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Mikulášská besídka na sále se povedla. Čerti, andělé i Mikuláš dorazili do Zahořan. Foto: Matouš Filipi 
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OBECNÍ ÚŘAD

 

Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé, 

v měsíci září v celé republice proběhly komunální volby, kde jsme měli možnost zvolit si své 

zástupce do obecního zastupitelstva. 

Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili voleb, členům komise za výborně odvedenou 

práci a voličům za hojnou účast.  

Děkuji všem občanům, kteří mě volili a zastupitelům, kteří mě potvrdili do funkce starosty 

obce, za projevenou důvěru. Velice si vážím této důvěry a zároveň chci potvrdit, že si plně uvědomuji 

zodpovědnost, jaká mi touto funkcí byla svěřena. Chci vykonávat funkci starosty nejen pro ty, kteří 

mi dali svůj hlas, ale zároveň chci naslouchat i těm, kteří volili jiné kandidáty. 

Touto cestou bych rád srdečně přivítal nové zastupitele a popřál jim mnoho úspěchů a 

spokojenosti z vykonané práce v zastupitelstvu obce. Zároveň bych chtěl velice poděkovat a 

rozloučit se s těmi, kteří po předchozím funkčním období v zastupitelstvu obce končí. Jmenovitě jde 

o paní Marušku Rysovou, pana Petra Nepraše a pana Daniela Březinu, který byl starostou obce. 

Vážím si Vaší skvělé práce v zastupitelstvu a vedení obce a doufám, že se setkáme při řadě jiných 

příležitostí, nebo při práci ve finančním výboru obce v případě Daniela Březiny. 

To co nás čeká je nekonečná řada úkolů, plánů a přání. Netvrdím, že bude vše řešeno ihned 

a bez rozmyslu, ale na vše podstatné přijde řada a budu rád, když mě předáte své návrhy a 

připomínky.  Přátelé bude jen na nás, jak se k nastalým úkolům, plánům a případným problémům 

postavíme. Věřím, že společně posuneme obec Zahořany zase o kousek dál, ke spokojenosti nás 

všech. Jsme tu pro Vás a děkujeme za důvěru Vámi vloženou do našich rukou. Dovolte mě 

představit složení vedení a zastupitelstva obce.  

 

VEDENÍ OBCE: 

Pavel Přecechtěl, starosta                                         Petr Kučera, místostarosta 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE: 

Tomáš Cmíral                            Roman Švestka                            Jitka Barlová 

 

 

                                      Jiří Šichtař       Roman Mikulášek 
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OBECNÍ ÚŘAD

 

Přeji Vám všem hezké a příjemné zimní dny, klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví                  

a spokojenosti v osobním životě.  

Ještě jednou děkuji za podporu a těším se na brzké setkávání s vámi. 

 

Všem občanům obce Zahořany Pavel Přecechtěl 

 

Proběhla výsadba ovocné aleje směrem do osady Hora 

 

V průběhu listopadu proběhla povedená akce. Jednalo se o výsadbu ovocné aleje směrem 

do osady Hora. Jistě rádi chodíte okolo Zahořan, kdy Vaše cesta vede úvozem směrem do osady 

Hora. Právě okolo této cesty jsme využili nabídku od organizace Sázíme stromy, z.ú., která přišla 

začátkem roku 2022. Po odsouhlasení zastupitelstvem jsme se nejprve v březnu sešli na místě, 

abychom domluvili vše potřebné. Bylo vybráno 14 hrušní, 4 jabloně a 4 slivoně. Jejich výsadba 

proběhla v rámci spolupráce a teambuildingu společnosti Exonn mobile.  

Na nás na obci je nyní zalévání a správa aleje, aby se stromkům dobře dařilo. Již nyní je 

domluveno, že budeme na jaře v této aktivitě pokračovat. Všechny stromky byly darovány jako 

sponzorský dar. Věříme, že si za pár let budeme moc cestou okolo Zahořan utrhnout a pochutnat 

na nějaké hrušce, jablku nebo švestce. 

 

   
Pár fotek z výsadby nové ovocné aleje směrem do osady Hora. Foto: Petr Kučera. 
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OBECNÍ ÚŘAD

 

  
Zalévání stromků pomocí obecní techniky. Foto: Petr Kučera.  

 
 

Nová 12 m dlouhá lavička s ohništěm u rybníka 

 

Minulý rok jsme se těšili z první dřevěné sochy v podobě svaté Ludmily. Dřevěnou sochu 

můžete najít nyní u kapličky, která byla právě sv. Ludmile vysvěcena. V letošním roce jsme měli 

zájem v této aktivitě pokračovat a zvolili jsme lavičku, která bude umístěna u Zahořanského rybníka. 

