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Dětský den na fotbalovém hřišti u Zahořanského rybníka 2019

Obecní Úřad:
Pokrok v pořízení nového územního plánu
Oprava rybníku úspěšně pokračuje
Vymalování a oprava vchodu na obecní úřad
Sportovní zázemí u rybníka
Aktualizace dopravního značení v obci
Zřízení výjezdové jednotky JSDH Zahořany
Dovybavení Zahořanské posilovny

Sport:
Rum Zahořany v klidném středu 5.ligy
Ladies odehrály v Lečici úspěšný turnaj
Okresní kolo hasičských týmů v Zahořanech
Jaro ve znamení práce a úspěšné
reprezentace hasičského sboru
Zahořanská 10 (běh kolem Pleše)
Jedna výzva alias Vltava Run

Kultura:
Maškarní zábava se vydařila
Dětský den na hřišti se těšil velkému zájmu
Čarodějnice u obecního úřadu

Historie obce:
Cestování časem (1.díl)
Plán akcí 2019: Co nás čeká do konce roku
Cyklotrasa: Po stopách minulosti
Hádanka: Jaká je výška stolu?
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OBECNÍ ÚŘAD
Pokrok v pořízení nového územního plánu
Územní plán (ÚP) je pro každý
samosprávný celek velmi důležitý dokument,
nebo spíše velký soubor důležitých
dokumentů, výkresů, textové části a důvodové
zprávy.

architektka musela podle nových pokynů
odboru územního plánování Černošice (jako
pořizovatele
našeho
ÚP)
přepracovat
dokumentaci, a dovedete si představit, jaký to
byl zdlouhavý proces.
Na základě vyhodnocení připomínek a
námitek, uplatněných v rámci veřejného
projednání, došlo tedy k úpravám návrhu ÚP,
které byly vyhodnoceny jako podstatné a
vyžadující dle §53 odst. 2 stavebního zákona
konání opakovaného veřejného projednání, ve
kterém se již budeme zabývat pouze
zmíněnými změnami, které vyvolalo první
veřejné
projednání.
Jiné
námitky či
připomínky, popř. jejich opakování z minulého
kola, již nejsou přípustné.

Starý ÚP obce Zahořany platil do roku
2015. Na novém územním plánu pracuje
zastupitelstvo obce již 8. rokem. Proto se ze
všech sil nyní snažíme, aby nový územní plán
vešel v platnost nejpozději do konce letošního
roku.
Dne 9. 1. 2019 proběhlo první veřejné
projednání finalizovaného návrhu ÚP a po
něm se nám nashromáždilo celkem 16
námitek od vlastníků nemovitostí v naší obci.
Po nezbytných diskuzích a zjišťování jsme se
nakonec rozhodli vyhovět 10-ti námitkám,
nevyhovět 5-ti a částečně vyhovět 1 námitce.
Pozitivní stanovisko k některým ze zmíněných
10-ti námitek ovšem znamenalo úpravu
projednaného návrhu ÚP! Následně se tedy
musela opět získat spousta stanovisek
dotčených státních orgánů a sousedních obcí,

Nyní jsme ve fázi, kdy bychom měli
každým dnem vypsat termín opakovaného
veřejného projednání, a to by mělo být
v srpnu, nejpozději v září tohoto roku. Pokud
se tedy nestane ještě něco nepředpokládaného, měl by do konce roku platit nový
ÚP obce Zahořany.

RM
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OBECNÍ ÚŘAD
Oprava rybníku úspěšně pokračuje
Do konce roku 2018 se podařilo
dokončit první dvě etapy projektu revitalizace
zahořanského rybníku (odbahnění a oprava
požeráku a výpusti rybníka).

k jejímu ucpání. Opravila se i záchytná nádrž,
ze které přetéká voda do rybníka, včetně
výměny rozbitého zábradlí za řetízkový plůtek.
Rozhodli jsme se i zatrubnit koryto obtoku, aby
tak jeho zasypáním vznikl plynulý přechod
mezi tribunami a fotbalovým hřištěm.

Po relativně krátké zimě se zhotovitel
na jaře pustil dle plánu do finální třetí etapy,
kterou byla oprava hráze (resp. jejích částí,
které byly nejvíce poškozeny, včetně
bezpečnostního přepadu). Místo tvárnic nyní
rámují břehy rybníka velké kameny, které byly
usazeny do lože ze štěrku a lomového prachu.
Jedna strana rybníka, která nebyla příliš
narušená, zůstala po drobných úpravách
z původních tvárnic a „rohy“ rybníka vyzdobily
kromě kamenných oblouků i jedna písčitá pláž,
po které se plavci dostanou bez komplikací k
vodě.

