
 

1 
 

 

Obecní zpravodaj / vydáváno pololetně / bezplatně           8. vydání / červen / 2022 

 
 

 

 

Zahořanská 10 (běh okolo Pleše) se letos těšila hojnému počtu účastníků. Foto: Matouš Filipi 

 

Obecní úřad 

Oprava havarijního stavu kanal. vpustí 

Spolupráce v rámci regionu 

Připravené či realizované aktivity 

Socha sv. Ludmily zůstane před kapličkou 

Ukliďme Zahořany 2022 

Společenské a sportovní akce 

 

Akce 

Oslavy 110 let hasič. sboru SDH Zahořany 

Run Labe Run 

Zahořanská 10 s rekordní účastí 

 

Fotohlédnutí 

Zahořanský dětský den na fotbal. hřišti 

 

Historie 

Vesnice 

 

Fotbal 

Fotbalisté úspěšně reprezentují ve 4.lize 

 

SDH Zahořany 

Ze života hasičského sboru 

 

Plán akcí 2022 

Zábava 

Výroční foto SDH 110 let 



 

2 
 

OBECNÍ ÚŘAD

 

Poslední ohlédnutí za prací zastupitelstva 

Uběhlo to! Čtyři roky fungování stávajícího zastupitelstva se naplní letos na podzim, kdy 

proběhnou obecní či chcete-li komunální volby (probíhají každé 4 roky, letos konkrétně 23 - 24. 9. 

2022). Co se tedy stalo za poslední půl rok nového a kam pokročily plány v jednotlivých oblastech? 

Pokusím se o stručné shrnutí…. 
 

Oprava havarijního stavu kanalizačních vpustí 

Problematická oprava, ale nakonec k ní došlo, protože některé 

vpusti byly natolik rozpadlé, že již hrozilo reálné nebezpečí nehody či 

dalších propadů vozovky. Loni na podzim jsme oslovili několik firem 

z oboru a bohužel díky relativnímu nezájmu se záměr přesunul až do 

letošního jara. Celkem bylo kompletně zrekonstruováno zhruba 20 

kanálových vpustí dešťové kanalizace, zároveň proběhly i doplňující práce 

(strojní vyčištění kanalizace i samotných šachet, oprava výtluků u 

přilehlých krajnic vozovky, finální úpravy kolem kanálů apod.). Pevně 

věřím, že největší nedostatky se podařilo plnohodnotně opravit a vydrží 

opět delší dobu funkční, tj. odvedou vodu ze silnice tam, kam mají. 

 

Spolupráce v rámci regionu 

Dobrovolný svazek obcí, nesoucí název Technické služby Brdy a 

Hřebeny a jím zřízená svozová společnost BOS s.r.o., se za první půl rok 

svého působení adaptovala na trhu a zajišťuje svoz našich odpadků bez 

větších obtíží. Postupně se pořizuje svozová technika a další inventář ve 

sběrném dvoře v Mníšku pod Brdy, kde má společnost svou základnu. Dle 

plánu běží i postupné zapojování členských obcí svazku do svozu odpadu. 

Nyní BOS sváží odpady v Mníšku pod Brdy, Klínci, Trnové, Zahořanech, 

Novém Kníně a Voznici, od 1. 7. se připojují Čisovice a od 1. 1. 2023 pak 

obec Jíloviště. 

Svazek i BOS zároveň spolupracují s dalším sousedním svazkem Regionu Dolní Berounky 

a jeho společností POBERO s.r.o., což díky synergiím může znamenat do budoucna snížení 

provozních nákladů. To je nezanedbatelné, protože náklady na likvidaci odpadu všeobecně 

porostou, stejně jako tlak na vyšší míru třídění a minimalizaci směsného komunálního odpadu, který 

od r. 2030 již nebude možné skládkovat. Dalšími kroky k cirkulární ekonomice patří zapojení do 

komunitního energetického společenství, které v budoucnu může využívat lokálních obnovitelných 

zdrojů energie (nabízí se zejména BIO), zabývat se potenciálem snížení konečné spotřeby energií 

v regionu, akumulaci a sdílením energií na základě místních potenciálů a podmínek. 
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Další dobrovolný svazek obcí, k jehož založení došlo počátkem roku 2022, je Svazková 

škola pod Skalkou. Sídlo má v Mníšku pod Brdy a do svazku je od jeho založení zapojeno celkem 

14 obcí mikroregionu. Hlavním důvodem vzniku je absolutní nedostatečnost stávajících školských 

kapacit, která se potkala se silnými populačními ročníky a nepolevujícím stěhováním se do regionů 

v blízkém okolí Prahy. Hlavním cílem svazku je vybudování nové svazkové školy, která by 

dokázala eliminovat převis poptávky po místech pro vzdělávání, zmapované poslední 

demografickou studií. Jde o běh na delší trať, proto musí starostové zúčastněných obcí paralelně 

řešit i dočasná opatření, která pomohou zvládnout stávající (hlavně pro rodiče) nelehkou situaci. 