Po zahájení sochařského sympozia proběhla diskuse nad finální podobou dřevěné lavičky. Nakonec 

zvítězil návrh udělat něco netradičního a zároveň velmi dobře využitelného. Na fotkách níže můžete 

vidět celý příběh, jak lavička vznikala. Od počátečního řezu do kmene až po finální podobu a 

ukotvení u rybníka. S lavičkou vzniklo i příjemné ohniště, které dává občanům, nebo návštěvníkům 

možnosti k odpočinku s krásným výhledem na Zahořanský rybník. Věříme, že se Vám i tato druhá 

„dřevěná socha“ líbí. 

 

  

Umístění lavičky na hrázi Zahořanského rybníka a přípravné práce. 

P Ku. 
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OBECNÍ ÚŘAD

 
 

  
 

  

Jak vznikala naše 12m dlouhá dřevěná lavice na sochařském sympoziu. 

 
 

Premiérová účast na Hrách bez hranic v Klínci 

  

Naše první účast na Hrách bez hranic ve spojení s Mníškem pod Brdy. Fotbalové hřiště Klínec. 

P Ku. 
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Lampionový průvod 

 

Dne 22.10 se uskutečnil lampionový průvod ve spolupráci SDH Zahořany a OÚ Zahořany. 

Sraz všech účastníků byl naplánován na 17:30 u kapličky sv. Ludmily. Celkově se sešel pěkný počet 

25 dětí a 30 dospělých, kteří vyrazili směrem k Hostinci U Pepíčka. Na děti zde čekala „bojovka“, 

opekání buřtů, klobás a teplný čaj. Za přípravu bojovky děkujeme Jesicce Kloudové. Děti i rodiče si 

den hezky užili. 

 
 

   
 

  

Děti prošly za doprovodu rodičů od kapličky až k areálu obecního úřadu, kde na ně čekala celá řada 
překvapení. P Ku. 
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Turnaj v malé kopané pro domácí tým Rum Zahořany 

 

Půlka prázdnin. Tento termín patří tradičně v Zahořanech malé kopané na hřišti u rybníka. 

Nebylo tomu jinak ani letos, kdy fotbalový tým Rum Zahořany pořádá domácí turnaj. Vše začalo již 

v červnu, kdy proběhla brigáda na hřišti, aby se zázemí mohlo postupně ladit do finální podoby. 

Srovnat hrací plochu, posekat, pověsit sítě, připevnit, vyspravit sítě a další úkoly jsou již každoroční 

rutinou. Stejně tak i nedělní tréninky, které startují začátkem června a pokračují pravidelně až do 

turnajového sobotního dne. 

  
Vítězem turnaje se stal domácí tým HT Rum Zahořany. Dovednostní soutěž. Foto: Matouš Filipi. 
 

V letošním roce to byl v pořadí již 12. ročník, na kterém jsme přivítali opět plnou kapacitu 10 

týmů. Jedná se o týmy především z okolí, a tak na turnaji panuje velmi přátelská atmosféra. Den 

předem jsou nalosovány základní skupiny v Hostinci U Pepíčka. V sobotu ráno pak začínají zápasy 

ve skupinách. Ze skupiny postupují všechny týmy, které se pak postupně probojují až do finálového 

zápasu.  

Velmi pikantní duel čekal na domácí pořadatelské týmy A a B. Narazili na sebe již ve 

čtvrtfinále. Nakonec byl spokojenější tým Rum Zahořany A, který se následně dostal až do finále. 

Druhou stranou play-off se do finále dostali již tradičně Rangers. Právě hráči Rangers z nedalekých 

Čisovic jsou nejúspěšnější tým turnaje, když získali již 7 prvenství. Nejen díky tomu nabídlo finálně 

nervy drásající podívanou. Zahořany vs. Čisovice. Kolem hřiště se nashromáždilo plno fanoušků 

podporující domácí fotbalisty za ziskem titulu. Úžasná atmosféra strhla domácí fotbalisty 

k heroickému výkonu. Nejprve po krásné akci Čadek – Nepraš zakončil druhý jmenovaný pod 

břevno – 1:0. Ve druhém poločase domácí přidali další 2 branky a výsledkem 3:0 překazili 

Čisovickou serii. Titul se tak po několika letech vrátil opět domu, do Zahořan! 

Závěrečné vyhodnocení se pak neslo nejen v duchu oslav, ale také ocenění všech týmů a 

hráčů. Každý podal povedený výkon. Poděkování směřovalo i k rozhodčím a fanouškům. Pokud jste 

tam byli i vy, věříme, že se Vám turnaj líbil a uvidíme se opět za rok. V půlce prázdnin. RZ CUP. 
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Rovněž náš druhý tým Zahořan na turnaji těšil diváky povedenými výkony. Foto: Matouš Filipi.  