Nová hráz rybníka

Zbývá ještě dokončit opravit dvě
požární nádrže, které jsou situovány výše
v obci a u kterých není úplně zřejmé díky
nedostatku vody a srážek, v jakém technickém
stavu skutečně jsou. Nutno dodat, že větší
část prací byla realizována díky získané dotaci
z programu Ministerstva zemědělství ČR, ale
úpravy na přítoku a opravy požárních nádrží
již musí být hrazeny z obecních peněz.

Oprava průtoku pod cestou

Před samotným napouštěním, které je
značně
závislé
i
na
povětrnostních
podmínkách a množství přitékající vody, byl
upraven i hlavní přítok vody do rybníka.
Prohrabalo se a vyrovnalo koryto na přítoku
vody do rybníka, vyměnila trubka pod
příjezdovou cestou k chatám, která vede do
nádrže před rybníkem, aby byl umožněn větší
průtok vody a nedocházelo tak snadno

Tak si přejme, ať nám brzy zaprší a
můžeme provozovat vodní radovánky u
revitalizovaného Zahořanského rybníka.

DB

3

OBECNÍ ÚŘAD
Vymalování a oprava vchodu na obecní úřad
Vstup na obecní úřad prošel úpravami.
Důstojnější označení dostala fasáda obecního
úřadu, kde nyní najdete dvě smaltvané cedule.
Jedna cedule je se státním znakem a nápisem
obecní úřad. Druhá cedule nese erb obce a
nápis obec Zahořany. Staré označení bylo
odstraněno. Proběhla oprava světla nad
vchodovými dveřmi a osvětlení erbů. Celkový
prostor vchodů a cesty na obecní úřad byl pak
kompletně vymalován.
PN

Sportovní zázemí u rybníka
Snažíme se o další rozvoj sportovního
zázemí u rybníka, které slouží pro sportování
a pořádání různých kulturních akcí. Začátkem
roku došlo k umístění druhé stavební buňky.
Nová buňka je již na svém místě na
betonových panelech, opravena, opatřena
mřížemi proti rozbití oken od balónů,
vymalována a natřena. Barevnost provedení
je shodná s buňkou, která je již delší dobu na

svém místě a vysloužila si milé označení
„dvojče“. Její účel je především zázemí pro
organizátory a šatny na převlékání. V zázemí
došlo také k posílení odběrného místa
elektřiny, kde byl navýšen hlavní jistič.
Navýšení hlavního jističe pomůže pro
organizaci akcí bez další nutnosti propůjčení
elektřiny od občanů z okolních domů.
PN
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OBECNÍ ÚŘAD
Aktualizace dopravního značení v obci
Po domluvě se zástupci Policie ČR a
odboru dopravy proběhla dne 22.1.2019
kontrola dopravního značení v obci. Zadání
nové aktualizace dopravního značení bylo
nahradit zastaralé značky, doplnit je novými a
také zajistit bezpečnější provoz v obci. Návrh
na úpravy dopravního značení byl přednesen
zastupitelstvu včetně nabídek na realizaci od
pěti firem, které se zabývají výrobou
dopravních značek. Zastupitelstvo přednesený návrh jednomyslně schválilo a v průběhu
května došlo k osazení dopravních značek a
zrcadel.

Čeho se změny mimo jiné týkají a kde nové
značky můžete zaregistrovat:
•

•
•
•

Upozornění na pohyb chodců ve
vozovce a snížení průjezdné rychlosti
na 40km/h.
Opatření křižovatek u hlavní silnice
zrcadly pro lepší přehlednost a orientaci
Zvýraznění značení neprůjezdné zóny
na silnici směrem k rybníku.
Výměna značek „Dej přednost v jízdě“
u hlavní silnice.
PK
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OBECNÍ ÚŘAD
Zřízení výjezdové jednotky JSDH Zahořany
Obecní úřad Zahořany a Sbor
dobrovolných hasičů Zahořany navázali
spolupráci při řešení zabezpečení požární
ochrany v naší obci. Po důkladném zvážení
obou stran bylo přijato usnesení na veřejném
zasedání zastupitelstva obce. Velitelem JSDH

byl zvolen stávající velitel hasičů pan Petr
Kšána ml. Veškeré potřebné materiály byli
zaslány na Krajské ředitelství HZS do Kladna.
Jednotka
bude
disponovat
aktuálním
vybavením sboru a obce.
PK

Dovybavení Zahořanské posilovny
Zahořanská
posilovna
v 1.patře
obecního úřadu registruje větší počet
návštěvníků. Přehledná otevírací doba a
možnost vyzvednout klíče na baru Hostince U
Pepíčka prospěly v návštěvnosti Zahořanské
posilovny. Zájem obyvatel nás těší a proto
jsme se rozhodli investovat do vybavení
posilovny. Na střěnu posilovny přibilo velké
zdcadlo pro lepší kontrolu správného

provedení jednotlivých cviků. Rovněž jsou na
stěně posilovny nově hodiny a před obecním
úřadem banner, na kterém pro zájemce o
cvičení základní informace o posilovně.
Otevírací dobu, provozní řád a více informací
naleznete na obecním webu:
www.zahorany.cz/obec/posilovna
PN

