
 

1 
 

 

Obecní zpravodaj / vydáváno pololetně / bezplatně           4. vydání / červen / 2020 

 
 

 

 

 
Nové dětské hřiště před budovou obecního úřadu. 

Obecní úřad: 

Ohlédnutí za prvním pololetím 2020 

Místní knihovna v provozu 

Zahořany v nouzovém stavu 

Otevření dětského hřiště 

 

Historie: 

Historie Zahořanského rybníku 

Pohlednice Zahořany pod Pleší 

 

Mapa: 

Obec Zahořany a vše co zde najdete 

 

Kultura: 

Dětský den na fotbalovém hřišti 

 

Nakresli erb: 

Soutěžní obrázky Zahořanských erbů 

pohledem dětí 

 

Sport: 

Zahořanská 10 proběhla jinak, virtuálně… 

Rum Zahořany vyhlíží 10.ročník turnaje 

Od vítězství ve Stříbrné Lhotě po ukončení 

nouzového stavu. 

 

Plán akcí 2020: Kulturní a sportovní akce 

 

Tajenka: Napiš slova spojená s naší obcí 

Hádanka: Poznej strom podle listů a jehličí 

 

Foto: Zahořanský rybník z ptačí perspektivy 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

První pololetí 2020 

 

Období velmi bohaté na mimořádné události, ale už ne tolik na tvořivou práci a 

uskutečněné projekty. 

 

I takhle by se mohl letošní rok obecně charakterizovat teď v jeho polovině. Dění v naší 

vesničce (teď mám na mysli především práci obecního úřadu) se ale nezastavilo. Proto jsme se 

rozhodli vydat toto číslo našich listů, abychom zachovali jejich periodicitu (2 x ročně) a abychom vás 

informovali o věcech a dobrých nápadech, které se přece jen podařilo uskutečnit nebo dokončit. 

Začnu smutným výčtem kulturních a sportovních akcí, které jsme museli letos zrušit či odložit: 

Maškarní dětská zábava, Hasičský ples, Ukliďme Česko – Ukliďme Zahořany, Pingpongový turnaj, 

Turnaj v šipkách, Pálení čarodějnic, Zahořanská 10 (Běh okolo Pleše), Okresní kolo přípravek, 

dorostu a mužů – dobrovolných hasičů.  

První, co jsme již mohli uskutečnit, byl Zahořanský dětský den 13.6. Věřme, že všechny 

plánované akce do konce roku již proběhnou a že se podaří najít náhradní termín na podzim pro 

některé zrušené. O tom vás budeme samozřejmě informovat našimi obvyklými informačními kanály. 

 

A teď to veselejší: 

 

Územní plán Zahořany  

Na svém 5. zasedání 4.5. schválilo zastupitelstvo územní plán, který vstoupil v platnost 20. 

5. 2020. Toto datum završilo osmiletý proces jeho tvorby a projednávání. Od roku 2015 neměly 

Zahořany územní plán, což mnohdy působilo problémy jak stavebníkům, tak i stavebnímu úřadu. 

www.zahorany.cz/uzemni-plan 
 

   

Schvalování územního plánu v době nouzového stavu 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Likvidace černé skládky pod školou  

Na jaře jsme se postarali o likvidaci černé skládky 

za finančního přispění všech zainteresovaných stran 

včetně majitele pozemku.  

  

Realizace dětského hřiště u obecního úřadu 

V dubnu jsme dokončili stavbu hřiště pro děti 

s šesti novými herními prvky. Vše včetně laviček a 

stojanu na kola je zhotoveno z krásného akátového 

dřeva. Takže vy nejmenší, ale i větší děti: Přijďte si to 

vyzkoušet! 

 

Plot u obecního úřadu, nové schody z hospody na zahrádku 

Oba tyto objekty byly již v havarijním stavu. A to doslova, protože hrozilo zřícení některých 

jejich částí (schodnice, zděné sloupky na kamenné zídce). Nové schody spatřily světlo světa už na 

konci loňského roku, ale dokončeny byly až letos v květnu. Na opravě a částečném vybudování 

nového oplocení se začalo pracovat na přelomu května a června. 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Rybník 