 

Nový web ke svazkové škole najdete na adrese www.skolapodskalkou.cz 

 

Připravené či realizované aktivity 

V lednu jsme získali stavební povolení k akci nový chodník v lokalitě pod školou a zažádali 

jsme o dotaci ze SFDI (jde v principu o soutěž, čím víc bodů, tím větší šance na přiznání dotace a 

podobné úsilí vyvíjí stovky obcí v ČR, které chtějí zbezpečnit dopravu). Nyní jsme samozřejmě 

v očekávání, výsledky dotačního snažení by měly být známy až v průběhu letních prázdnin či na 

začátku září, až projde posuzování všech doručených projektů potřebnými hodnotícími síty. 

Pravomocné územní rozhodnutí máme v lokalitě pod školou i pro pokládku optického 

vedení, kterou zajišťuje smluvní dodavatel Internetového připojení. Vzhledem ke skluzům u jeho 

rozpracovaných zakázek, především z důvodu nedostatku pracovníků, se zahájení stavby u nás 

zatím přibližuje letním měsícům, o čemž budeme zavčas informovat. 
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Dalším přírůstkem před budovou OÚ a hostince je nová plechová garáž vedle hasičárny, 

která bude sloužit k uskladnění a ochraně obecní komunální techniky (traktůrku, vozíku a 

příslušenství pro zimní a letní údržbu). Rovněž u hřiště na nohejbal se odehrály zemní práce, které 

vedli k rozšíření plochy až k plotu a tím vytvoření prostoru pro stůl na stolní nohejbal (tzv. Teqball), 

prokácení náletů, zlepšení odvodňovacích možností kolem hřiště a instalace nového plotu podél 

areálu hřiště. Podél hřiště byly vykáceny nálety a bude nataženo nové oplocení, které bude 

ukončeno brankou k nově vznikající pěší cestě do horní části Zahořan. 

   

V prostorech u obecního úřadu se provedla celá řada různých prací. 

 

Socha sv. Ludmily zůstane před kapličkou 

 

Koncem loňského roku bylo lokálním kovářem 

vyrobeno a ukotveno nové bezpečnostní zábradlí mostku přes 

potok naproti kapličce. 

Začátkem jara pak došlo k 

finálnímu umístění dřevěné sochy 

sv. Ludmily (do té doby schované 

a prosychající uvnitř) před 

kapličku, na připravený betonový 

základ. Ludmila již bude trvale 

shlížet na Zahořany z levé strany 

kapličky za plůtkem. 
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Společenské a sportovní akce 

Ukliďme Zahořany 

Ač nám letos na začátku dubna počasí zrovna dvakrát nepřálo a dostálo svému 

aprílovému charakteru, připojili jsme se opětovně k celorepublikové akci Ukliďme 

Česko, Ukliďme Zahořany. Během dopoledne se před úřadem sešla skupina cca 15 

dobrovolníků, kterým byly rozdány rukavice, pytle na odpad a následně se rozešli 

různými směry do jednotlivých částí obce sesbírat odpadky podél cest a silnic. 

Souběžně probíhal i mobilní svoz kovošrotu, který zajistili členové SDH 

Zahořany. Kolem poledne se začaly jednotlivé skupinky scházet před úřadem, kde byl 

zajištěn centrální sběr sesbíraného odpadu a drobné občerstvení. Rovněž hromada 

kovošrotu utěšeně narůstala a její odvoz nakonec zajistily 2x velké dodávky 

s kontejnery. 

Všem dobrovolníkům i hasičům patří velké DÍKY za jejich úsilí a třeba zase za rok! 

    

Pár fotek z průběhu uklízecí akce Ukliďme Zahořany! 

 

Oslava 110 let založení SDH Zahořany 

Po zdárném průběhu únorové výroční valné hromady SDH a březnové hasičské zábavě na 

sále U Pepíčka, se vydařila i oslava významného jubilea, a to uplynutí 110 let od založení SDH 

Zahořany. První květnovou sobotu se proto u pomníku padlých v Zahořanech shromáždili členové 

hasičských sborů z blízkého okolí a další hosté, kteří si nenechali ujít významnou událost. Po uctění 

památky padlých ve světových válkách proběhl slavnostní průvod celou obcí až na hasičské cvičiště 

u rybníka, kde proběhly oblastní soutěže mladých hasičů, vč. vyhlášení výsledků a doprovodných 

soutěží, uzavřené příjemnou večerní zábavou. Našim hasičům přejeme i nadále neutuchajícího 

ducha nejen v soutěžích, ale i při zvládání krizových situací a zdárné pokračování jejich tradic a 

výrazné spolupráce s občany Zahořan, za kterou jsme moc vděční! 
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Zahořanská 10 (4. ročník) 

