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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Bilancování druhého roku práce zastupitelstva 

 

Snad se již stalo užitečnou tradicí si ke konci roku v našem zpravodaji shrnout práci či 

výsledky práce současného zastupitelstva obce. A tak bych se rád v tomto sloupku zaměřil na ty 

hlavní aktivity, chcete-li projekty, které se povedlo dokončit či zahájit v letošním neobvyklém roce, 

který byl bohužel plný mimořádných situací či složitějších období, než na které jsme byli doposud 

zvyklí. 

 

Dětské hřiště u obecního úřadu 

Na jaře se podařilo úspěšně dokončit a zprovoznit dětské hřiště před budovou hostince a 

obecního úřadu. Ačkoli jsme letos již prošli dvěma „uzavírkami společenského života“, nebylo těžké 

si všimnout zvýšené návštěvnosti především v letních měsících před hostincem i za přispění rodičů 

s dětmi, které si užívaly nových herních prvků a volnočasových aktivit. Jsme za to moc rádi a snad 

se můžeme i trochu pochlubit, že obnovené dětské hřiště si vesměs většina návštěvníků pochvaluje.  

Předali jsme i pár referencí okolním obcím, které zaujalo naše zpracování. 

 

Oprava plotu a vybudování parkovacích míst u obecního úřadu  

Po dětském hřišti přišlo na řadu před letní sezónou znovuvybudování zašlého a 

nebezpečného oplocení kolem úřadu, hostince a hasičárny. Velká část zdiva, sloupků a kompletní 

pletivo muselo pryč, aby nedošlo ke zhroucení plotu na některých místech. Vytvořily se nové 

základy, zůstala zachována staticky bezpečná kamenná zeď v centrální části a pořídilo se nové 

pletivo, brány a branky. Díky terénním úpravám vzniklo i několik nových parkovacích ploch podél 

plotu a bylo přesunuto kontejnerové stání níže pod vjezd do hasičárny. Celkově je nyní areál před 

hostincem a hasičárnou výrazně bezpečnějším místem i vzhledem k dětskému hřišti, které sousedí 

s komunikací. 

  

Dokončená oprava plotu u obecního úřadu a nová úřední deska. 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Knihobudka 

V červnu byla zprovozněna ve střední části obce i naše Zahořanská miniknihovna, kde si 

můžete vyměnit, darovat, nebo zapůjčit zdarma knihy. Telefonní automat je tak již minulostí a novým 

orientačním bodem v obci je knihobudka v našich barvách a se Zahořanskou mapou na zadní části. 

Odpadové hospodářství 

Na konci roku 2019 došlo k zásadní změně ve výběru poplatků za odvoz komunálních 

odpadů. Každá změna může vyvolávat obavy a mírné zmatení. Proto rádi konstatujeme, že náběh 

nového systému proběhl díky naším občanům vcelku bez potíží a bylo dosaženo cílů, které nás ke 

změně vedly. Tím je myšleno především zlepšení hospodaření obce s odpady a zvýšenou mírou 

třídění. Díky tomu jsme dodrželi i své sliby se změnou spojené. Byla zlikvidována nejedna černá 

skládka, oploceno kontejnerové stání u rybníka a zapojili jsme se do celorepublikové úklidové akce. 

Územní plán 

V květnu letošního roku schválilo zastupitelstvo obce nový územní plán Zahořany a tím byl 

završen osmiletý proces jeho tvorby, připomínkování a projednávání. Územní plán (jeho grafickou 

a textovou část) je možné nyní nalézt na webových stránkách obce. 

Kaplička 

V rámci zvelebování našeho kulturního dědictví jsme letos nechali zrenovovat dvě dřevěné 

oltářní sošky svaté Anny a Panny Marie s děťátkem umístěné v Zahořanské kapličce.  Ke konci roku 

jsme nechali také zhotovit od regionálního truhláře zcela nový oltářní stůl. 

  

Zrenovované dvě dřevěné oltářní sošky svaté Anny a Panny Marie s děťátkem. 