Na závěr ještě informace o zahořanském rybníku. V minulém vydání listů byl článek o jeho 

vyčištění od několika tun rostlin, a to díky spontánní akci cca dvaceti dobrovolníků. Tímto znovu 

všem děkuji, protože to našemu rybníku opravdu hodně pomohlo. Samozřejmě tam vodní rostliny 

rostou dál a abychom je nenechali rozrůstat se moc, provedli jsme druhé zarybnění býložravou 

rybou letos v dubnu – je tam teď několik desítek amurů a kaprů. Zde bych si dovolil připomenout, 

že rybolov je zakázán! Z laboratorní zkoušky na množství fosforu vyplynulo, že je voda mimořádně 

čistá, takže se v ní daří zelené vláknité řase, která potřebuje dopad slunečního světla až na dno, 

odkud roste. Bohužel není mnoho ryb, které tuto řasu žerou (jsou to jen drahé, většinou akvarijní 

rybičky). Proto jsme letos vyzkoušeli „léčení“ vody bakteriemi, konkrétně přípravkem PTP PLUS, 

který má atest na použití v nejvyšších přírodních ochranných pásmech. Tento přípravek byl použit 

k vyčištění řady rybníků a jezer i v rezervacích a národních parcích, např. Štrbského plesa. Věřme 

tedy, že letos v létě budeme mít krásný rybník i na koupání! 

   
Čištění rybníka od vláknitých zelených řas 

 

Knihobudka  

Už na podzim loňského roku se zrodil nápad nahradit nefunkční telefonní polobudku 

knihobudkou, která je volně přístupná pro veřejnost a slouží k zápůjčce, výměně, či doplňování knih 

– vše na základě dobrovolnosti a ohleduplnosti.  
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Fotograficky 

   
Nové dřevěné oplocení kontejnerového stání u rybníka, mapa Zahořan na zastávce a lavičky u nohejb.hřiště 
 

    
Zahořanská pamětní mince a foto z předávání pamětní mince k životnímu jubileu (Únor 2020) 

 
 

Knihobudka, místní knihovna v provozu 

 
Veřejné telefonní automaty (budky) v dnešní „mobilní době“ již prakticky téměř nikdo 

nepoužívá. Jejich provozovatel se rozhodl od začátku tohoto roku je postupně likvidovat. A protože 

i v naší obci jeden telefonní automat byl vyřazen z provozu, vyvstala otázka, zdali stávající orientační 

bod „u telefonní budky“ nezachovat, pouze obměnit jeho itinerář.  

 

Nešlo o příliš nákladnou investici a může se využít nejen 

pro získání/výměnu/darování knih, ale i jako další vhodný prostor 

pro informování občanů. Nechali jsme si od vás poradit a vytvořili 

anketu na obecním webu s výsledkem 38 PRO / 3 PROTI. 

Pozitivní zpětná vazba nás přesvědčila, že se jedná o krok 

správným směrem a pustili jsme se do realizace. Knihobudka je 

na stejném místě jako stál telefonní automat. Došlo pouze 

k výměně budky, aby měla pevné boky. Knihy budou lépe 

chráněny proti dešti a zajištěna jejich delší životnost. 

RM 
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Pro celkový vzhled jsme využili nově vytvořenou Zahořanskou mapu a fotky zajímavých míst 

v naší obci jako jsou Kaplička, Pomník, Sv.Václav a Zahořanský rybník. Knihovna již byla zaplněna 

knihami. Knihy si můžete bezplatně vypůjčit k přečtení a případně nahradit vaší knihou. Jak přesně 

funguje půjčování knih, naleznete uvnitř knihobudky a na našem obecním webu. Věříme, že se vám 

realizace knihobudky bude líbit a využijete možnost zapůjčení knih. www.zahorany.cz/knihobudka 

 

   

 

Zahořany v nouzovém stavu 
 

Šlo o jedno z turbulentnějších období, které ovlivnilo prakticky všechny, ač dopady byly různé a 

vypořádával se s nimi každý po svém. Vesměs jsme se ovšem utvrdili, že jsme v tom spolu a 

vzájemně si pomáhali, což je jistě pozitivní zjištění. Rádi bychom proto vyjádřili velké díky všem, 

kdo přispěli, ať už v jakékoli míře svým sousedům, rodině, přírodě, prostě se snažili pomáhat a 

dodávat optimismus v těžkých časech. 

 

Vezměme to pěkně popořádku: 

• jen pár dní po vyhlášení nouzového stavu v polovině března se ozvalo obecnímu úřadu 

několik dobrovolníků, kteří byli ochotni svým spoluobčanům (zejména osamělým seniorům či 

jinak znevýhodněným lidem) zajistit výpomoc v základních potřebách jako je např. zajet na 

nákupy potravin či drogerie, vyzvednout léky v lékárně apod. Úřad se zhostil role 

zprostředkovatele informací a ohlašovny požadavků na výpomoc. 