 

Zahořanský PaddleFest 2022 

 

I letos musel být již 2.ročník Zahořanského Paddlefestu přeložen z června na pozdější datum 

a to vzhledem k nepřízni počasí. Akci se nakonec podařilo zdárně uskutečnit v náhradním termínu 

uprostřed léta v sobotu 13.8.2022. Na pláži u Zahořanského rybníka se opět sešla cca padesátka 

odhodlaných závodníků připravená poprat se o ceny a pořadí v kategoriích mužů, žen, juniorů a 4-

členných teamů.   

Závodům předcházelo 

již tradiční testování 

Paddleboardů určené široké 

veřejnosti a nově také ukázky 

cvičení jógy na 

paddleboardech pod vedením 

zkušené lektorky Markéty 

Cemper z Prahy.  

Nejprve se na start 

postavili nejmladší závodníci. 

V kategorii chlapců do 8 let se 

na 1.místě umístil Tadeáš Hájek a na 2.místě Vojtěch Škába. V kategorii dívek do 8 let pak na 

1.místě Anežka Hájková a na 2.místě Vanesa Škábová. V kategorii dívek do 12 let se na 1.místě 

umístila Alena Hympánová z Prahy a v kategorii chlapců do 12 let zvítězil již výše jmenovaný Tadeáš 

Hájek před Tobiášem Vlčkem a Janem Humlem. 

Ve sprintu žen se na 1.místě umístila výše jmenovaná Alena Hympánová, na 2.místě pak Lída 

Pokorná z domácího SK Zahořany a na 3.místě Kateřina Onderková z TK Magdalena.  

PN 
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Ve spritu mužů se na 1.místě umístil Martin Pokorný z domácího SK Zahořany před Adamem Ohrazdou a 
Janem Kopeckým z TK Magdalena. Foto: Matouš Filipi 

Pořadí 4-členných teamů v soutěži na megabordech bylo následující: 

1.místo: team Kucí - Petr Kučera, Jirka Vlček, Karel Bláha, Jakub Vlček 

2. místo: SK Zahořany - Jakub Horyna, Martin Pokorný, Simona Semenas, Ludmila Pokorná 

3. místo: team Magďáci - Kateřina Onderková, Jan Kopecký, Jakub Muláček, František Vajík 

  

Borci z domácího SK Zahořany zleva: Jakub Horyna, Simona Semenas, Lída Pokorná, Martin Pokorný.  

Foto: Matouš Filipi 

Dle ohlasů účastníků i vyjádření hlavního organizátora Milana Suchana z pořádající agentury 

WSM Production byla akce úspěšná a chtěli by ji zorganizovat i v příštím roce. Pevně věříme, že to 

situace dovolí a účast na akci předběžně plánované na 24.6.2023 bude ještě hojnější než v 

předchozích dvou ročnících.  

Fotogalerie z akce na obecní Zoneramě: Zonerama.com/ObecZahorany/ 

              DH 
 

https://eu.zonerama.com/ObecZahorany/Album/8781797


 

10 
 

HISTORIE 

 

Adventní čas v Zahořanech 

 

„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční. Otevřít chcem svá srdce všem, tím 

ať náš advent zní.“  To jsou slova jedné z mnoha adventních vánočních písniček. Pojďme společně 

najít a užít se adventní čas. 

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického 
roku, období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to doba 
radostného očekávání příchodu pána Spasitele, duchovní 
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve 
byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly 
zakázány zábavy, svatby a hodování.   

V časech léta páně byl v naší vesničce advent také 
dobou zklidnění. Životním stylem našich předků byla 
přirozeným rytmem intenzivní těžká práce na políčkách v 
době od jara do podzimu. Bylo přece nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek pak 
následoval v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, 
apod.  

Stopy adventního svátku lze nalézt již v polovině 5. století v Italské Ravenně. Teprve v 
polovině 6. století se objevuje také v Římě. V obou případech byl advent chápán jako příprava na 
slavení Narození Páně. Jako adventní barva se především užívala fialová barva mešních rouch.  

Západní církev slavila různý počet (4 až 6) adventních nedělí. Papež Řehoř Veliký stanovil 
čtyři adventní neděle. Přestože francký král Pipin III. stejně, jako jeho syn Karel Veliký, nařídili v celé 
říši dodržovat papežovo ustanovení, čtyři neděle se prosazovaly jen velmi obtížně. Zdá se, že teprve 
v 10. – 11. století se čtyřtýdenní advent ujal v celém galskofranckém 
prostoru. Ambroziánský ritus Milánské arcidiecéze slaví šest adventních nedělí doposud. 