6

KULTURA
Maškarní zábava se vydařila
Dne 23.3. pořádala obec Zahořany
Maškarní zábavu pro děti i dospělé. Od 14:00
bylo na sále obecního úřadu dětské maškarní.
Pro děti byl připraven bohatý program o který
se postarali členové zastupitelstva a zástupci
fotbalových týmů Zahořan. Program pro děti
nesl téma „Zachraňte sněhuláka Olafa před
roztátím“ na motivy ledového království.

splnění jednotlivých úkolů dostávaly malí
účastníci sladké odměny.

Radost dětí byla patrná z každého
splněného úkolu. Ten nejtěžší na děti čekal až
nakonec a to zachránit sněhuláka Olafa, za
kterého byl převlečen pan starosta. Dětem se
poslední úkol podařilo splnit a tak si
z maškarního odnášely dobrý pocit ze splnění
kompletní mise. Celým dnem děti provázely
Eliška Mikulášková a Pavla Pechrová, které
svoji úlohu zvládly na výbornou.

Velké množství děti, které dorazily
v promyšlených maskách mělo za úkol dostat
se postupně až před ledové království. Za

PN

Nejlepší masky maškarního pro dospělé:
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KULTURA
Dětský den na hřišti se těšil velkému zájmu
Na fotbalovém hřišti u zahořanského
rybníka obec pořádala každoroční Dětský den.
Ve spolupráci s místním SDH bylo připraveno
několik atrakcí včetně skákacího hradu a
veliké pohádkové skluzavky. Celý den
odstartovalo vystoupení dětské skupiny
z Mníšku v dance aerobicku. Během dne pak

děti soutěžily o sladkosti, mohly nahlédnout na
zbraně od policie nebo nasednout do velkých
hasičských aut. Slunečné počasí přálo i
návštěvníkům, kteří mohli posedět a občerstvit
se v kiosku, kde se podávali grilované
speciality a točené nápoje.
PN

Čarodějnice u obecního úřadu
Zastupitelstvo obce s pomocí SDH
Zahořany
pořádalo
každoroční
pálení
čarodějnic. Členové SDH Zahořany zajišťovali
dřevo, stavění hranice před budovou obecního
úřadu a bezproblémový průběh celé akce.

Hranice vzplála kolem 17:00, kde si děti mohly
vyzvednout špekáčky a pěkně dočervena si je
opéct na vedlejším ohni. Rodiče se pak měly
možnost potkat u ohně a vychutnat si točené
pivečko z Hostince U Pepíčka.
PK
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SPORT
Rum Zahořany v klidném středu 5.ligy
Fotbalový tým Zahořan odehrál svou
17.sezónu od svého založení. V té minulé
dokázali naši hráči zapomenout na sestup
z 5.ligy a během jedné sezóny se do ní opět
vrátit. Cíl pro tu letošní byl tedy jasně daný a
to záchrana 5.ligy, která je doposud tou
nejvyšší, kterou náš klub odehrál. Sehranost
po postupu nedávala žádné náměty ke
změnám v kádru.
Před startem sezóny jsme odehráli
jeden přátelský zápas a dva turnaje.
Především turnaj na Braníku nás zastihl
v dobré formě, když v konkurenci 4 týmů jsme
si odvezli pohárek za 1. místo!

zisk na našem kontě věstil krušné chvilky po
návratu do 5.ligy.

V dalších kolech již bylo potřeba
bodovat. Změna rozestavení, nové dresy od
sponzora Doctor P.P. a motivace dokázat, že
jsme do 5.ligy postoupili právem, byly hlavní
motory do dalších kol. Postupně jsme zvládli
těžké duely a bodový zisk na našem kontě
příjemně naskakoval.
Klíčovou bitvu sehráli naši hráči
v zápasech proti KáGéčku a Modrým Sviním.
V obou duelech naši hráči prohrávali, ale
dokázali díky své zarputilosti skóre před
závěrečným hvizdem nejen vyrovnat, ale
rovněž vítězství převážit na svou stranu!
Důležité body transportovaly název našeho
oddílu do klidného středu tabulky zaručující
nesestupové příčky. Do konce soutěže zbývají
ještě dvě kola, které sehrajeme po uzávěrce
tohoto vydání. Mám ale radost, jelikož už nyní
dokážeme říct: “5.ligo, zůstáváme!“. HTRZ.