 

Mobilní rozhlas 

V rámci dalšího zlepšování informovanosti našich občanů a hlavně získání lepší zpětné 

vazby jsme na podzim pro vás spustili službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme 

komunikovat moderně a efektivně. Více se dozvíte v samostatném článku, který se tomuto 

komunikačnímu kanálu věnuje. Statický rozhlas je tudíž minulostí a v budoucnu budeme jeho vedení 

postupně odstraňovat. 
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Místní akční skupina 

Na konci léta se naše obec stala zakládajícím členem nově vzniklé místní akční skupiny 

s názvem MAS Hřebeny. K čemu taková MAS je vlastně dobrá? Primárně sdružuje nejen veřejný 

sektor (tedy zejména obce), ale i soukromou či neziskovou oblast společenského života. Za pomoci 

vytvořené a schválené strategie rozvoje regionu se pak uchází o prostředky z evropských fondů. 

Uvidíme, jak bude nové uskupení v budoucnu úspěšné, ale je potřeba ocenit snahu o napravení 

minulosti, kdy v mapě celé republiky bylo pár prázdných lokalit, mezi které jsme patřily i my s naším 

mníšeckým mikroregionem. Podrobnosti se dozvíte v samostatném článku, který se MAS věnuje. 

Chtěli bychom Vás ovšem požádat o vyplnění a zaslání či odevzdání dotazníku spokojenosti, který 

je přílohou těchto listů. Zpětná vazba od občanů je pro analýzu stávající situace a přípravu strategie 

zcela klíčová. 

 

Co jsme letos začali připravovat 

 

Odbahnění požárních nádrží – aby se dala realizovat projektová příprava na opravu požárních 

nádrží, musí dojít primárně k jejich odbahnění a zjištění aktuálního stavu jejich poškození či 

funkčnosti. S jejich opravou počítáme v příštím roce. 

 

  

Odbahnění požárních nádrží. Fotka odbahněné spodní požární nádrže. 

DB 
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Chodník u zastávky autobusu – obci se podařilo získat pozemky podél krajské silnice vedoucí 

od Rymaně, kde chceme v budoucnu vybudovat chodník pro pěší, kvůli zvýšení bezpečnosti 

obyvatel. Zároveň s tím uvažujeme i o rekonstrukci autobusových zastávek v obou směrech a 

vybudování přechodu pro chodce, případně dalších „zpomalovacích“ prvků. 

   

Místo pro připravovaný chodník pro zvýšení bezpečnosti obyvatel. 

 

Multifunkční sportovní hřiště – antukové hřiště za úřadem není příliš využíváno a při tom je 

poměrně náročná jeho údržba a příprava před každoročním nohejbalovým turnajem. Necháváme si 

proto vyprojektovat studii na vybudování oploceného multifunkčního areálu s umělým povrchem pro 

různé sporty (nohejbal, volejbal, tenis, košíková, fotbálek), který by opět rozšířil obecní zázemí 

věnované amatérskému sportu a který by byl v budoucnu přístupný pro širokou veřejnost. 

Inženýrské sítě – probíhají dvě slibná jednání, ohledně ukládání inženýrských sítí do podzemí a 

zlepšení dostupnosti síťových služeb. V prvním případě jde o projekt ČEZu, který se týká prostřední 

části obce podél komunikace vedoucí k rybníku. Zde by mohlo v budoucnu dojít k přeložení 

významné části elektrického vedení do země. Při tom bychom v této části obce vybudovali nové 

veřejné osvětlení. Druhou vlaštovkou je pak lokalita pod školou a pilotní projekt s dodavatelem 

Internetového připojení. Zde se jedná o vybudování optického vedení a jeho uložení do země, což 

bude zahrnovat rozebrání a znovusložení zámkové dlažby na místních komunikacích. 

 

Co dodat na závěr? 