Po velmi úspěšném 1. ročníku běhu okolo Pleše (Zahořanská 10) v roce 2019 se v dalších 

dvou letech bohužel praktikoval díky hygienickým opatřením a různým restrikcím virtuální závod 

s individuální účastí (běhat se dalo celý květen a běžci nahlásili své výsledky organizátorům, kteří 

je na konci května vyhodnotili). Letošní rok se běželo opět hromadně a běžeckého závodu se 

zúčastnilo celkem 151 běžců, z toho 75 dospělých a 76 dětí, což je rekordní účast. Větší detaily a 

shrnutí výsledků závodu obsahuje samostatný článek od Davida Horyny. Děkujeme všem 

dobrovolníkům za organizační zajištění akce! 

 

A na co se můžeme brzy těšit? 

Dětský den u rybníka už bude v době, kdy vám tento výtisk obecních novin přistane ve 

schránkách, již za námi (4. 6.). Následuje koncem června (25. 6.) druhý ročník Zahořanského 

PaddleFestu, závody na paddleboardech, koncem července (30. 7.) pak 12. ročník tradičního 

turnaje v malé kopané Rum Zahořany Cup a počátkem září (3. 9.) pak nohejbalový turnaj trojic 

neboli memoriál Pepíčka Zamazala. Budeme se těšit na společná setkání a další vydařené 

sportovní výkony. 

  

Blíží se fotbalový turnaj Rum Zahořany CUP a nohejbalový Memoriál Pepíčka Zamazala.               DB 
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Oslavy 110 let hasičského sboru SDH Zahořany 

 

Dne 7. května proběhly za krásného slunečného počasí 

oslavy 110. let od založení hasičského sboru v Zahořanech. Náš 

hasičský sbor byl založen 1. ledna roku 1912 ještě za vlády 

Františka Josefa I. Náš sbor již ušel pěknou cestu, kdy na této cestě 

stály dvě světové války, období komunistické vlády, ale také 

existenční problémy nezájmu členů o práci v tomto sboru. Vše náš 

sbor přečkal, dnes toto slavné výročí oslavilo bezmála 104 členů 

s obrovskou mládežnickou základnou, která věští dlouhou 

budoucnost naší zahořanské hasičské myšlenky. Zakladatelé musí mít z nebes radost z našeho 

počínání.  

Výročí jsme oslavili soutěží v požárním sportu pro dospělé hasiče. Mladí hasiči závodili též, 

jen jejich soutěž se nesla v duchu oslav 50. let od založení celostátní hasičské hry Plamen. 

   

Pietní akt u pomníku padlým v horní části Zahořan. 

Celá akce začala pietním aktem u pomníku padlých a posléze pokračovala u kapličky svaté 

Ludmily. Za zmínku stojí výborný projev jednatele sboru pana Tomáše Cmírala, který je jeden 

z potomků jednoho ze zakládajících členů hasičského sboru. 

Kolona hasičských aut se poté přesunula na hasičské cvičiště, kde bylo vytvořeno kompletní 

zázemí pro všechny účastníky. Celá soutěž a oslavy se nesly v radostném duchu. Domácí družstva 

vyhrála ve všech kategoriích, což podtrhlo už tak úžasnou atmosféru.  

Hasičskému sboru přejeme alespoň dalších 110. let, protože hasiči jsou součástí naší obecní 

kultury. Věříme, že naše činnost i nadále bude pokračovat v duchu tradic prvorepublikového 

hasičstva. 

Ni zisku – Ni slávy!! Pravda vítězí… PKš. 
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Nástup na soutěž a poháry. Celá soutěž a oslavy se nesly v radostném duchu. 

 

Run Labe Run 

 

Ve dnech 20. – 21. 6. 2022 proběhl další ročník nejdelšího štafetového závodu v republice, 

Run Labe Run, tentokrát i za účasti štafety SK Zahořany. Závod dlouhý 380 km zavedl běžce do 

okolí Labe na trase vedoucí ze Špindlerova Mlýna k Děčínskému zámku. 

Dva dny dřiny, radosti, potu, nádhery, únavy, euforie. Dva dny běhu, únavy, přejezdů mezi 

etapami, nevyspání, fandění. A nakonec v Děčíně vystupujeme na pódium jako 8. nejlepší tým 

celého závodu. 