Dobrá forma se ale nepotvrdila
v začátku soutěže hanspaulské ligy. Oba
úvodní duely jsme prohráli a nulový bodový

PN

Ladies odehrály v Lečici úspěšný turnaj
Vrcholem
sezóny
Zahořanských
fotbalistek je tradičně turnaj dámských týmů
v Lečici. V letošním roce se turnaje zúčastnilo

celkem 7 týmů, které hrají převážně svojí
soutěž. Naše družstvo Zahořan poctivě
trénovalo, aby mohlo vylepšit loňské umístění,
9

SPORT
kdy se nám podařilo získat pouze jediný bod
za remízu proti týmu Čechtic. Dobrou formu
prokázalo naše družstvo již týden před
turnajem, kdy v přátelském zápase na hřišti
Čisovic nastřílelo 10 branek.

postupně svedly duely proti dalším dámským
týmům a připsaly si výborné výsledky.
Postupně jsme v turnaji získali 3 výhry, 1
remízu a 2 prohry.
Celkové 4.místo bylo pro naše holky skvělým
úspěchem a povzbuzením do další práce.
Všem děkujeme za podporu a držte nám stále
palce. Ladies! Ladies! Zahořany!

Turnaj v Lečici začaly naše holky
skvěle, když si poradily proti týmu Jílového
v poměru 3:0. V dalších zápasech naše holky
Jílové - Zahořany
Měchenice - Zahořany
Zahořany - Velká Lečice

Čechtice - Zahořany
Zahořany - Jablonec
Krasná Hora - Zahořany

0:3
4:0
4:2

5:0
2:1
2:2
PN

Okresní kolo hasičských přípravek a dorostu v Zahořanech
Na zasedání odborné rady mládeže
dne 12.11.2018 bylo rozhodnuto, že hasičský
sbor v Zahořanech uspořádá 11.5.2019 výše
zmíněná okresní kola. Všichni členové se
podíleli na samotné přípravě soutěže, ale i na
úpravch terénu na hasičském cvičišti. Během
měsíce března až dubna došlo k mírným
terénním úpravám.
V samotný den okresního kola se na cvičišti
závodilo v 9 disciplínách. Sbor též zajistil také

10

SPORT
občerstvení a ceny pro soutěžící. Dopoledne
patřilo hasičskému nejmenšímu potěru, a to
dětem ve věku 3 až 6let. V kategorii
PŘÍPRAVKA startovalo celkem 6 družstev
z celého okresu Praha – západ. Děti
absolvovaly disciplíny CTIF, štafety a nakonec
klasický požární útok. Zahořanská přípravka
obhajovala titul přeborníka okresu již potřetí
jelikož jsme vyhráli v letech 2016 -2018. Díky
skvělé přípravě a dobrým výkonům jsme opět
mohli slavit TITUL v této kategorii. Vítezství
bylo pro nás cenější , protože jsme vyhráli
doma.

Kolem oběda se již začaly sjíždět
družstva dorostu a dorostenci, dorostenky a
jednotlivci. Po slavnostním zahájení začala
disciplína 100 m překážek, kde především
excelovala domácí Tereza Šafářová, která se
stala přebornicí okresu v této disciplíně.
Domácí družstvo dorostenek vyhrálo všechny
disciplíny včetně požárního útoku, a tak si
vybojovalo postup do kola krajského, které se
uskuteční 22-23.6.2019 v Mladé Boleslavi.
Velkým překvapením byl nadějný mladý
dorostenec Jiří Fous, který i přes mírné
zaváhání při testu z požární ochrany též
postoupil do krajského kola.
Závěrečný nástup proběhl za deštivého
počasí, ale to nic neubralo na skvělé
atmosféře celého dne. Od okresního sdružení
dostal náš sbor obrovskou pochvalu za
přípravu a průběh soutěže. Soutěž hostila
celkem 200 závodníků + diváky a štáb
soutěže. Jsme velmi rádi, že se všem soutěž
líbila. Tato akce opět napomohla k velmi dobré
prezentaci našeho sboru, ale především naší
obce Zahořany.
PKš

Jaro ve znamení práce a úspěšné reprezentace sboru
Poté, co hasiči zhodnotili činnost na
Valné hromadě 16. ledna a pak uspořádali
úspěšný hasičský ples 16. února, začala
příprava na jarní měsíce. Při brigádnické
činnosti se pracovalo na údržbě hasičské
zbrojnice a hasičské techniky. Velkou
pozornost se letos dostalo hasičskému cvičišti
kvůli pořádání okresního kola.
V březnu pořídil sbor pro mladé hasiče
a dorost požární stříkačku PS 15, kde byla
instalována nová elektrika zcela zdarma od
Josefa Matěje a byly nutné nějaké úpravy
11

SPORT
na motoru. Díky našim strojníkům Petrovi
Kšánovi st. a Františkovi Cmíralovi byly
náklady minimální.