Snad ještě výčet kulturních a sportovních akcí, které se letos uskutečnily: 

- Běžecký závod Zahořanská 10 – v individuální formě 

- Májová pobožnost u kapličky 

- Dětský den 

- Fotbalový turnaj Rum Zahořany CUP (10.ročník) 

- Nohejbalový turnaj Memoriál Pepíčka Zamazala 
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- Ukliďme Česko, ukliďme Zahořany 

- Svatováclavská Vigilie s doprovodem trubačů 

- V době psaní tohoto článku ještě nebylo jasné, bude-li se konat mikulášská besídka a 

vánoční setkání u kapličky   

Navzdory složité době se letos přece jenom podařilo uskutečnit, dokončit či zahájit přípravu řady 

projektů, a to zejména díky práci celého zastupitelstva obce, ale i díky iniciativě a pomoci dalších 

občanů. Chtěl bych konkrétně jmenovat Dana Březinu, Petra Nepraše, Davida Horynu a Petra 

Kšánu a poděkovat jim za iniciativu, nápady a realizaci či významnou pomoc při realizaci mnoha 

akcí a projektů. 

 

Mobilní rozhlas 
 

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu pozvánky na kulturní či sportovní akce nebo 

upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií? 

  

 

Komunikační technologie se neustále mění a vyvíjí a i my jsme se rozhodli přizpůsobit 

moderní době, která se opírá o chytré telefony. Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky 

které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního 

Rozhlasu zaregistrují, od nás budou v případě krizových událostí dostávat upozornění 

prostřednictvím SMS, e-mailů a zpráv do mobilní aplikace. 

Jednoduše řečeno se jedná o vylepšenou verzi e-mailového infokanálu (odebírání novinek), 

který obec již nějakou dobu provozovala. Oproti této cestě informovanosti však Mobilní rozhlas 

nabízí širší možnosti využití a rozesílání informací. V praxi Mobilní rozhlas funguje takto: 

• Občan, který chce dostávat informace z obecního úřadu se zaregistruje do databáze příjemců 

pomocí registračního formuláře na https://zahorany.mobilnirozhlas.cz 

• Během registrace doplníte základní informace: Jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresu 

bydliště a následně si vyberete oblasti, které vás zajímají – například dopravní informace, 

kulturní či sportovní akce, apod. 

RM 

https://zahorany.mobilnirozhlas.cz/
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• Po odeslání registračního formuláře bude občan dostávat 

informace, o které má zájem, a to prostřednictvím SMS, hlasového 

hovoru, emailu nebo mobilní aplikace, kterou si může kdokoli zcela 

zdarma stáhnout. 

• Zároveň si můžete nastavit odběr i na další obce v okolí, které již 

Mobilní rozhlas rovněž používají (např. Mníšek, Klínec, Nový Knín, 

Bratřínov, Malá Hraštice...). 

• Vaše údaje jsou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů.  

 

Mobilní aplikace 

Aplikaci můžete nainstalovat na chytré telefony se systémem IOS (v 

AppStore) či Android (v Google Play). 

 

Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas 

• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Kromě novinek se 

také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, 

které jsme vám poslali. 

• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na 

zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou 

lavičku nebo například sraženou zvěř, označit místo a odeslat. 

 

• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a 

zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkce je také možnost zobrazit Vaši 

aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a nehod. 

• Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, geografické a historické 

údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadu a tipy 

na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. 

 

V čem tkví výhody Mobilního rozhlasu? 

• Menší náklady na pořízení oproti statickému mobilnímu rozhlasu 

• Informace občan obdrží nezávisle na místě, kde se nachází 

• Možnost si informaci nebo upozorněni kdykoli přečíst znovu 
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• Široká škála možností zasílání informací (SMS, email, hlasový hovor, mobilní aplikace) 

• Starší občané, nebo občané bez mobilního telefonu pak mohou využít informace přes pevnou 

linku (čtená SMS) 

 

Proč jsme nepřistoupili k vybudování obecního rozhlasu? 