• po pár týdnech, kdy se ukázalo, že ochranné hygienické prostředky od státu hned tak 

nebudou, se občané začali vybavovat vlastnoručně vyrobenými prostředky (především 

rouškami), aby dostáli zákonným povinnostem. I v naší obci vzniklo hned několik „šicích 

hnízd“, které nabídly výpomoc pro své spoluobčany. Obecní úřad se rovněž snažil zajistit 

dostatek ochranných prostředků, a proto se dohodl na domácí výrobě 2-vrstvých látkových 

roušek. Na konci března jsme distribuovali zdarma roušky svým občanům. 

DB, PN 

http://www.zahorany.cz/knihobudka
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Výpomoc od Zahořanských holek, látkové roušky a výdejové místo desinfekce Anti-covid 

 

• ve spolupráci se členy SDH Zahořany úřad zajistil možnost vyzvednutí desinfekce AntiCOVID 

pro své občany zdarma. 

• a v neposlední řadě je nutné poděkovat provozovateli hostince U Pepíčka, který velmi rychle 

zareagoval a přeorientoval se na rozvoz jídla či jeho prodej přes okénko, čímž se snad 

podařilo eliminovat jak ztráty ekonomické, tak i šrámy na duších některých jeho pravidelných 

návštěvníků. Stejně tak patří velké díky za pomoc při terénních úpravách před hostincem a 

kolem dětského hřiště. 

 
 

Otevření dětského hřiště 
 

Během celostátní karantény se „zastavil život“ v mnoha ohledech, ale na plánu vybudovat 

nové herní prvky a obnovit ty stávající u dětského hřiště v Zahořanech před úřadem, nebyl zásadní 

důvod nic měnit. Termín realizace byl již naplánován ke konci roku 2019 a záleželo tak hlavně na 

počasí a na dodržení aktuálních hygienických pravidel. 
 

 

V průběhu března-dubna proběhlo postupně vybudování nové části dětského hřiště před 

budovou obecního úřadu. Jde celkem o šest nových dětských atrakcí s centrální prolézačkou 

Olymp, lanovým mostkem, vahadlovými i pružinovými houpačkami a prolézačkou. Dále přibyly tři 

lavičky pro dohlížející rodiče, odpadkový koš, infotabule s provozním řádem a stojan na kola pro 

cyklisty. Všechny prvky jsou zpracovány z akátového dřeva, aby byl zachován přírodní ráz hřiště. 
 

   

DB 
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Rovněž stávající herní prvky (kolotoč, vahadlové houpačky i skluzavka) prošly provozní 

údržbou a drobnou renovací, aby se mohlo v květnu dětské hřiště otevřít našim malým 

návštěvníkům. Vše do sebe navíc časově zapadlo společně s postupným uvolňováním 

karanténních opatření, takže mohly být téměř současně otevřeny i nové schody z hostince U 

Pepíčka vedoucí na zahrádku restaurace. V okolí hřiště byly udělány i drobné terénní úpravy a doset 

nový trávník. 

 

   
 

 

Celá akce „Obnova dětského hřiště Zahořany“ byla 

realizována s finančním přispěním Středočeského kraje 

z dotačního programu „Obnova venkova“, čímž obec 

snížila své výdaje na lichotivých 20% z celkových nákladů.    

 

Teď už jen prosíme návštěvníky nového dětského hřiště, aby se chovali ohleduplně a odpovědně 

k ostatním i k herním prvkům, udržovali čistotu a pořádek v okolí hřiště, ohlídali své psí miláčky, 

kteří by měli být na vodítku a užili jsme si vydatně letní sezónu. 

 

         
 

Areál zahrádky s dětským hřištěm      Prostory dětského hřiště 

 

Provozní a návštěvní řád najdete také na webové stránce: www.zahorany.cz/detske-hriste 

 DB 
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Historie Zahořanského rybníku 

…voda je pro každou živou bytost základem k žití a tak mě napadlo se podívat do historie rybníků 

a vodních ploch. Je tu náš „Zahořanský rybník“ od pravěku? Pojďme se podívat, jak to vlastně 

začalo. 