Různorodý tým běžců, mladí i staří, trénovaní i hobíci, se dokázali dát dohromady a na trati 

vytvořili jeden tým, který fungoval jak dobře namazaný stroj a výsledek stál za to. Celkem 380 km 

v horách Krkonoš i rovinách polabské nížiny jsme zvládli za 31 hodin a 34 minut. 

 

Tým SK Zahořany: kapitán - Jiří Honců, Martin Pokorný, Jan Honců, Ondřej Kulík, David Kulík, Petr 
Pokorný, Ladislav Karas, Marek Lukeš, Jan Kárník, David Hubálek, Jan Kusák, Dušan Večerek 

JH 
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Zahořanská 10 (běh okolo Pleše) letos s rekordní účastí 

 

V neděli 29.5.2022 proběhl již čtvrtý ročník 

závodu Zahořanská 10 – běh okolo pleše 

tentokráte již s klasickým hromadným startem.   

Na start se postavilo rekordních 151 běžců, 

z toho 76 dětí a 75 dospělých. Pořadatelé z SK 

Zahořany pro běžce nachystali opět pěkný okruh 

přes vesnici Zahořany, řepková pole a lesy na 

Pleši se startem a cílem u místního hostince u 

Pepíčka. Hlavní trať na 10,2 km tvořily 2 okruhy a 

závěrečné nekonečné stoupání obcí Zahořany do 

cíle.  

Nejrychleji tratí v novém traťovém rekordu prolétl Zdeněk Zeman z Blatné v čase 37:40. V 

ženské kategorii pak v absolutním pořadí zvítězila Petra Kotlíková z TJ Slavo BANES Pacov taktéž 

v rekordním čase 40:01. Jména vítězů v jednotlivých kategoriích jsou následující: M1 18-39 let: výše 

zmiňovaný Zdeněk Zeman, M2 40-49 let: Jiří Kopáč z Dukly Komořany v čase 39:14, M3 50-59 let: 

Vladimír Blažek z Říčan v čase 53:41, M4 nad 60 let: Josef Vitásek z Bukové v čase 47:07. Mezi 

ženami pak zvítězila v kategorii Z1 18-35 let: Jitka Pilátová z Mokrovrat v čase 54:44, Z2 36-45 let: 

výše zmíněná Petra Kotlíková a Z3 nad 46 let: Svatava Řechková z Oxygen Příbram v čase 52:05.    

Pro méně odvážné organizátoři vytyčili jeden okruh v délce 5,5 km, který absolutní vítěz 

Tomáš Rychlecký z teamu HH Smíchov prolétl v čase 26:03. Nejrychlejším juniorem na 5km trati 

byl David Kundrát z Praskoles v čase 26:32 a nejrychlejší ženou pak Pavla Slanec ze Zahořan v 

čase 33:10.   

Pro děti byly k dispozici kratší tratě 100m, 200m, 400m, 800m a 1200m. Nejvíce obsazený 

byl nakonec závod dětí v kategorii do 5 let a kategorie 8-9 let, kterého se shodně zúčastnilo celkem 

19 mladých nadějných sportovců a sportovkyň.  

  

Start dětských kategorií na Zahořanské 10 a vyhlášení, kde účastníci dostávali povedené medaile. 
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Z domácích borců a borkyň (SK Zahořany) se nejvíce 

dařilo Zuzaně Kadavé (2.místo na 5 km trati), Davidu Kulíkovi 

(4.místo v kategorii M1 18-39 let), Karlu Bláhovi z BK Šibla 

(6.místo v kategorii M2 40-49 let) a v barvách klubu SK Zahořany 

běžící Michale Matysové z Mníšku (3.místo v kategorii Z2 36-45 

let).    

Přijďte i příští rok a to všichni, už se na Vás těšíme.    

Za SK Zahořany, David Horyna 

 

FOTOGRAFICKY 

 

Zahořanský dětský den na fotbalovém hřišti 

 

  

  

Další fotografie naleznete na webu obce www.zahorany.cz v sekci fotogalerie. foto: Matouš Filipi 

DH 

http://www.zahorany.cz/
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Vesnice 

Dlouho jsem přemýšlel, jaké téma zvolit v dalším putováním historií, která přiblíží dění v naší 

vesničce. Snad jsem zvolil to pravé…. 

 Možná patříte také mezi Ty, kteří prožili větší část svého života v hlavním městě. Jako malého 

mě maminka učila a vštěpovala mě základní principy slušného chování. Každý den mě 

zdůrazňovala… „každého, koho potkáš, pěkně pozdrav a usměj se“. Moc jsem se snažil, ale ne 

vždy mě byla moje slušnost opětována. Potkával jsem nerudné lidi u výtahu, na pozdrav 

neodpověděli a o úsměvu se ani nezmiňuji. Ale já neustával ve svém snažení a snil jsem sen, že 

jednou se odstěhuji do vesničky, kde to bude přece úplně jiné. Věřil jsem a věřím i dnes, že 

výjimečnost místa, kde je méně anonymních lidí pospolu je to, co u lidí mění chování.  