Zbudování statického obecního rozhlasu je velice nákladná investice, která obnáší zakoupení 

mnoha amplionů, přijímacích zařízení a vysílací stanice. Mimo náklady na vybudování je nevýhodou 

obecního rozhlasu omezená informovanost občanů – vysílání informací přes rozhlas probíhá v 

určitou hodinu, bohužel občané, pro které je informace určena, nemusí být zrovna doma a tak by 

se k nim informace vůbec nedostala. Starším občanům by také mohl vadit plechový zvuk, který 

většina amplionů produkuje, a nemuseli by všemu rozumět. 

 

 

Místní akční skupina 

 

MAS Hřebeny, z.s. je zapsaný spolek založený za účelem sdružování partnerů, veřejných i 

soukromých místních aktérů, s cílem podpory aktivit vedoucích k obnově a rozvoji venkova, 

přírodního a kulturního bohatství mníšeckého regionu. Spolek byl založen v červnu 2020 a vyvíjí 

svou činnost v regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím obcí, 

jejichž zastupitelstva schválila zařazení svého správního území do územní působnosti Místní akční 

skupiny.  

Místní akční skupina je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a 

institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční 

podpory z EU a z národních programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je 

zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také 

aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

Jednou z podmínek bylo zrušení původní, ale nefunkční MAS, která nevykazovala žádnou 

aktivitu a nikdy se přes ni nečerpaly žádné dotace. Dalšími podmínkami bylo např. vytvoření 

homogenního území s počtem obyvatel minimálně 10.000, vstup subjektů veřejných (např. obce) a 

neveřejných (neziskové organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci), poměr veřejných 

subjektů a ostatních subjektů min. půl na půl nebo ve prospěch ostatních subjektů, povinná právní 

subjektivita MAS. 

Naše obec Zahořany patří k zakládajícím členům spolku a aktivně se podílí na jejím právním 

i veřejném zakotvení, standardizaci v národní síti MAS a přípravě strategie komunitního rozvoje 

SCLLD na budoucí programové období let 2021-2027. Více informací naleznete na webových 

stránkách www.mashrebeny.cz, které se postupně naplňují obsahem a jejichž podobu, vč. loga a 

grafiky, zajistil Petr Nepraš, za což mu patří velká pochvala. 

 

DB 

http://www.mashrebeny.cz/
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Mapa a několik fotek z regionu MAS Hřebeny. 
 

Pokud byste se sami chtěli aktivně zapojit do komunitní spolupráce, není nic snazšího než 

se seznámit se stanovami spolku, následně vyplnit partnerskou přihlášku, zařadit se do příslušných 

zájmových skupin a uhradit členský poplatek. Se vším Vám rádi poradíme. 

Na závěr bychom vás rádi požádali o vyplnění přiloženého dotazníku, který slouží k primární 

analýze potřeb mikroregionu, která právě probíhá. Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na 

www.mashrebeny.cz/strategie/dotaznik, popř. vyplněný dotazník v listinné podobě zaslat 

naskenovaný na adresu mashrebeny@mashrebeny.cz nebo odevzdat na obecní úřad. Děkujeme! 
 

 

Webové stránky MAS Hřebeny. DB 

http://www.mashrebeny.cz/strategie/dotaznik
mailto:mashrebeny@mashrebeny.cz
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Rozcestník a mapa u pomníku 

  

 U Pomníku je místo, kde Zahořany protínají dvě cyklotrasy a dvě turistické cesty. Pro lepší 

orientaci jsme zde nově umístili mapu Zahořan se základními informacemi o obci a rozcestník. 

Rozcestník navede turisty a cyklisty, kudy se dostanou například k Zahořanskemu rybníku, kapličce, 

nebo na pivečko do hostince U Pepíčka. 

   

Rozcestník a mapa, kde jsou vyznačené cyklistické a turistické trasy Mníšecko. 

 

AKCE 

 

Ukliďme Zahořany!   

 

Letos se Zahořany poprvé připojily k celorepublikové akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko. 

Původní jarní termín byl z důvodu všeobecné karantény přeložen na 19. září, kdy již uvedená akce 

úspěšně proběhla. 