Délka adventního období v českých zemích je vymezena 
čtyřmi adventními nedělemi, přičemž čtvrtá adventní neděle 
předchází Slavnosti Narození Páně (25. prosince). První 
adventní neděle, kterou období začíná, tedy připadá na některý 
z dnů v rozmezí 27. listopadu - 3. prosince. Čtvrtá adventní 
neděle naopak může připadnout na 24. prosince. Vánoční doba, 
která na advent navazuje, začíná po západu slunce Štědrého 
večera.  

Významnými dny adventu jsou mimo adventní neděle 
také svátky sv. Barbory (4. prosince), sv. Mikuláše (6. prosince), Slavnost Neposkvrněného početí 
Panny Marie (8. prosince) a svátek sv. Lucie (13. prosince). 

V adventním období si křesťané připomínají dvě části adventní doby. První část adventní 
doby do 16. prosince je v duchu důstojnosti člověka a jeho povolání k péči o svět a dobro všech lidí. 
Druhá část adventu je zaměřena na bezprostřední přípravu na narození Ježíše Krista. Změnu rázu 
adventní doby podtrhuje i třetí adventní neděle, nazývaná Gaudete (radostná). 

Označení adventních nedělí jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá má původ v obchodním 
ruchu před Vánoci a s církevním rokem nebo tradicí nemá žádnou souvislost. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ravenna
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Narozen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_I._Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pipin_III._Kr%C3%A1tk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ambro%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_mil%C3%A1nsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_ned%C4%9Ble_adventn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_ned%C4%9Ble_adventn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Lucie_(osoba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaudete
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S adventním obdobím je spojena celá řada 
lidových i moderních tradic. 

Tradičním symbolem adventu je od 19. 
století adventní věnec, který má v různých oblastech 
různou podobu, v České republice (a v katolických 
zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou 
fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) 
barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice 
zapalování svíček na věncích přímo vychází ze 
židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích 
zvaných Chanuka.   

Adventní věnec je v křesťanských církvích pomůcka k symbolickému odpočítávání čtyř 
týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Svíček 
může být ale i více, v závislosti na zvyklostech a trendech. Svíce mohou být různě vysoké, různých 
barev, symetricky nebo asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce bez svíček, které jsou často vídány 
na dveřích našich domovů se někdy také nazývají adventní věnce. Zkuste se projít po Zahořanech 
a najdete mnoho nápadů a inspirací našich dívek a žen. Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, 
v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje 
stupňující se očekávání a radost 

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je 
památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. 

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která 
reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. 

3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z 
toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. 

4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která 
představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. 

 

Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly 
symbolický význam. Většinou měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. 
Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou vzdálil od podoby původní, stále má ale 
vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním věncem umístěna 
kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky. 

 

Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince, 
se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček 
jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do Vánoc 
rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných 
ovocných stromů, kaštanu, dřínu apod. 
"Barborka", která rozkvetla o vánocích, 
přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání 
předpovídala svatbu. I svatá Barbora přinášela 
v předvečer svého svátku dárky, podobně jako 
svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala 
zlobivé děti. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chanuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die
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V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice 
obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta 
rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, 
mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. 
Hodné děti dostávají sladkosti, v poslední době stále 
častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory 
a jiné produkty, které symbolizují původ dárku "od 
čerta". V některých rodinách Mikuláš děti 
nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno apod. 
Tento svátek má původ jednak v osobnosti sv. 
Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným, 
jednak v různých legendách, zejména O šlechtici a 
jeho třech dcerách, ve které anonymní finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl 
zachránit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ. 

V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí 
a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou 
lásku až do příštích Vánoc. V zemích s Keltskou tradicí se k adventní a vánoční výzdobě používá 
také cesmína a břečťan, které mají chránit domov před čarodějnicemi a zlými duchy. 

Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, 
kterou potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí. Jejich 
pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. století. 
Kromě jejich přímé konzumace a použití k ozdobení vánočního 
stromku je také možné připravit perníkový adventní věnec, 
perníkový betlém nebo perníkovou chaloupku, která dělá radost 
hlavně dětem. 

V této době se připravuje také vánoční cukroví, které má svůj 
původ v pohanské tradici oslav slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. To se postupně 
přeměnilo v cukroví slavnostní. Pečení cukroví je významné pro rodinný život, umožňuje rodině 
strávit čas spolu v pohodlí a klidu domova, navozuje příjemnou atmosféru díky aromatickým kořením 
a dodává domovu nádech blížících se Vánoc. V mnoha rodinách si během pečení cukroví zpívají 
nebo poslouchají vánoční koledy. 