 Každý toto místo nazývá jinak. Někdo mluví o vesnici nebo vesničce, ale i pojmenování jako 

ves, víska či na Moravě dědina jsou nám blízké. Prosím přijměte pozvání na něco málo z historie 

„vesnice“.  

V lexikonech je vesnice definována jako sídlo, které je tvořeno především typickou 

nízkopodlažní zástavbou s převážně rodinnými domy, s méně rozvinutou uliční sítí, dominantním 

prostorem návsi (fungující jako společenské a kulturní centrum) a vysokým podílem zeleně. Sídlo, 

kde jsou mezi jednotlivými obyvateli úzké sociální kontakty, existuje zde dlouhodobá přirozená 

sociální kontrola a spoluúčast na dění v obci. Z historického hlediska jde o sídlo, které v minulosti 

nezískalo městská práva. Český statistický úřad uvádí celkem 6258 obcí a újezdů. 

Jak to začalo……. 

 Po skončení doby ledové měla na vývoj 

krajiny podstatný vliv nejen zásadní změna 

klimatu, ale i člověk, který se zde vyskytoval 

jako zemědělec. Ten postupně začínal pěstovat 

plodiny a rozšiřovala se i domestikace zvířat. 

Veškerý dobytek byl přes zimu zahnán do 

ohrad. Zemědělství vneslo do krajiny malá 

políčka, krátkodobě obdělávána motykou nebo 

zahrocenou tyčí. Z obilí se nejvíce sázela pšenice ozimá a jarní. Obilí se přes zimu skladovalo pod 

zemí v tzv. džbánovitých jámách a k následnému mletí mouky využívali zemědělci ruční mlýnky. 

Potravu doplňoval sběr lesních plodů a lov zvěře, především divokých prasat.  

Jednotlivé osady se zakládaly v blízkosti vodních toků, na vyvýšených místech a na okrajích 

údolních niv. Z důvodů ochrany před divokou zvěří nebo lidskými vetřelci byla každá osada 

zabezpečená plotem, příkopem nebo palisádovou hradbou. Jedna osada měla do 50 obyvatel a 

připadala na ni plocha 20-50 hektarů, to byla zároveň i největší plocha, kterou dokázali hospodáři 

obhospodařovat.  Osady zemědělců tvořily velké rodové chaty, polozapuštěné do země a vytvořené 

ze dvou kůlů, proutěných výpletů a rákosových zakrytí. Kolem osad byly rozmístěny obdělávané 

pozemky. 
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HISTORIE

 

V době železné dřevěný pluh nahradila železná radlice, která umožňovala pozvolný přechod 

zemědělství. Velikost obdělávané plochy byla určena počtem členů jedné občiny. V této době se 

začínaly rozlišovat zemědělské pozemky na pole a ostatní krajinu. Vlivem hloubkové orby narážela 

železná radlice do balvanů, které se následně z půdy vybíraly a využívaly ke stavbě kamenných zdí 

či kamenicí. Tento systém zemědělství vyžadoval trvalé usazení obyvatel a tím vznikal pevný 

zemědělský hospodářský obvod – plužina. Vzdálenost plužin se řídila docházkovou vzdáleností od 

sídla k poli. 

Vesnice v raném středověku se z důvodu 

bezpečnosti a možnosti úkrytu v případě ohrožení 

vázaly na feudální stavby (hradiště, později tvrze, 

hrady) a po rozšíření křesťanství též na kamenný 

románský kostel. Podle archeologických vykopávek 

a dobových kreseb byly stavby v raném středověku 

hrubě pravoúhlé, roubené, se stěnami vyplétanými 

z proutí a omazané hlínou. Střecha byla převážně 

valbová či sedlová, pokrytá slámou a krov se 

skládal z kulatinových krokví. Z pravidla tyto domy 

měly jednu místnost a v jednom z rohů bylo umístěné ohniště, ze kterého kouř odcházel mezerami 

do podstřešního prostoru a následně ven. Podlaha byla hliněná. V této době také pravděpodobně 

vznikaly první chlévy, byly to jen samostatně stojící chýše, které byly oploceny kůlovou ohradou, 

vypletenou proutím. 

První velká kolonizace skončila na počátku 15. století a následovala doba husitství. Husitské 

války zpustošily celé kraje, velké množství vesnic bylo vypáleno a vylidněno. Aby se obnovila 

zemědělská produkce, zpřísnila vrchnost vazbu vesničanů k půdě a podnítí nové obsazení a obnovu 

zničených vsí. Docházelo k rozsáhlému scelování půdy a k zakládání velkostatků. 