Kolem 10h se u úřadu sešla skupina 25 dobrovolníků, kterým byly rozdány rukavice, pytle na 

odpad a po rozdělení do několika skupin jsme se rozešli do jednotlivých částí naší obce. Krom sběru 

odpadů různého druhu se podařilo pouklízet i velké množství větví v příkopech kolem krajské silnice 

(dva plné BIO kontejnery) a dobrovolní hasiči prořezali náletové dřeviny ve spodní části obce. Kolem 

poledne se začaly jednotlivé skupinky scházet před úřadem, kde se zajistil centrální sběr a rozvoz 

sesbíraného odpadu k likvidaci. 

 

PN 
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AKCE 

 

  

Hojná účast obyvatel Zahořan na srazu úklidové akce Ukliďme Zahořany! 

Všem dobrovolníkům za jejich úsilí moc DĚKUJEME a pokud to půjde, tak v dalších letech 

budeme pokračovat (nejspíš v jarním termínu). 

 

Memoriál Pepíčka Zamazala 

 

Se začínajícím podzimem se odehrál za budovou obecního úřadu na antukovém hřišti 

4. ročník Memoriálu Pepíčka Zamazala. Tradiční nohejbalový turnaj trojic začínal v časných ranních 

hodinách za účasti jedenácti mužstev. Díky vyrovnanosti výkonů jednotlivých týmů se jeho trvání 

protáhlo až do večera (finále se odehrálo již za postupného stmívání). 

Děkujeme všem sportovcům za předvedené výkony. 

  

Antukové hřiště nad hostincem U Pepíčka vidělo povedené nohejbalové výkony. Foto Matouš Filipi 

 

Na adrese www.zonerama.com/ObecZahorany si můžete prohlédnout vydařené fotoalbum 

od Matouše Filipiho, za což mu moc děkujeme! 

DB 

DB 

http://www.zonerama.com/ObecZahorany
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Jubilejní ročník Rum Zahořany CUPu  

 

Deset! V letošním roce se na fotbalovém hřišti u rybníka odehrál jubilejní 10.ročník turnaje 

v malé kopané pod názvem Rum Zahořany CUP. Deset let už je dlouhá doba. Pokud si vybavíte 

být 10 let s jednou ženou / mužem nebo 10 let v jedné práci. Při porovnání každý jistě přemýšlí, že 

je potřeba překonávat různá úskalí a životní situace, které s každým rokem přicházejí. Organizační 

turnajový tým mohl letos již podesáté zahájit úvodním slovem fotbalová utkání na travnatém pažitu. 

V roce 2020 se v Zahořanské aréně sešla opět plná kapacita 10 týmů. Novinkou byla účast 

celkem 4 týmů Zahořan. Domácí pořadatelský tým tradičně poskládal 2 týmy A a B, mladá 

zahořanská generace opět vyběhla pod příznačným názvem Na-EX. Nově se na turnaji představil 

tým BK Šibla Praha. Právě „Šibláci“ pod taktovkou Petra Šídla, Karla Bláhy a Michala Hofbauera 

byli pasováni na štiku turnaje a svým herním pojetím trápili nejednoho soupeře. Z turnaje si oranžový 

tým udělal téměř domácí prostředí, když „kotel horkokrevných fanoušků“ postupně tlačil své 

svěřence k velkému úspěchu. 
 

  

Základní skupiny nabídly postup všech týmů a pěkné branky. 

   

Ve vyřazovacích bojích play-off šlo do tuhého a často rozhodovaly až pokutové kopy. Poháry byly připraveny 

pro první 3 týmy. Individuální trofeje si odnesli nejlepší střelec, hráč a brankář turnaje. Foto Matouš Filipi 
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V základních skupinách k žádnému překvapení nedošlo. Systém turnaje nabízí postup ze 

skupiny všech zúčastněných týmů. Během základních skupin mohli diváci vidět pěkné zápasy 

s řadou povedených branek. Tradičně vypjaté duely se ale dali čekat ve vyřazovacím systému play-

off. Mezi nejlepší 4 týmy se postupně probojovali tradiční favoriti turnaje Rum Zahořany A a Rangers 

Čisovice. Tuto dvojici doplnil tým THC Špek z Čisovic a „na vlně“ hrající BK Šibla. Semifinálové 

duely rozhodovaly až pokutové kopy. Vítězství na celém turnaji nakonec získali hráči Rangers 

Čisovice. Povedeným turnajovým dnem prošli také hráči BK Šibla, kteří získali celkové 3.místo. 