Hasiči pořádali 30.4. Čarodejnice a 1.6 Dětský
den spolu s obcí. Družstva mládeže, dorostu i
mužů a žen se pravidelně scházela
k tréninkům a nácvikům jednotlivých disciplín
pod vedením Petra Kšány ml. a dalších
vedoucích.

Tím byla veškerá technika připravena
ke svému účelu a slouží nám velice dobře.

PKš

Výsledky našich družstev v okresním kole:
•
•
•
•
•

Přípravka (3-6let) Zahořany 11.5.2019 – 1.místo
Mladší žáci Bojanovice 18.5.2019 – 3.místo
Dorostenky Zahořany 11.5.2019 – 1.místo + postup do krajského kola v Mladé Boleslavi
Ženy Praha – Třebonice 1.6.2019 – 1.místo + postup do krajského kola v Kutné Hoře
Muži Praha – Třebonice 1.6.2019 – 1.místo + postup do krajského kola v Kutné Hoře

Zahořanská 10 (běh okolo Pleše)
V sobotu 25.5.2019 proběhl první ročník
závodu Zahořanská 10 – Běh okolo „vlastní“
pleše, jak vtipně napsali Brdmani z Dobříše,
kteří náš premiérový závod vzali pod křídla své
série 12 terénních závodů Brdman Adventure.

číslo. Pořadatelé z SK Zahořany pro běžce
nachystali pěkný okruh přes malebnou 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.

Na start se postavilo 124 borců zvučných
jmen, z toho 92 mužů a žen, 7 juniorů a
juniorek a celkem 25 dětí, což na premiérový
závod, jak řekli odborníci, není vůbec špatné

Nejrychleji tratí mezi muži prolétl
zkušený Pavel Jindra z Multisport teamu za
40:30, v ženské kategorii pak v absolutním
pořadí zvítězila Ivona Rejsková z Dobříše za
46:10. Jména vítězů v jednotlivých kategoriích
jsou následující: M1 18-39: David Kulík
z místní SK Zahořany za 44:30, M2 40-49:
výše zmiňovaný Jindra Pavel, M3 50-59:
Bohumil Vlček z Prahy v čase 46:18, M4 nad
60: Václav Marek z Sherpa teamu za 50:54.
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Mezi ženami pak v kategorii Z1 18-35
zvítězila výše zmíněná Ivona Rejsková, Z2 3645: Marcela Večerková z Mníšku v čase 49:38
a Z3 nad 46 let Radka Ficová z Dobříše za
team STS Chvojkovice Brod B v čase 48:25.

celkem 6, hlavně díky dětským kategoriím. Co
se týká počtu závodníků podobně na tom byl
s 12 závodníky i domácí klub SK Zahořany.
Místní borci brali 3 pódiová umístění. Stejně
s pódiovými umístěními, tedy 3 na tom byl i
Dobříšským klub STS Chvojkovice Brod B
s celkem 5 závodníky.

Pro méně odvážné či méně trénované
a juniory organizátoři vytyčili jeden okruh
v délce 5,5 km, který absolutní vítězka na této
trati Michala Matysová z Mníšku prolétla
v čase 28:07. Nejrychlejším juniorem byl Matěj
Novák z Prahy v čase 28:50 a nejrychlejší
juniorkou Markéta Ficová z Dobříše za team
STS Chvojkovice Brod B v čase 28:54.
Pro děti byly k dispozici kratší tratě
200m, 400m, 800m a 1200m. Nejvíce
obsazený byl nakonec závod dětí do 8 let na
trati 200m, kterého se zúčastnilo celkem 15
mladých nadějných sportovců a sportovkyň.

O kom se dá říci, přišli viděli a zvítězili
je zajisté rodina Ficových z Dobříše, kteří
zároveň tvoří výše zmiňovaný team STS
Chvojkovice Brod B, kde ceny v kategoriích
brali všichni členové této rodiny. Že Vám to
něco připomíná a odněkud to znáte, ano,
zřejmě slušný oddíl... No a z filmu Vesničko
má středisková to není, což asi všichni tušíte,
nicméně tak to u nás v hospodě u Pepíčka
občas taky chodí…
Přijďte i příští rok a to všichni, už se na
Vás těšíme.