V tzv. novověku a v době za podpory Marie Terezie docházelo k rozdělení neefektivních 

panských velkostatků mezi poddané a vznikaly nové vesnice, vyznačující se geometrickou 

přesností. 

Mezi lety 1806–1842 vznikl Stabilní katastr jako soupis všech pozemků, který se stal 

základem zdanění čistého výnosu pozemků, později základem tzv. Pozemkového katastru (1. pol. 

20. století) i současného Katastru nemovitostí. Během 19. století se počet obyvatel českých zemí 

zvýšil 1,7krát.  

Dějiny 20. století patří asi k nejdramatičtějšímu období. Proběhly dvě pozemkové reformy. 

První pozemková reforma (1919–1920) měla zabrat velké majetky nad 150 hektarů zemědělské 

půdy a 250 hektarů veškeré půdy. Na základě toho vznikaly i menší zbytkové statky. V roce 1948 

vznikla druhá, tzv. nová pozemková reforma, která se týkala půdy nad 50 hektarů a půdy na které 

vlastník nepracoval.  
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Historická pohlednice. 

 

Po 2. světové válce docházelo k vysídlení německého obyvatelstva z pohraničního pásma a 

k následně kolonizaci českým obyvatelstvem na základě tzv. Benešových dekretů. Po roce 1948 

proběhlo scelování pozemků a rozsáhlých lánů, nové formy pozemkových úprav, územní plánování 

a krajinotvorné programy. Po roce 1989, znamenaly téměř ve všech krajinných oblastech obrat k 

pozitivním tendencím a významně tak ovlivnit vývoj krajiny i venkova na počátku 21. století. 

Za vesnice jsou považována velmi malá venkovská sídla do 200 obyvatel. Tato sídla, jsou 

dodnes nejméně zasažena industriálními trendy. Značně se shodují s malou sídelní oblastí 

středověké a pozdní kolonizace.  

V současné době se obyvatelé rušných center stěhují na okraj města. Tzv. satelitní sídliště 

vznikají nejčastěji na okrajích velkých měst. Lidé z města zde hledají kompromis mezi městským a 

venkovským způsobem života.  

Já, my všichni jsme šli za snem, abychom si užili klid, čistý vzduch venkova a hlavně pocit, 

že jsme důležitou součástí společenského života na venkově, kde se dodržují tradice a zvyky. 

Dodržováním tradic a našim chováním přispíváme k soudržnosti venkova. Proto smažme rozdíly 

mezi starousedlíky a nově přistěhovanými, horňáky či dolňáky, posekejme zahradu v týdnu či 

v sobotu a v neděli vychutnejte se sousedy u dobré kávy to krásné ticho kolem Nás. A hlavně 

pozdravme se a usmějme se pokaždé, když se potkáme.  

Slovy klasika: My jsme ZAHOŘANY vesnička krásná, středisková, zahrádka Brdských lesů. 

 
PP 
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FOTBAL

 

Fotbalisté úspěšně reprezentují ve 4. lize 

 

Naši fotbalisté v minulé sezóně slavili největší úspěch v historii klubu. Při svém jubilejním 10. 

výročí oslavili postup do 4. nejvyšší soutěže Hanspaulské ligy. Jako nováček soutěže jsme věděli, 

že nás nečeká nic lehkého, a proto jsme před sezónou vhodně doplnili kádr o dva hráče. Do pole 

přišel Jakub Schroth a na pozici brankáře případně útočníka pak kanonýr Jan Prachař. 

V přípravném duelu proti tradičnímu soupeři El Barto jsme se na naladili vítězně po výsledku 

5:3 pro naše barvy. Ostrý start soutěže nás pak čekal na domácím hřišti Tempo v tradiční termín, 

čtvrtek 20:30. Po úvodní výhře 6:0 přišlo značné vystřízlivění, když jsme ve druhém kole vysoko 

prohráli proti velmi kvalitně hrajícímu týmu. Zkušenosti se ale projevily v dalších kolech, kdy jsme 

spolehlivě sbírali body z vyrovnaných zápasů. Postupně jsme si připsali 4 výhry a 1 remízu. Aktuálně 

se pohybujeme ve středu tabulky a s největší pravděpodobností se můžeme těšit v Zahořanech na 

4.ligu i v příští sezóně. Držte nám palce. HTRZ. 