V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim 
připomíná, že Vánoce se blíží, a i ony musí svým způsobem dodržovat půst a být „hodné“, aby jim 
Ježíšek přinesl dárky. 

Adventní kalendář je zvláštní druh kalendáře 
ukazující dny spojené s křesťanskými Vánocemi a dobou 
adventu. Kalendář slouží k odpočítávání dnů adventu ke 
Štědrému dnu. Rozšířená je papírová verze, ve které se 
nachází 24 políček vyplněných malou sladkostí, často 
čokoládou různého tvaru. Existují i verze, ve kterých jsou 
sladkosti nahrazeny hračkami, případně také verze 
elektronické či přímo virtuální.  

Další moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční 
hvězdou. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_vazba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesm%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99e%C4%8D%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_hv%C4%9Bzda
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Na samém sklonku adventu si lidé 
staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka z Assisi, 
pečou vánočky, zdobí vánoční stromky a upravují mísy s 
ovocem. Jesličky mají větší význam v některých evropských 
zemích, např. v Itálii, kde se nezdobí vánoční stromek a jesličky 
jsou tedy jediným symbolem Vánoc. V České republice se staví 
především v rodinách věřících, v upomínku významu a původu 
Vánoc. 

Vánočky dříve pekli mistři pekaři. Do nich se zapékala mince, která předpovídala svému 
nálezci zdraví a bohatství po celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala 
neštěstí. 

Mísa s ovocem je hlubokým symbolem, který je nevědomky dodržován dodnes. Má 
symbolizovat tichou modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadcházející rok přinese stejný blahobyt 
jako ten minulý. Kromě čerstvého ovoce (tradičních českých jablek a hrušek) obsahovala často i 
sušené ovoce a ořechy. Ve druhé polovině dvacátého století se pozornost soustředila na citrusové 
plody a banány. Jejich nedostatek, v době plánovaného hospodářství zcela běžný, byl vnímán velice 
negativně. V dnešní době se lidé rádi vracejí k tradiční podobě mísy s ovocem, která je zároveň 
velmi dekorativní, vzhledem k dnešním možnostem lze ale naklást na misku téměř jakékoli tropické 
plody a neobvyklé pochutiny k vyjádření Vánoc jako svátků hojnosti. 

Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před vším 
zlým. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. První stromky byly údajně zavěšovány 
za špičku ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo pečivo, 
perníky, ovoce, ořechy, později stuhy, kraslice, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení údajně 
používají od roku 1860. Tato tradice se považuje hlavně za křesťanský zvyk. 

Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak 
skauty a dobrovolníky rozšiřován do světa jako Betlémské světlo. 

Jde o plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří 

v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální 

části Palestiny. Představuje symbol míru, lásky, naděje a 

přátelství. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska 

dovážejí brněnští skauti. 

Možná na Vás dýchl duch Vánoc a adventního času 

již dříve než první adventní neděli a svátky si již užíváte 

plnými doušky. Těšíme se společně na Vánoce a snažíme 

se, aby se nestaly svátky stresu a chaosu, ale klidu a míru. 

To, co dělá pár symbolů Vánoc významné je to, co si s nimi spojujeme. Naše vztahy, 

vzpomínky, pocity, potřeby. A o tom vlastně celé Vánoce a adventní čas je. O vztazích s těmi, které 

máme rádi, o pocitech pohody, klidu, míru. O potřebách bezpečí, lásky a uznání.  

V naší obci je adventní čas pravidelně oslavován setkáním přátel a spoluobčanů u kapličky svaté 

Ludmily. I letos tomu nebude jinak a dne 17.12.2022 od 18 hodin se společně setkáme u 

rozzářeného vánočního stromku, vánočně vyzdobené kapličky a šálku svařeného vína.  

Moc se na Vás těšíme a společně si vychutnáme vánoční adventní čas pochopení a lásky. 

PP 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A9_sv%C4%9Btlo
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Fotbalisté bojují o historický postup do 3. ligy 

 

Začala nám v pořadí 23. sezóna v Hanspaulské lize. Po minulé sezoně jsme spokojeně 

hodnotili sezonu Jaro 2022, kde jsme se umístili v naší premiérové účasti v horní polovině 4. ligy. 

Ze zkušeností víme, že podzimní část sezóny nám vyhovuje o trošku více. Naladěni vítězstvím 

v domácím turnaji jsme sezónu odstartovali přípravnými zápasy. Nejprve jsme podlehli týmu z 1.ligy 

4:6, abychom v generálce pak porazili tým z 5. ligy v poměru 3:0 a hurá na naší 4. ligu. 