Nejpočetnějším teamem na letošní
Zahořanské 10 byl klub BK Šibla z Prahy
s celkem 12 startujícími závodníky, který si
připsal i nejvíce pódiových umístění a to

SK Zahořany
DH

Jedna výzva, spousta zážitků
Ty a tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy.
Sobota 10:40 jihočeský Zadov: 3, 2, 1 – Start.
Neděle 17:16 Praha, areál Hamr v Braníku:
Cíl. Takto zjednodušeně by se dal shrnout
letošní běžecký štafetový závod Vltava Run

2019 pro tým SK Zahořany. Ale co tomu
předcházelo a co pro to bylo nutné udělat na
trati závodu, si ten, kdo neviděl, asi neumí
představit.
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Začalo to v říjnu 2018, kdy jsme
usoudili, že i tak malá obec jako jsou
Zahořany, se může skvěle prezentovat na
celostátní úrovni. A nejen celostátní, mezi
účastníky byly i týmy z ciziny (Slovenska).
Nejdříve bylo nutno se do závodu
kvalifikovat. To se podařilo zásluhou kapitána
Jirky, který sepsal „příběh“ o naší vesničce, o
našem běhání. Příběh zapůsobil na
organizátory natolik, že byl náš tým SK
Zahořany vybrán mezi 50 týmů, které
nemusely do „loterie“ o přihlášení. Zbylých 250
míst bylo vyprodáno za necelou 1 minutu.

A potom to přišlo: 10. 5. 2019 večer
odjezd na Šumavu, týmová porada v hotelu
Rohanov a ráno na start. Začal to Honza H.,
pokračoval Martin, Ondra, Jirka, Michal,
Zuzana, Petr, Radek, Marek, Láďa, David a
Honza P. A tak třikrát dokola. Běželo se
v zimě, chvílemi v dešti, často v blátě. Ve dne
i v noci. Běžci byli unavení, nevyspalí, ale
odhodlaní dosáhnout co nejlepších výsledků.
A to se také podařilo. Všichni členové naší
štafety se proti předstartovní predikci výrazně
zlepšili a do pražského Braníku doběhli
s téměř dvouhodinovým náskokem v čase 30
hodin 36 minut 40 sekund na krásném 56.
místě z 295 týmů. Únava nebyla vidět,
zpocená těla nebyla cítit. Byly tu jenom
šťastné úsměvy všech, kteří překonali nejen
nepřízeň počasí, ale hlavně sami sebe.

Následovalo skládání týmu 12 běžců a
běžkyň, odhodlaných do tohoto závodu jít,
zaplatit nemalé startovné a připravit se tak,
aby byl každý schopen během jednoho dne
uběhnout 3 úseky po zhruba 10 km
z celkových více než 360 km. Ve dne i v noci,
za slunce i v dešti, za tepla i v zimě.
Podařilo se a začala půlroční příprava.
Bylo nutno běhat, běhat a běhat, a to převážně
v nepříznivých zimních podmínkách. Také
jsme se museli připravit logisticky. Kdo, kdy,
odkud a kam poběží, kdo s kým pojede v autě,
kde se bude odpočívat, atd. Zkrátka, aby vše
klaplo a vždy byl na správném místě ten
správný běžec či běžkyně.