Warrior MAC 9 8 0 1 43 : 13 16 

Barclays 9 7 0 2 27 : 22 14 

Champions FC 9 6 0 3 38 : 13 12 

Gepard AFC 9 5 0 4 33 : 29 10 

Crossed sausages FC 9 5 0 4 34 : 22 10 

Rum Zahořany HT 9 4 1 4 36 : 33 9 

Legends are back 9 4 1 4 37 : 40 9 

STS Chvojkovice - Brod 9 4 1 4 25 : 39 9 

Oratoř Kobylisy 9 4 0 5 26 : 31 8 

MODRÝ SVINĚ 9 3 1 5 32 : 42 7 

Erectico TBC 9 2 2 5 25 : 38 6 

Inter Bubeneč 9 0 0 9 19 : 53 0 
 

  

Tabulka 4.ligy a fotky z probíhající sezóny Hanspaulské ligy. PN 
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SDH ZAHOŘANY 

 

Ze života hasičského sboru 

Letošní rok 2022 začal lépe než ty poslední, hned v úvodu roku nás čekala Výroční valná 

hromada, která měla za úkol zhodnotit oba covidové roky. Tuto slavnostní schůzi naplánoval výbor 

SDH na 15. února tohoto roku.  Účast členů hasičského sboru, ale i mnoho delegací hasičů 

z okolních obcí zaplnilo sál místního obecního úřadu. Své zprávy o činnosti přednesli vrcholní 

představitelé zahořanského sboru, kdy největší uznání patřilo především práci s mládeží a 

hasičským dorostem. Mnoho členů převzalo ocenění za jejich dosavadní práci. 

Dne 19. března se na sále obecního úřadu rozezněla 

hasičská siréna, která již tradičně zahájila hasičský ples. Účast 

byla vysoká, a proto se ples po všech stránkách vydařil k naší 

spokojenosti. Touto cestou ještě jednou děkujeme Všem, co se 

na plese podíleli, především našim sponzorům. 

Doba není jednoduchá, o tom jsme se přesvědčili 

v letech minulých. Boj s krutou nemocí jsme snad zdárně 

zvládli, ale do našich životů zasáhla jiná, dle našeho mínění 

další zbytečná, ale tentokrát válečná krize na Ukrajině. Naši hasiči poslali ukrajinským kolegům 26 

hasicích přístrojů a další vybavení. Dále jsme spolupracovali na pomoci rodinám, které se dostali 

sem do České republiky. 

V polovině dubna jsme provedli sběr železného šrotu, čímž jsme se také zapojili do akce: 

Ukliďme Česko. 

 

Kolektiv mladých hasičů a dorostu čítá 64 členů 

V roce 2022 se nám mírně rozrostla mládežnická základna. Co táhne všechny ty děti a 

puberťáky k nám? Odpověď jsme hledali dlouho, ale není těžká: soustavná práce, jasně dané cíle, 

sport a budování kamarádského kolektivu, který je základem. 

Od měsíce března jsme se přesunuli 

z hasičské zbrojnice ven na naší hasičskou 

louku, a tak jsme rozjeli dlouhodobou přípravu 

na okresní kola mládeže na Praze – západ. 

V letošním roce se připravovali dvě družstva 

přípravky, dvě družstva mladších žáků, starší 

žáci, dorostenky a dorostenci. Dětí a mládeže 

máme hafo. O naší početné mládežnické 

základně jsme dali vědět při oslavách 110. 

výročí od založení, kde byla tato družstva naší 

chloubou, především děti do 6 let. 
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SDH ZAHOŘANY 

 

Dne 15. května se v Psárech na fotbalovém hřišti uskutečnilo okresní kolo přípravek a 

dorostu. V dopoledních hodinách poměřili své síly dorostenky a dorostenci. Zahořany měly 

zastoupení v obou kategoriích. Dorostenci i dorostenky absolvovali všechny disciplíny na jedničku 

a testy z požární ochrany byly bezchybné. To znamenalo, že máme okresní přeborníky a 

přebornice, kteří postoupili do kola krajského, které se bude konat v červnu. 

Odpoledne přišli na řadu malé děti do 6 let. Měli jsme dvě družstva, která podala solidní 

výkony. Na děti jsme byli obzvlášť pyšní. Moc se nám nelíbilo, že jsme přišli o okresní titul kvůli 

chybě rozhodčích na požárním útoku, ale je zbytečné skákat proti zdi. Tato chyba byla objasněna, 

až týden na to, při okresním kole v Jílovém. I tak gratulujeme dětem k 2. a 5.místu v okrese. 

 

Mladší žáci SDH Zahořany přeborníci okresu Praha – západ 

Fotbalový stadion v Jílovém u Prahy hostil 

dne 21. května jarní kolo celostátní hry Plamen. Na 

mladé hasiče čekalo celkem 5 disciplín, včetně 

královské disciplíny požárního útoku. V kategorii 

mladších žáků jsme měli dvě družstva. Mladší žáci 

A ve složení Vít Lang, Lukáš Lešner, Vojtěch Cmíral, 

Erika Tajrychová, Matěj Cmíral, Matouš Vozka a 

Annemarie Šafářová se svými výkony zasloužili o 

další z historických úspěchů pro náš kolektiv. 