 Nejpravděpodobnější je teze, že to vše začali 

Římané, kteří na kapra narazili při svých výpravách na 

středním toku Dunaje, a to už v prvním století před 

Kristem. Kapra pak dopravovali do Říma tzv. 

Jantarovou cestou, což byla obchodní cesta spojující 

pobřeží Baltu a středozemního moře, kde už tehdy byly 

vytvořeny nádrže a rybníčky na přechovávání živých 

ryb. A právě v těchto rybnících asi došlo k 

samovolnému vytírání ryb a jejich rozmnožování, což 

nezůstalo bez povšimnutí lidí.  

 

První zmínky o rybníkářství v českých zemích pocházejí z 11. století. Svědectví o tom přináší 

Kosmova kronika, která se v dodatku o založení Sázavského kláštera zmiňuje o rybníku a slupu 

(zařízení k lovu ryb, které se často vsazovalo do jezů) k lovu ryb darovaných klášteru kolem roku 

1034 knížetem Břetislavem I. Později se v dalším dodatku této kroniky uvádí, že majetek kláštera 

byl rozšířen o další rybníky. 

 

Ve 12. století vznikají primitivní rybníky jako přehrazení potoků nebo menších říček. Těmto 

rybníkům se tehdy říkalo stavy. Další zmínka o rybnících pochází z roku 1263, kdy v zakládací listině 

dává Přemysl Otakar II. klášteru Zlatá Koruna pole, louky i rybníky. 

 

První větší rozvoj rybníkářství nastává za vlády 

Lucemburků. Když se z ciziny vrátili velmožové Oldřich a 

Jindřich z Hradce, vyslanci Jana Lucemburského, 

zaznamenali následující: „Ryba vynášela, protože nalezla 

kromě domácího i cizí odbytiště (Vídeň, Magdeburg, 

Cáhlov, Pasov, Vratislav), chov ryb rostl, dávaje základ 

racionální ekonomii, kterouž Češi za Karla IV. v Evropě 

prosluli. Za tímto úspěchem byli především měřičkové, 

dnes bychom řekli geometři, a čeští stavitelé rybníků. 

Rozvoj jihočeského rybníkářství nastává na počátku 14. 

století především za vlády Karla IV., kdy se začínají 

zřizovat skutečné rybníky.  

 

Tehdy se ale často rybníky zřizují i za účelem odstranění zamokřených luk či močálů. Díky 

tomu, že existovali rybníkáři a vznikaly rybníky, docházelo k hospodářskému využití krajiny, regulaci 

řek a vysoušení, mohla vzniknout krásná česká města – např. České Budějovice či Vodňany. 
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 V roce 1356 vydává Karel IV. příkaz, jehož úkolem bylo zbudování chovných nádrží. 

Výňatek z tohoto příkazu je naprosto výstižný a dostatečně poučný i v dnešních osvícených dobách: 

„Všem stavům i městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost 

ryb pro potravu lidu, dále pak aby se voda z bahnisek a močálů v nich mohla nashromažďovati, za 

účinku slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára blahodárně působila na okolní rostlinstvo. 

Mimo to má rybník ještě úkol v dobách rozlití vod trvalými dešti nebo táním sněhu velkou část vody 

zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti. Při náhlých přívalech 

přebytečnou vodu udržovati a jejich vody také k pohonům mlýnů a hamrů používati.“ 

 

Právě v této době napomohlo rozvoji rybníkářství 

zdokonalení stavební techniky a vznikly dva největší 

rybníky. V roce 1355 to byl Bošilecký rybník a v roce 1367 

rybník Dvořiště, který byl původně jezero. 

 

V polovině 14. století bylo rybníkářské řemeslo 

považováno za velmi výnosné. Díky výnosnosti tohoto 

řemesla bylo s rybami obchodováno nejenom v Čechách, 

ale ryby se začaly prodávat i do Bavor a Rakous.  

 

V letech 1618 až 1648 zasáhla území Čech a Moravy třicetiletá válka. Země byla soužena krvavými 

boji, ovládla ji bída, utrpení a hlad. Pro tlupy žoldnéřů se rybníky často staly významným zdrojem 

obživy. Velké škody způsobili vojáci vypouštěním rybníků, rozkrádáním ryb i ničením rybničních 

zařízení.  

Rožmberk a mnoho dalších jihočeských rybníků v té době ležely ladem, často s poškozenou 

hrází i výpustí. Náš největší rybník byl znovu obnoven až v letech 1646 a 1647, mnohé rybníky ale 

už opraveny nikdy nebyly. Obnova zpustošeného rybníkářství byla poměrně náročná. Náročné bylo 

i pouhé udržování rybníků v dobrém stavu, péče o hráze a výpusti a odstraňování bujného porostu 

rákosí. 