Domácí hřiště Tempo, 

čtvrtek, 20:30, to je náš čas. 

Jednou týdně se sejít, obléct 

Zahořanský dres a po dobu 2 x 

30 minut bojovat o body to 

tabulky. Nebylo tomu jinak ani 

letos. Od prvního kola jsme 

postupně poráželi naše 

soupeře 1:0, 9:3, 5:4, 3:1, 5:3 

což nás katapultovalo do 

vedoucí pozice týmu ve 4. lize s 

dobrým náskokem. Velkou 

zásluhou na tom měla 

především perfektní týmová docházka, kdy jsme každý zápas měli k dispozici minimálně 3 hráče na 

střídání. Díky tomu jsme dokázali držet tempo po celou dobu zápasu a soupeři naším pohybem 

donutit k chybám a střílet důležité branky. 

  

Horní řada: J. Prachař, F. Linhart, A. Luňák, D. Pecho, J. Hais, M. Haneška, R. Čadek, J. Lhotský 

Dolní řada: P. Nepraš, J. Schroth, A. Rychlý, P. Lhotský, T. Jalůvka, M. Doktor 

Tabulka 4. ligy po odehraném 8.kole Hanspaulské soutěže. 
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V dalších kolech náš ale nečekalo nic snadného. Poprat se rolí vedoucího týmu soutěže je 

přece jen o něco těžší. Soupeři se na Vás připraví, chtějí Vás o to víc porazit. Vidět to bylo 

v následující kolech, kdy nám to až tak nelepilo. Aktuálně se psaním tohoto článku jsme si připsali 

další výsledky 1:3, 2:2, 4:1, 3:4 které nás pořád drží na 1. příčce tabulky 4. ligy s náskokem 1 bodu. 

Do konce soutěže zbývají ještě 2 kola, kdy jedno z nich vyhrajeme kontumačně 6:0, vzhledem 

k odstoupení týmu ze soutěže. Bude to ještě drama a poslední kolo proti týmu Unreal Students 

budeme bojovat o historický úspěch. O šanci posunout náš největší úspěch zase o kousek dál a 

bojovat o postup do 3.ligy. Držte nám palce a fanděte nám na dálku. Děkujeme. HTRZ. 

 

SK Zahořany – Výroční zpráva 2022 

 

Poslední květnovou neděli se konal již 

tradiční čtvrtý ročník závodu Zahořanská 10 – běh 

okolo Pleše tentokráte s rekordní účastí. Na start 

se postavilo celkem 151 běžců, z toho 76 dětí a 

75 dospělých. 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. Rekordní účast 

jsme zaznamenali hlavně v dětských kategoriích.  

Z domácích borců a borkyň ze Zahořan se nejvíce dařilo Zuzaně Kadavé z SK Zahořany 

(2.místo na 5 km trati), Davidu Kulíkovi z SK Zahořany (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).  

   

Michala Matysová, Zuzana Kadavá, David Kulík v zeleném a Karel Bláha v bílém tričku na startu hlavního 

závodu na 10 km. Foto: Matouš Filipi 

PN 
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Náš elitní běžec David Kulík letos jako již tradičně bodoval v závodech běžecké série Trail 

Running Cup. V červnu na Brdském ½ maratonu v nedalekém Kytíně se umístil na 3.místě ve své 

kategorii. Stejné umístění přivezl letos v srpnu i z prestižního dálkového závodu Krkonošská 50 na 

50km trati ze Špindlerova Mlýna. V září pak David Kulík zabodoval 3.místem ve své kategorii při 

svém premiérovém startu v Pražské běžecké sérii VAŠE LIGA na 10 km trati v pražském Bráníku. 

  

David Kulík na 3.místě ve své kategorii v rámci Brdského ½ maratonu v Kytíně, David Kulík vlevo v zeleném 

tričku na trati 10 km v závodě série VAŠE LIGA v Praze-Bráníku.  

Náš "univerzál" Martin Pokorný letos dosáhl velice dobrých výsledků zejména ve velmi 

kvalitně obsazeném závodě Xterra triatlon Brdonoš v Podlesí u Příbrami a to krásným 4.místem v 

své kategorii nad 46 let a dále pak na MČR ve Swimrun (plavání + běh) a to vynikajícím 13.místem 

v kategorii SPRINT muži (na 13,7km).  