Všechny disciplíny včetně požárního útoku, který ten den byl nejrychlejší, vyhráli. Moc jim za tuto 

skvělou reprezentaci děkujeme. V kategorii starších se nám dařilo obdobně, jen malinko 

sportovního štěstíčka chybělo k postupu do kola krajského. Starší žáci celkově druhé místo. Na 

slavnostním nástupu naše děti byly odměněny hodnotnými cenami, medailemi a krásnými poháry. 

Budeme na tento den, dlouho vzpomínat. 

Za úspěchy hasičské mládeže mohou také vedoucí a trenéři, kterým děkujeme – Tereza 

Šafářová, Ondřej Zamrzla, Petr Kšána ml. a Stanislav Tarant. 

 

Soutěže v požárním sportu jsou teprve v začátcích 

Družstva mužů a žen měla zatím jen příležitost se zúčastnit základního kola v požárním 

sportu, které bylo součástí oslav našeho SDH. Ženy i muži díky svým časům vyhráli a zajistili si 

postup do okresního kola, které letos připadá na 5. června. O výsledcích Vás budeme informovat 

v dalších Zahořanských listech. Naše ženy vyhrály úvodní dvojkolo Brdské ligy v Radíči 28. a 29. 

května.  

Zahořanské listy vyjdou na začátku letních prázdnin, proto nám nezbývá jen Vám popřát 

krásné letní měsíce plné radosti. Ať se vám vydaří Vaše dovolené a děti mají príma prázdniny. 

PKš. 
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AKCE 2022 

 

Plán kulturních a sportovních akcí 

 

Datum  Událost      Místo 

12.2.   Výroční valná hromada SDH   Hostinec U Pepíčka (sál) 

19.3.   Hasičský ples     Hostinec U Pepíčka (sál) 

2.4.   Ukliďme Zahořany     Hostinec U Pepíčka 

16.4.   Pingpongový turnaj     Hostinec U Pepíčka (sál) 

23.4.   Turnaj v šipkách     Hostinec U Pepíčka (sál) 

30.4.    Čarodějnice      Hostinec U Pepíčka 

7.5.   Oslavy 110 let založení SDH Zahořany  Hřiště u rybníka 

14.5.   Májová pobožnost     Kaplička sv. Ludmily 

21.5.   Zahořanská 10 (běh okolo Pleše)   Hostinec U Pepíčka 

4.6.   Dětský den v Zahořanech    Hřiště u rybníka 

11.6.   Hry bez hranic     Klínec 

23.6.   Svatojánské notování    Památník sv. Václava 

25.6.   Zahořanský PaddleFest (paddleboardy)  Zahořanský rybník 

30.7.    Rum Zahořany CUP (malá kopaná)  Hřiště u rybníka 

20.8.   Zakončení sochařského sympozia  Trnová 

3.9.   Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)  Hostinec U Pepíčka 

17.9.   Svatoludmilské posvícení    Kaplička, Hostinec 

27.9.   Svatováclavská vigilie    Památník sv. Václava 

22.10.   Lampionový průvod     Kaplička sv. Ludmily (začátek) 

5.11.   Pingpongový turnaj      Hostinec U Pepíčka (sál) 

19.11.   Turnaj v šipkách     Hostinec U Pepíčka (sál) 

3.12.    Mikulášská besídka     Hostinec U Pepíčka (sál) 

17.12.   Vánoční kaplička     Kaplička sv. Ludmily 

 

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 

 

http://www.zahorany.cz/plan-akci
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ZÁBAVA 

 

Hádánky 

 

Dokážete vysvětlit toto tvrzení? 
 
 

 
 
Řešení (otoč vzhůru nohama stránku), zdroj: www.kryptograf.cz 
 

 
 

 

Co lze dosadit místo otazníku, aby obrázek dával smysl? 
 

 
 
 
Řešení (otoč vzhůru nohama stránku a přečti), zdroj: www.kryptograf.cz 
 

 

http://www.kryptograf.cz/
http://www.kryptograf.cz/
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ZÁBAVA 

 

Slepá mapa 

 

Zvládnete zakreslit pozici měst a obce tečkou na mapě?  
 
Zakresli: Praha, Brno, Liberec, Plzeň, Jihlava, Ostrava, Zahořany  
 

 
 
 
Řešení (otoč vzhůru nohama stránku a přečti) 
zdroj: www.omaha.cz/slepa-mapa-cr/ 
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VÝROČÍ 110 LET  
  

 
SDH Zahořany oslavili výročí 110 let. 
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