Dosáhli tak perfektní odměnu za celodenní prezentaci. 

Závěrečné vyhlášení patřilo ještě všem, kteří se o turnaj starají a podporují jej. Jsme rádi, že 

se můžeme jednou ročně takto potkat s kamarády, zasportovat si, užít si zábavu a k tomu se lehce 

občerstvit. Po turnaji bylo opět ještě dostatek času vše zhodnotit a střádat plány na příští ročník. 

V roce 2021 budou opět všechny týmy věřit, že to budou právě oni, kdo oblékne vítězná trička pro 

šampiony turnaje! 

 

Jedna výzva, spousta zážitků – Vltava Run a SK Zahořany 

podruhé…   
 

Ty a Tvůj tým, 1 víkend, 360 km dlouhý štafetový běh podél Vltavy ze Šumavy až do Prahy  

Start: Sobota 19.9.2020, 12:00 šumavský Zadov: 3, 2, 1… Cíl: Neděle 20.9.2020, 17:56 

Praha, areál Hamr v Braníku. Takto zjednodušeně by se dal shrnout letošní běžecký štafetový závod 

Vltava Run 2020 pro tým SK Zahořany.   

  

Sobotní start závodu na šumavském Zadově      Předávka v Horní Plané v čase 18:07 
 

Po naší loňské premiérové účasti v tomto štafetovém běžeckém závodě jsme již věděli “do 

čeho jdeme”. Prvním krokem pro možnost účasti bylo zvládnout proces přihlašování. K dispozici 

bylo pouze 247 volných registrací. Tento krok se povedl díky zástupci kapitána Martinovi 

Pokornému, který to zvládl v prvních 30 vteřinách po otevření registrací (vyprodáno bylo již po 90 

vteřinách…!).  

PN 
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Skládání týmu 12 běžců (každý musí během jednoho dne uběhnout 3 úseky po cca 10km a 

to ve dne i v noci) bylo oproti loňsku jednodušší, neboť téměř všichni chtěli a mohli běžet znovu. 

Členové týmu v pořadí, v jakém běželi: David Kulík, Marek Lukeš, Petr Pokorný, Honza Klusák, 

Martin Pokorný, Zuzana Kadavá, Michal Bodický, Petr Mourek, David Hubálek, Ondra Kulík, Honza 

Honců a Jirka Honců.         

Start závodu byl naplánován na 8.-9.května 2020, takže 

jsme měli 6 měsíců na přípravu, jak běžeckou, tak i logistickou. 

Jede se třemi auty a musí být naplánováno přesné střídání tak, 

aby byl každý běžec včas na startu svého úseku.  

Bohužel přišla doba COVIDu a start závodu byl odložen 

z květnového termínu na víkend 19.-20.září. Na jednu stranu to 

byla výhoda, dalo se více natrénovat, ale na druhou nevýhoda, 

neboť nikdo netušil, jestli se vůbec poběží.  

Naštěstí se v tomto termínu závod uskutečnil a oproti loňsku bylo i lepší počasí, krásné babí 

léto. V noci sice klesala teplota k 5°C, ale přes den bylo krásně a sluníčko dodávalo každému z 

běžců potřebnou energii. Oproti loňsku, kdy jsme vybíhali v 10:40, pro nás startovní výstřel zazněl 

až v pravé poledne. Pořadatel asi usoudil, že poběžíme ještě rychleji než loni.  A to se nakonec 

potvrdilo. Každý z běžců si sáhl hodně hluboko a každý se zlepšil. Oproti roku 2019 jsme se jako 

tým zlepšili o víc než půl hodiny a cesta ze Zadova do Prahy nám trvala 29 hodin 56 minut 39 

sekund. V soutěži týmů jsme obsadili 32.místo celkově (z 253) a oproti loňsku jsme ve výsledkové 

listině zaznamenali posun o 24.míst nahoru!   