  

Martin Pokorný s číslem 23 na trati 14.ročníku Xterra triatlon Brdonoš v Podlesí u Příbrami, Martin Pokorný 

s číslem 117 na trati letošního MČR ve Swinrun v Kolíně (foto: Miroslav Benda)  

Do konce roku nás čekají ještě nějaké závody, např. již tradiční terénní maraton Praha – Dobříš dne 

10.12.2022, tak doufám, že nám přijdete fandit a získáme ještě nějaká ta další ocenění pro náš klub 

a naši ves… 

Za SK Zahořany David Horyna   
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Z kroniky mladých hasičů a dorostu 

 

V červnovém vydání Zahořanských listů jsme končili 

informací o úspěšném tažení naší mládeže v okresních 

kolech. Díky těmto výsledkům se naše děti a dorost 

probojovali do kol krajských. Veronika Švestková, Ondřej 

Janíček a Lucie Zrůbková doplnili žákovské družstvo ze 

Sloupu, s nimi absolvovali úspěšně krajské kolo mládeže 

v Čelákovicích 9 a 10. června tohoto roku. 

Dorostenky a dorostenci Zahořany se utkali 

v Čelákovicích se špičkou Středočeského kraje. Z výkonů 

jsme měli velikou radost, musíme, ale samozřejmě přiznat, že 

nová obměněná družstva mají co dohánět! I tak si myslíme, 

že je být, na co pyšní.  

Dorostenci absolvovali během letních prázdnin několik 

kol Jihočeské stovky pod vedením trenéra Stanislava 

Taranta. Kluci měli snahu se zlepšovat a porovnat své výkony 

s dalšími mládežníky v jejich kategorii. 

Velké letní prázdniny uzavřela účast našich starších 

žáků na tradiční soutěži v Novém Kníně, kde získali krásné druhé místo. Z našich článků již víte, že 

v Novém Kníně je naše účast vždy hojnější, ale náš realizační team byl na jiné akci, ale o tom, se 

v tomto čísle ještě dočtete.  

S nástupem do školních lavic, se opět rozeběhl kolotoč hasičského kroužku na plné obrátky. 

Soutěží děti absolvovaly nespočet. Především jsme vyráželi na soutěže v požárním útoku. 

  

Sestava mladých hasičů SDH Zahořany a bojovka v lesích okolo Zahořan. Foto: Petr Kšána. 
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Praha patří Zahořanům, tak by se dalo nazvat naše soutěžní zápolení v Praze Lipencích na 

Pražském poháru. Mladší žáci zvítězili s krásným časem 16:15s a starší žáci navázali s časem 

16:74s, a to znamenalo vítězství v obou kategoriích. 

17. září jsme tedy dopoledne závodili v Lipencích, ale na 13 hodinu odpolední jsme se 

přesunuli do Sloupu na prestižní soutěž na Praze západ. Silná sestava mladších nedala soupeřům 

šanci, a tak tento závod po páté za sebou vyhráli. Starší žáci zapsali 2x neplatný pokus, odváželi si 

poslední místo, ale chceš-li vyhrát, musíš počítat i s prohrou. 

23. října se uskutečnil Závod požárnické všestrannosti ve Sloupu. Děti prověří 2 – 5km trať 

ze střelby ze vzduchovky, topografie, uzlování atd. Zahořany reprezentovalo celkem 15 hlídek – 

dohromady přesně 52 dětí do 15 let. Je to velké krásné číslo, na které jsme hrdí. A něco 

k výsledkům: přípravka A 1.místo, přípravka B 3.místo, starší 3.místo a mladší 5.místo. 

 

Zahořanští rekordmani v uzlování – přepisujeme tabulky 

 

Silnou disciplínou našich dětí je uzlování na správnost a na čas. Vážeme na stojanu celkem 

pět uzlů: tesařský, lodní, úvaz na proudnici, zkracovačku a záchranářský uzel.  

Okresní odborná rada pořádala 5. listopadu ve Středoklukách okresní uzlovku. Teď k těm 

rekordům ☺ - kategorii mladší otevřela naše zahořanská Erika Tajrychová, která všechny uzle 

zvládla v čase 21,24s a tím přepsala rok starý (náš) rekord o 2s. V druhém kole si tento rekord 

přivlastnila a vylepšila Anna Maria Šafářová, která vyhrála v rekordním čase za 20,55s. Oslavy 

nebrali konce, když v této kategorii obsadilo naše družstvo 2. místo. Mezi staršími žáky se dobře na 

stříbrném místě umístila Veronika Švestková, která byla členem také vítězného družstva starších 

žáků ze Zahořan. Je vidět, že naše děti jsou všestranné a neumí jen stříkat na terč. 

 

  

Ženy SDH Zahořany a MČR v požárním sportu. Naše hasičské naděje. Foto: Petr Kšána. 
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SDH ZAHOŘANY 

 

Požární sport v Zahořanech dosahuje úctyhodných výšin  

 

Po vítězství v obvodním okresním 

kole se naši muži a ženy zúčastnili kola 

krajského na Kladně ve dnech 18 – 19. 