A byl tady jediný vítěz: TÝM.
A co říct na závěr? Příští rok znovu - Jedna
výzva, spousta…..
JH
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HISTORIE
Cestování časem
Byl slunný den a při čekání na schůzku jsem zabloudil do rozkvetlých zahrad pod Hradčany.
Únavou jsem dosedl na nedalekou lavičku, zavřel na chvíli oči a v duchu si připravoval svou
prezentaci. Asi jsem se trochu zasnil a přenesl se do doby první zmínky o obci Zahořany.
Dle gregoriánského kalendáře se datuje léta páně 1348 a herold
/středověký hlasatel/ vyhlašuje tu velkou novinu, že král Karel IV právě
ustanovil korunu českou.
Jeho veličenstvo Karel IV král český a císař římský zakládá
„pražskou univerzitu“. Dokonce je to první univerzita ve střední Evropě. Na
rynku jsem se od děvečky dozvěděl, že mladý král Karel na honu zvěře
v hustých lesích kraje Berounského a v malebných úbočích řeky Berounky
našel to pravé místo pro soukromé reprezentační sídlo českého
panovníka. Dokonce už stihl položit základní kámen, počíná se budovat
hrad Karlštejn.
Obchodníci na uhelném trhu živě debatují, jak levně nakoupili od soumarů, kteří dorazili po
nedaleké, z jihu vinoucí se stezce do stověžaté matičky Prahy. Prý jí pojmenovali Zlatá stezka
(německy Goldener Steig) což je souhrnný název pro systém severojižních středověkých
obchodních cest, které překračovaly šumavské hvozdy a spojovaly
Čechy s Podunajím.
Alchymista, který měl malý krámek s velkým množstvím
kouřících baněk, ihned vykládal o tom, že tuto "Zlatou cestu" nechal
vybudovat náš osvícený král Karel IV. v roce 1356 jako část
zamýšlené dálkové obchodní cesty z Čech přes Salzburg až do
Benátek. Dle zlých jazyků má šířku jen 2,5 metru. Ale zato je
dlážděná, a tak umožňuje formanskou dopravu na kupeckých
nákladních vozech. Také se proslýchá, že za vytyčení nové silnice
byl královský úředník Heinzlin von Bader odměněn pozemkem u
osady Červená pod Malou Losenicí. Pro ochranu obchodní cesty,
zlatých dolů a zemské hranice Karel IV. v tom samém roce (1356)
založil hrad Kašperk. Podobně byl při obchodní cestě založen klášter
St. Oswald a město Grafenau
s jeho velkoryse pojatým náměstím.
U domu stojí dva čeledíni a povídají si, že stezka je
nazývána každým trochu jinak. Někteří jí nazývají
„pasovská“, jiní „prachatická“, další zase „česká“ či „solná“.
Hlavním obchodním artiklem na Zlaté stezce je samozřejmě
nesporně sůl z rakouských solných dolů. Česká země jí má
nedostatek, a jelikož potřebuje velké množství soli (je to
jediný konzervační prostředek na potraviny), je nutné ji
15
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dovážet. Ze solných ložisek ve východoalpské oblasti v Reichenhallu, Halleinu nebo Hallstattu se
sůl přepravuje po řekách do Pasova a odtud na hřbetech soumarských koní po Zlaté stezce přes
Šumavu do Čech.
Kromě soli se z Pasova do Čech vozí drahé látky, jižní plody, koření a víno, a opačným
směrem hlavně obilí, a dále chmel, med, vlna, kůže, pivo a další potravinářské produkty.
Nositeli obchodu na Zlaté stezce byli soumaři (německy Säumer),
většinou sedláci, kteří za odměnu přepravovali zboží na hřbetech koní buď
ve vlastní režii, nebo ve službách velkoobchodníků. Dráteník prý slyšel,
že z bezpečnostních důvodů se tito soumaři sdružují do karavan a občas
používají i ozbrojeného doprovodu. Hluboké lesy Brdské jsou plné
loupeživé chásky a kdovíjakých lapků. Po denním pochodu, zhruba 25 až
30 kilometrů, musí soumaři nocovat. A právě z těchto důvodů vznikají
nejen největší soumarská obydlí jako jsou Waldkirchen a Volary, ale
především osady a hrádky mezi nimi, například Zbraslav, Suchdol,
Všeměřice, Nažidla, Pšenice, Zdíky, Skoronice a Strádov a hrádek
Louzek, hrad Sokolčí, hrádek Pořešín a hrad Velešín.
Karavana několika soumarů mudruje nad Klaudiánovou mapou,což
je nejstarší tištěná mapa Čech. Vydal ji roku 1518 mladoboleslavský lékař
a nakladatel Mikuláš Klaudián. Mapa je koncipována jako pomůcka pro
poutníky cestující do Říma, a proto je z praktických důvodů (v souladu s
tehdejšími zvyklostmi) orientovaná na jih.
V této středověké době se objevuje první zmínka o tom, že v podhůří Brdské vrchoviny mezi
osadami Dobříš a Mníšek pod Brdy vzniká malá osada jménem Zahorzan.
Poutníci, které jsem potkal na zlaté stezce
mě potvrdili, že osada Dobříš slouží jako oblíbené
lovecké místo českých králů a Karel IV. dal
opevněný lovecký hrádek přestavět kolem roku
1340 na pevný kamenný hrad. Ten má správu nad
okolními vesnicemi a je zabezpečen soustavou
manství, usedlostí a osad, jejichž majitelé mají
povinnosti k hradu a mladému králi. Manové musí
konat na hradě Dobříši buď služby obranné a stráží,
nebo lesní a lovčí. Panovník sem též přenesl úřad nejvyššího lovčího Království českého a zotavuje
se tu v roce 1375 po nemoci, přičemž vydává královskou listinu o povinnostech města Norimberk..
V roce 1409 dává zmocnění tehdejšímu purkrabímu hradu, aby udělal přítrž řádění lapků, mohl je
chytati a trestati na hrdle.
V hospodě U zelené žáby doškař Jan povídá, že centrem prodeje je nedaleká trhová ves
Mníšek. Je založena na výhodné poloze na kupecké Zlaté stezce a od počátku předurčuje jeho
vývoj. Později bude Mníšek dokonce neopevněným městečkem s královským hrádkem.
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V polovině 14. století je Mníšek v listině "Maiestas Carolina" Karla IV. uváděn jako královské
zboží. Tím však není dlouho, od 14. století se na něm za úplatu střídají tzv. manové, z nich za
nejvýznamnějšího je považován Jan z Lestkova. Koncem 15. století se na Mníšku usazuje rod
Mitroviců a stávají se jeho majiteli. Ti jsou držiteli panství až do konce třicetileté války.
Řinčící šavle a rány z děl, sténající lidé a mrtvá těla… Uvědomil jsme si, že to je „Třicetiletá
válka (1618–1648)“, neboli, jak mudrcové tvrdí, evropský ozbrojený konflikt známý především jako
vyvrcholení sporů mezi římskokatolickou církví a zastánci jiných vyznání.
První roky války probíhají především na území
Českého království a Rakouského arcivévodství (zde
totiž revoluce proti Habsburkům vypukla). Protože se
katolíkům podařilo velkou část bitev vyhrát, na většinu
dalších let války se boje přemisťují na území Svaté říše
římské, ovládané protestanty.
Vleklá a rozsáhlá válka způsobila značný úbytek
obyvatelstva na zasažených územích. Počet obyvatel
v jejím průběhu poklesl o třicet procent, u mužů dokonce
až o padesát procent. České země jsou po většinu války před největšími válečnými útrapami
uchráněny, ale počet obyvatel i zde klesá o jednu třetinu. Válka končí uzavřením vestfálského míru
v roce 1648.
Řezník Josef poudá, že švédy zničený Mníšek kupuje v r. 1655 bohatý koželuh Servác Engel
z Engelsflussu a doslova na sutinách staví nové městečko a rozsáhlý zámek ve slohu pozdní
nizozemské renesance. Jeho syn Servác Ignác staví na Hřebenech nad Mníškem poutní kostelík
sv. Maří Magdalény. V důsledku vymření mužských potomků se pak na panství střídají Unwertové
(z jejich doby je nový kostel sv. Václava na mníšeckém náměstí), Pachtové z Rájova, Schirndingové
a naposled rakouští Kastové, jimž byl celý majetek pro jejich postoj v době nacistické okupace
r.1945 zkonfiskován.
Válka je hrozná
věc, procitl jsem a po
těle mi přejel mráz. Ale
záhy jsem si uvědomil,
že to nejhorší je již za
mnou a ta pravá
historie naší obce se
teprve pomalu začíná
otevírat.
Zdroje : OLIČ, Miroslav a
kol. Dobříš město na Zlaté
stezce. 1. vyd. Praha:
MAROLI, 1998.
Státní
oblastní
archiv
v Praze – Dobřichovicích
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AKCE 2019
Plán kulturních a sportovních akcí
Datum