Rybníkářství spolu s dříve též výnosným pivovarnictvím se v průběhu druhé poloviny 18. a 

zejména začátkem 19. století stalo podnikáním silně nerentabilním. 

 

Po skončení druhé světové války 

se podmínky pro chov ryb změnily. 

Úkolem se stalo co nejrychlejší zvýšení 

produkce ryb, čímž by došlo ke 

zmírnění nedostatku masa na trhu, 

který vznikl vlivem znárodňování 

velkostatků na začátku kolektivizace 

zemědělství. Vznik zádržné vodní 

plochy a tím i chovného místa na toku 

malého Zahořanského potoku se datuje 

do začátku padesátých let 20-tého 

století. Vzniká Zahořanský rybník. 
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Prvně se objevuje na nákresu mapy „Stabilního katastru Čech“ z roku 1952 a dále pak na 

v té době, tajných vojenských mapách. Současný odkaz Zahořanského rybníku je doslova ve 

smyslu listiny z roku 1227, vydané Přemyslem Otakarem I., tj. plnit úkol umělé nádrže s přítokem 

i odtokem vody sloužící k chovu ryb.   

V letech 2018–2019 byl rybník vzhledem k jeho havarijnímu stavu zařazen do projektu "Obnova a 

revitalizace nádrží".  

 

Na základě provedeného zaměření bylo zjištěno, 

že rybník je zanesen bahnem a sedimentem. Projekt 

celkové revitalizace rybníku řešil odbahnění a následně 

komplexní rekonstrukci rybníka. Hlavní hráz byla 

vyčištěna, opravena a opevněna kamennou dlažbou, 

byl opraven požerák a výpusť rybníku a vybudovala se 

malá „zahořanská písková plážička“.  

 

A Zahořanský rybník dnes? Je neoddělitelnou 

součásti historie obce Zahořany, a hlavně místo pro 

odpočinek, sport a relaxaci v přírodě. 

 

Historická pohlednice obce Zahořany 

 
Historická pohlednice, obec byla označená jako Zahořany pod Pleší 

PP 
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Mapu Zahořan ve vysokém rozlišení naleznete na webové stránce obce: www.zahorany.cz/mapa 
 

 

http://www.zahorany.cz/mapa


 

13 
 

MAPA 

 
PN 



 

14 
 

KULTURA 

 

Dětský den na fotbalovém hřišti 

Dne 13.6. jsme na fotbalovém hřišti u rybníka pořádali dětský den. Ve spolupráci s SDH 

Zahořany bylo připraveno několik atrakcí. Během příjemného odpoledne děti soutěžily, skákaly na 

nafukovacích hradech nebo měly možnost nahlédnout do hasičského auta. Účastníci soutěže 

„Zahořanský erb“ byli oceněni pamětní mincí a sladkostí. Rodiče se mohli občerstvit v kiosku a 

společně jsme si den užili. 

 

 

    

  

NAKRESLI ERB 

V průběhů měsíců dubna a května proběhla výzva 

pro děti v podobě kreslení Zahořanského erbu. Dětem 

jsme nechali volnou ruku, aby zapojily svoji fantazii a 

sestavily, nakreslily, nebo vyrobily aktuální podobu 

Zahořanského erbu. Do redakce nám dorazily opravdu 

nápaditá díla. Všechny soutěžící děti byly oceněni 

v průběhu dětského dne. Zaslouženou odměnou byly 

Zahořanské pamětní mince a drobná sladkost. 

Všechny erby jsou moc povedené a můžete si je 

prohlédnout na dalších stránkách Zahořanských listů, na 

schodech směrem do kanceláře obecního úřadu, nebo na 

našich webových stránkách.  