června. Po oba parné dny se naši 

reprezentanti snažili vybojovat postup na 

MČR. Muži celkově skončili na 5. místě z 12 

okresních výběrů.  Naše ženy pod vedením 

Petra Kšány ml. Navázaly na loňský úspěch, 

postoupily na MČR do Pardubic potom, kdy 

vyhrály štafetu 4x100m, a druhé byly na 

požárním útoku. Ženám k tomuto úspěchu 

velice gratulujeme, je vidět letitá dobrá 

práce na poli požárního sportu. 

Mistroství České republiky se konalo na konci prázdnin v Pardubicích. Celé mistroství bylo 

velice napjaté, ale doplněné o výborné sportovní výkony, proto jsme měli z celkového 11. místa 

obrovskou radost. Ženám i celému realizačnímu týmu gratulujeme. 

U žen ještě maličko zůstaneme, protože nejen v postupových kolech, ale i na Brdské lize se 

jim velice dařilo. Celkové druhé místo je také úspěchem. 

  

Ze života hasičského sboru 

Spolková činnost nijak neusíná na vavřínech, členové se scházejí na brigádách, kdy ta 

největší byla 24. září. Tuto brigádu jsme spojily s pečením selete a oslavou našich úspěchů. Podíleli 

jsme se na Lampionovém průvodu, Mikulášské a dalších akcích, které pořádala obec či přímo náš 

sbor. Zásahové vozidlo prošlo v měsíci listopadu větším servisem. 

 

Přání zahořanských hasičů našim blízkým 

Mějte šťastné a požehnané vánoční svátky. Ať je toto sváteční období plné překvapení a 

radostí, a to zkrátka proto, že si zasloužíte jen to nejlepší. Taktéž vám do nadcházejícího roku 

2023 připíjíme na zdraví! Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí zahořanští hasiči…  

 

      PKš. 
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AKCE 2023 

 

Plán kulturních a sportovních akcí 

 

 

Datum Událost Místo konání 

28.1. Výroční valná hromada SDH hostinec U Pepíčka (sál) 

25.3. Hasičský ples hostinec U Pepíčka (sál) 

1. 4. Ukliďme Zahořany hostinec U Pepíčka 

30. 4. Čarodějnice hostinec U Pepíčka 

28.5. Zahořanská 10, běh okolo Pleše, (5.ročník)  hostinec U Pepíčka 

10.6. Zahořanský dětský den  hřiště u Rybníka 

17. 6. Hry bez hranic Jíloviště 

23. 6. Svatojánské notování  památník Sv. Václava 

24.6. Zahořanský PaddleFest  rybník Zahořany 

29. 7. Rum Zahořany CUP, malá kopaná, (13. ročník)  hřiště u Rybníka 

15 - 21.8. Kulturní léto v Kytíně  Kytín 

22 - 27.8. Sochařské sympozium bude upřesněno 

  2. 9. Memoriál Pepíčka Zamazala, nohejbal  hostinec U Pepíčka 

 16. 9. Svatoludmilské posvícení  Kaplička sv. Ludmily 

 27. 9. Svatováclavská vigilie  památník Sv. Václava 

25. 10. Lampionový průvod Kaplička sv. Ludmily 

 2. 12. Mikulášská besídka hostinec U Pepíčka (sál) 

16. 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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MAPA 

 

 

více na: www.zahorany.cz/mapa 
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ZÁBAVA 

 
 

Plánek nemocnice 

 
Tato hádanka vám dá zabrat! Na obrázku je plánek nemocnice se šestnácti pokoji, v každé z nich 
leží jeden nemocný pacient.  Pacient č. 13 se vzchopil a opustí nemocnici rozloučením se všemi 
ostatními pacienty, přičemž vejít do jejich pokojů může pouze jednou. Pokud vstoupí dvakrát, 
nakazí se. Zdroj: Evropa 2, řešení na další straně. 

 

 
 

 

Dětské sudoku 
 

Doplň do rámečků číslice od 1 do 4 tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích neopakovaly a aby v 
malých čtvercích byly taky vždy jen jednou. Zdroj: www.detskestranky.cz/detske-sudoku-2/ 
 

 

PN 

PN 
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ZÁBAVA 

 

Dětské rébusy 
 

 
 

 
 
Zdroj: Středočeský kraj, www.ddmrako.cz/ukoly-vyzvy-navody/ 

Řešení: Otoč vzhůru nohama. 
 

 

PN 
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PF 2023 
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Veselé Vánoce a 
štastný nový rok. 

http://www.zahorany.cz/zahoranske-listy