Událost

Místo

9.1.

Projednání Ú.P.

Sál Zahořany

26.1.

Výroční schůze SDH Zahořany

Sál Zahořany

16.2.

Hasičský ples

Sál Zahořany

23.3.

Maškarní ples

Sál Zahořany

6.4.

Pinpongový turnaj

Hostinec U Pepíčka (Sál)

20.4.

Velikonoční kaplička

Kaplička Zahořany

27.4.

Turnaj v šipkách

Hostinec U Pepíčka (Sál)

30.4.

Čarodějnice

Hostinec U Pepíčka

10.5.

Okresní kolo dorostu +
Okresní kolo Plamenu (hasiči)

Hřiště u rybníka

18.5.

Májová pobožnost

Kaplička Zahořany

25.5.

Zahořanská 10 (Běh okolo Pleše)

Hostinec U Pepíčka

1.6.

Dětský den na hřišti

Hostinec U Pepíčka

13.7.

Smíšený turnaj kluci + holky (fotbal)

Hřiště u rybníka

27.7.

Rum Zahořany CUP (fotbal)

Hřiště u rybníka

7.9. / 14.9

Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)

Hostinec U Pepíčka

26.10.

Lampionový průvod (17:00)

Hřiště u rybníka (start)

23.11.

Turnaj v Šipkách

Hostinec U Pepíčka (sál)

7.12.

Mikulášská besídka

Sál Zahořany

14.12.

Vánoční kaplička

Kaplička Zahořany

Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcí k úpravě termínu. Aktualizované
termíny najdete na webových stránkách: www.zahorany.cz
PN
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CYKLOTRASA
Cyklotrasa Modrý okruh – Po stopách minulosti
Trasa vede historicky zajímavými místy Mníšeckého regionu. Místy, kde své stopy
zanechala minulost jako odkaz pro budoucí generace. Trasu můžete začít v Zahořanech u
pomníku padlých v 1.sv válce v horní části Zahořan, kde bude i Váš cíl.
• Vhodné kolo: trek, MTB

• Náročnost trasy: středně těžká

• Délka trasy: 31 km

Pomník padlým
v 1.sv.válce

Mapa převzata z www.cykloserver.cz

Přesný popis trasy: www.zahorany.cz/obec/tipy-na-vylety/

HÁDANKA
Jaká je výška stolu?
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FOTBALOVÉ TURNAJE

Zahořanské listy
Šéfredaktor: Petr Nepraš
Články přispěli: Roman Mikulášek, Daniel Březina, Petr Nepraš, Petr Kšána, David Horyna,
Pavel Přecechtěl, Jiří Honců, Petr Kučera
Korekce: Roman Mikulášek
www.zahorany.cz/obec/zahoranske-listy
evidenční číslo: MK ČR E 23586
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