PN 
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Soutěžní návrhy od dětí 

 

    
Dan, 7 let      Anička, 9 let 

 

    
Jakub, 8 let      Honzík, 7 let 
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NAKRESLI ERB 

 

Soutěžní návrhy od dětí 

 

    
Anna, 7 let      Berta, 4 roky 

   
Jana, 34 let      Anežka, 4 roky 
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NAKRESLI ERB 

 

Soutěžní návrhy od dětí 

     
Anna Marie, 7 let      Tadeáš, 6 let 

 

   
Laura, 4 roky       Mareček, 5 let 

PN 
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Zahořanská 10 letos proběhla trochu jinak, virtuálně… 

S ohledem na nejistotu ohledně vývoje pandemie COVID-19 probíhala největší běžecká akce 

v naší vesnici letos virtuálně, a to v průběhu celého měsíce května. Někteří borci zejména závodníci 

BK ŠIBLA Praha a domácího SK Zahořany si nenechali ujít příležitost proběhnout si trasu v malých 

skupinkách v původním termínu 23.5.2020.  

I přes nepřízeň osudu, která provází všechny běžecké závody v 1.polovině letošního roku se 

akce nakonec zúčastnilo přibližně 50 běžců. Někteří jen tak pro radost a jiní ve vysokém soutěžním 

tempu. Myslím, že je důležité zde poznamenat, že se akce v letošním roce nesla ve znamení pomoci 

potřebným, dětem s postižením, kterým pomáhá Společnost pro ranou péči, z.s. Na dobrovolném 

startovném se vybralo celkem 4.800,- Kč, za které budou nakoupeny potřebné zdravotnické 

pomůcky pro děti.  

   
Borci z BK ŠIBLA Praha letos běželi "na pohodu“… borci z SK Zahořany při "ostrém" startu ve 12:00 hod. 

 

Rekord trati na 10 km z loňského roku, který drží výkonem 40:30 Pavel Jindra z teamu 

Multisport překonán sice nebyl, ale i tak padaly velmi dobré časy. Absolutním vítězem celkově i v 

kategorii M2 40-49 let se stal Martin Fic z teamu STS Chvojkovice Brod B v čase 41:50. V ostatních 

kategoriích pak dominovali: v M1 18-39 let David Kulík z místního SK Zahořany v čase 42:38, v M3 

50-59 let Pavel Svoboda z Dobříše v čase 54:26, v M4 nad 60 let pak Václav Marek z Rymaně, 

který jako jediný ze všech závodníků obhájil své loňské prvenství. Mezi ženami pak dominovaly v 

kategorii Z1 18-35 let Petra Korandová z Dobřichovic časem 52:35, v Z2 36-45 let pak Michaela 

Titmanová z Říčan v čase 57:03. 

Na trati 5 km, kterou řada běžců běžela jen tak pro radost, se ale také urputně bojovalo. Mezi 

muži byl nakonec nejrychlejší Patrik Rožumberský z Klínce v čase 27:33, mezi ženami Michaela 

Krútová ze Zahořan v čase 30:21. Mezi juniory na této trati pak byli nejrychlejší Ondřej Pokorný v 

čase 31:56 a Kateřina Pokorná v čase 48:05, oba z místního SK Zahořany. 

Děkujeme všem závodníkům za účast v letošním ročníku a jménem Společnosti pro ranou péči, z.s. 

také za dobrovolný dar, který bude využit ve prospěch postižených dětí. Už se moc těšíme na příští 

ročník, kdy budou padat, jak všichni doufáme, rekordy nejen na poli sportovním, ale i v celkovém 

počtu zúčastněných. 

Sportu Zdar! SK Zahořany   DH 
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Rum Zahořany vyhlíží 10.ročník domácího turnaje 

Domácí fotbalisté Rum Zahořany se v minulé sezóně vrátili do 6.úrovně hanspaulské ligy. 

Před novou sezonou si Zahořanští dali jednoznačný cíl poprat se znovu o postupové příčky. Během 

zimní pauzy proto vhodně doplnili kádr. Náš tým posílil Miloš Novák a zacelil tak mezírky 

v defenzivních řadách. Ještě před přerušením všech soutěží náš tým absolvoval slibnou zimní 

přípravu. Postupně se náš tým utkal ve dvou přátelských utkáních, ve kterých jsme dokázali zvítězit. 

Naše forma gradovala pak na předsezónním turnaji na Proseku. Se soupeři z vyšší soutěže jsme 

nejen drželi krok, ale dokázali jsme projít neporaženi celým turnajem. Z Proseku jsme si po dobrém 

výkonu odváželi cenný pohár za první místo. 

