1.místo , Noční soutěž Sloup 

1.místo , okresní kolo v požárním sportu 

celkové 2.místo. Přebornice okresu v 

disciplíně 100m překážek Tereza Šafářová. 

Účast na soutěžích Brdské ligy , Pohár 

starosty OSH Praha – západ  PS12 sport 

1.místo  a 2.místo – PS 12 2 a 3.místo , 

Pražský pohár Lipence 1. místo , základní kolo 

požárního sportu Klínec 1 a 3.místo  

Muži  

 Třebonické útoky 1.místo , Pohár 

starosty města Dobříše 1.místo , okresní kolo 

požárního sportu celkové 1.místo + postup do 

krajského kola , přeborník okresu v disciplíne 

na 100m překážek Petr Kšána ml. , krajské 

kolo Kladno 8.místo, Pohár starosty OSH 

Praha – západ PS 12 sport 1.místo – PS 12 

1.místo , základní kolo požárního sportu 

Klínec 1.místo , Pražský pohár Lipence 

1.místo. 

 

Budoucnost 2019

Naše sportovní družstva se budou opět 

pečlivě připravovat, aby mohli co nejlépe 

reprezentovat sbor a obec Zahořany. Rádi do 

svých řad přijmeme nové zájemce o činnost 

v našem sboru, jak malé, tak i velké.  

• 26.1. Výroční valná hromada 

• 16.2. Hasičský ples 
 

AŤ NÁM NEHOŘÍ! 

Na závěr tohoto shrnutí naší činnosti 

v roce 2018 mi dovolte, abych jménem všech 

členů Sboru dobrovolných hasičů 

v Zahořanech, Vám všem popřál krásné 

Vánoce prožité v klidu a míru se svými 

blízkými. Do nového roku 2019 jen samou 

pohodu, pracovní i osobní úspěchy a nám 

hasičům AŤ NÁM NEHOŘÍ. 

PKš.
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JÍZDNÍ ŘÁD 

 

Jízdní řád platný od 9.12.2018 

 

 
       PN 
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PRO DĚTI 

 

Logická hádanka – domky 

 

 

Převzato z www.detskestranky.cz 

PN 
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PF 2018 
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Články a fotkami přispěli: Petr Nepraš, Petr Kšána, David Horyna,  

Tomáš Cmíral, Petr Kučera, Marie Rysová 

Korekce: Roman Mikulášek 

Email: redakce@zahorany.cz 

Obec Zahořany 

Vám přeje 

Veselé Vánoce a 

šťastný nový 

rok 2019. 
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