 

Přátelská utkání:  

• Zahořany – Polnohospodár  11:1 (4:0) 

• Zahořany – One Team       9:5 (3:4) 

PSC CUP, Prosek, 1.místo: 

• Zahořany – Continental      2:1 (2:1) 

• Zahořany – Defect       1:1 (1:0) 

• Zahořany – El Barto      3:2 (1:1) 

 

V okamžiku, kdy se měla rozeběhnout naše 19.sezóna hanspaulské ligy, přišla informace o 

zrušení soutěže. Po uvolnění opatření jsme rádi přijali pozvání do zkrácené soutěže pod názvem 

„Covid liga“. Soutěž, kam se přihlásilo 6 týmů z různých soutěží, se hraje výhradně na hřišti „Na 

Hanspaulce“. Naši hráči již mají za sebou první kolo, ve kterém nestačili na soupeře z vyšší soutěže 

a po přestřelce prohráli 5:8. Každopádně pro nás všechny to byl opět krásný pocit se sejít, zahrát si 

náš oblíbený sport a pobavit se s kamarády. Ještě nás čeká 5 zápasů. Držte nám palce, ať získáme 

co nejvíce vítězných duelů. Rum Zahořany! 

 

Brigáda na fotbalovém hřišti u rybníka 
  

Před zahájením letošní fotbalové sezony na 

fotbalovém hřišti u rybníka jsme pořádali brigádu. Ruku 

k dílu přiložili pánové, dámy, ale také některé mladé 

naděje zahořanské kopané. Na programu bylo sekání 

hřiště, upevňování sítí na branky a zakotvení branek 

proti převrácení. Dále jsme uklízeli v buňkách, aby byly 

připraveny na letošní akce. Také jsme natřeli horní 

části buňek a interiér po instalaci elektřiny. Na závěr 

nemohl chybět fotbálek a pak již orosená odměna 

v hostinci U Pepíčka.  
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Rum Zahořany CUP 2020 

Již je to 10 let, kdy jsme poprvé pořádali turnaj 

v malé kopané pod populárním názvem Rum Zahořany 

CUP. Turnaj, na který se sejdou týmy především z okolí 

Zahořan, se stal letní tradicí a stálicí. V letošním roce 

přivítáme na hřišti „U Rybníka“ jubilejní 10.ročník. Chtěli 

bychom všechny pozvat, aby se přišli podívat na 

fotbalové souboje a zjistili, kdo v letošním roce oblékne 

trička pro vítězný tým. Během turnaje bude zajištěno 

občerstvení a pokud vyjde počasí, můžete využít 

pěkného koupání v Zahořanském rybníku. 

web turnaje: www.rumzahorany.cz/CUP 

 

Od vítězství ve Stříbrné Lhotě po ukončení nouzového 

stavu. Mladí hasiči i dorost se zapojili 

 

Rok 2020 začal ve stejném tempu jako roky předešlé. Mladí hasiči se scházeli v klubovně 

k přípravě na okresní uzlovou štafetu a musíme říci, že letos byla forma a to veliká! Závody ve 

Stříbrné Lhotě pak excelentně vyhrála v kategorii mladších Annemarie Šafářová. Veškeré další 

přípravy na soutěžní sezónu musely jít stranou. 

10.3.2020 po uzavření škol se také ukončila veškerá 

spolková činnost, jak sportovní tak i kulturní. Činnost našeho 

kroužku byla pozastavena, ale my jsme hasiči a pěstujeme už 

v dětech heslo ,,Bližnímu ku pomoci“. Děti se ihned zapojily do 

kampaně na nošení roušek. Namalovaly také obrázky pro 

zdravotní sestřičky, doktory a doktorky. 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů Petr Kšána ml. byl 

osloven vedením úseku mládeže ve Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska s žádostí o pomoc při vytváření programu pro mladé 

hasiče v době koronaviru. Ihned jsme se pustili do práce. Veronika 

Švestková s Petrem natočili video o práci s kronikami, které bylo 

zveřejněno na youtube a ihned mělo obrovský ohlas. Dále byla ze 

strany Zahořan zveřejněna velká Velikonoční hra. Vystřihovánky 

s technickými prostředky byla dětmi velmi oblíbená.  

Bylo opravdu krásné vidět zájem dětí a dorostu pomáhat v rámci naší obce, ale i regionu. 

Účastí na celorepublikovém projektu „Společník“ pro mladé hasiče jsme pomáhali v rámci celé 

České republiky. 

• 25.července | 9:00 | hřiště „U Rybníka“ 

 

PN 
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Po zrušení nouzového stavu neleníme a již se připravujeme na soutěže v požárním sportu. 

Chceme navázat na naše úspěchy, kterými reprezentujeme náš sbor, ale především obec 

Zahořany. 

 

Činnost sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zahořany 

Tuto část článku by bylo dobré začít 

poděkováním nejen zahořanským hasičům, ale i 

ostatním občanům obce Zahořany, kteří se svou 

dobrovolnickou činností zapojili do ochrany naší 

obce. Bylo krásné sledovat, jak jste doma šili roušky 

a pomáhali naším starším občanům. Ukázali jste, že 

ohleduplnost a lidskost je v nás hluboce 

zakořeněna. 

 

Po zavedení opatření proti šíření pandemie se i náš sbor ihned zapojil do pomoci v rámci 

obce i mimo ni. Výjezdová jednotka byla zařazena do programu pomoci starším občanům.  

Zajistili jsme distribuci roušek a přes telefonickou komunikaci i podávání informací. Velitel 

sboru a současně velitel jednotky obce se zasadil o nákup dezinfekce, která byla použita pro 

dezinfikování společných prostor v obci. Také byla uspořádaná akce na rozvoz a výdej AntiCovidu-

19. Finančně se podílela rovným dílem obec a hasičský sbor. Celkem bylo rozdáno 70l dezinfekce. 

Dezinfikování prostor proběhlo ve 4 vlnách. 

  
Desinfikování autobusové zastávky a prostor obce Zahořany 

 

Na facebookových stránkách výbor hasičů zveřejnil kampaň na nošení roušek, do které se 

zapojilo 70 členů. Činnost sboru dále běží a v rámci brigádnické činnosti jsme postavili překážku – 

domeček pro naše sportovní družstva a věnujeme se také údržbě hasičské louky. Z nadace ČEZ 

byl pořízen dekontaminační stan pro případnou druhou vlnu pandemie COVID19. Byl proveden 

servis hasičského vozidla, který slouží nejen sboru, ale také výjezdové jednotce. 
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Život našeho sboru, kolektivu mladých hasičů, ale i život v naší obci se pomalu vrací do 

starých kolejí. Máme mnoho nových životních zkušeností, které nám ukázaly, že se musíme na 

sebe umět spolehnout. Výbor sboru dobrovolných hasičů Zahořany děkuje všem za jejich 

dobročinnou práci v posledních měsících.   

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci 

 
 

AKCE 2020 

 

Plán kulturních a sportovních akcí: 

 

Datum  Událost      Místo 

25.7.    Rum Zahořany CUP, 10.ročník (fotbal)  Fotbal. hřiště u rybníka 

17.-22.8.  Sochařské sympozium    Bojanovice (fotbal. hřiště) 

12.9    Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)  Hostinec U Pepíčka 

19.9.   Ukliďme Česko, Ukliďme Zahořany!  Hostinec U Pepíčka 

27.9.   Svatováclavská vigilie    Pomník Sv.Václava 

3.10.   Dětské maškarní (Party s Mimoněma)  Sál Zahořany 

27.10.   Lampionový průvod      Kaplička Zahořany (začátek) 

7.11.   Pingpongový turnaj     Hostinec U Pepíčka (sál) 

21.11.   Turnaj v šipkách     Hostinec U Pepíčka (sál) 

5.12.    Mikulášská besídka     Sál Zahořany 

19.12.   Vánoční kaplička      Kaplička Zahořany 

 

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

termíny najdete na webových stránkách: www.zahorany.cz/plan-akci 

 

Fotky ze Zahořanských akcí nově 

najdete na adrese: 

www.zonerama.cz/ObecZahorany 

PKš. 

http://www.zahorany.cz/plan-akci
http://www.zonerama.cz/ObecZahorany
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Napiš slova spojená s naší obcí  
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            
 

1) Ukazatel turistických cest    5) Oblíbený nápoj místních fotbalistů 

2) Nejvyšší představitel obce    6) Osada součástí obce 

3) Nová místní knihovna    7) Název cyklotrasy vedoucí skrz obec 

4) Kamenný prvek věnovaný padlým v 1sv.v. 8) Vodní nádrž 

 

HÁDANKA 

 

Poznej strom podle listů a jehličí 

Hádanka pro děti i rodiče. Poznejte název stromu podle tvaru listů nebo jehličí. Správné 

odpovědi si můžete ověřit na stránce s mapou Zahořan. 

 

     

                

 

ˇ 

PN 
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ZAHOŘANSKÝ RYBNÍK 
 

 
Pohled z ptačí perspektivy (foto Karel Záloha) 
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