  

Společný průběh cílem v Praze-Braníku 

I přes různá KOVID opatření jsme si i tento ročník Vltava Run jako 

tým náležitě užili a věříme, že to nebylo naposledy. Poděkování patří i 

našemu podpůrnému týmu: Jardovi a Aleně Kulíkovým, kteří nás nejen 

po celou dobu závodu virtuálně sledovali a fandili nám, ale i za výrobu 

speciální edice roušek SK Zahořany 

Za SK Zahořany 

Martin Pokorný 

Vodní nádrž Orlík na trase v neděli 

dopoledne…  
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Historie P.F. 

Využívá se především při zvláštní a krásné události, pro někoho výjimečné až tajemné. 

Všichni se usmívají, mají dobrou náladu a rozdávají jí kolem sebe. Ale jsou i tací, kteří vše odbijí 

krátkou textovou zprávou. Uhádli jste, o jakou příležitost jde? 

 

Pour féliciter (čti pur felisité) 

„pro poblahopřání“ 
 

 

V Egyptě byste byli obdarování symbolem štěstí a boha Slunce Ra – 

posvátným broukem Skarabeem (Vruboun posvátný neboli Scarabeus sacer) 

vyrobeným ze zlata či stříbra nebo vyřezávaným z drahých kamenů. 
 

V období středověku byste obdrželi novoroční přání především ovlivněné křesťanskými 

motivy a symboly. Měla podobu uměleckého výtvoru. Představte si vkusně tepané nebo 

modelované destičky, svitky hedvábí, dřevořezby s vhodným vyjádřením vánočního – novoročního 

přání. Kolem roku 1499 se datuje vznik prvních novověkých novoročenek od pan Albrecht Dürer 

v podobě prostého obrázku Jezulátka držícího zeměkouli. 
 

Za vynálezce anglických vánočních a novoročních pohlednic je považován 

Henry Cole, londýnský obchodník, který chtěl ušetřit čas vypisováním a tvořením 

blahopřejných vánočních pohlednic a dopisů. Navštívil tak tehdy populárního malíře 

Johna Caiicota Hersleye a požádal o vytvoření ručně kolorovaného blahopřání 

k vytvoření pohlednice. Ten se stal autorem první anglické vánoční pohlednice, která 

se stala hitem Vánoc roku 1843. Nicméně první blahopřejné lístky byly tištěny ve 

Skotsku již v roce 1841 tiskárnou v Edinburgu. 

 

Nejstarší česká známá novoročenka je kovová mince s německy 

psaným nápisem ZVM NEVEN IAHR, vyrobená v pražské mincovně s 

datací 1606. Svým charakterem a především svou hodnotou se však 

moderním novoročenkám téměř v ničem nepodobá. 
 

Zakladatelem tradice novoročenek v českých zemích se stal počátkem 19. stol. pražský 

purkrabí Karel Chotek - jinak mimochodem vynikající a neprávem zapomenutý muž.  
 

V Praze díky jeho iniciativě byly dlážděny ulice a náměstí, zaváděna 

kanalizace, stavěny nové společenské, zdravotní a charitativní budovy, 

zakládány veřejné sady, sázena stromořadí aj. Z jeho popudu byly v 

českých městech houfně ustavovány okrašovací komise, které měly za 

úkol provádět rozvoj měst podobně, jako se tomu dělo v Praze. V letech 

1831-1832 byla na území Hradčan a Malé Strany z jeho popudu 

vybudována důležitá pražská ulice. Na jeho počest byla roku 1870 

pojmenována Chotkova. Dále se také zasloužil o výstavbu druhého mostu 

přes Vltavu v Praze (1841), vybudování koňské dráhy České Budějovice-

Linec a zřídil paroplavbu po Labi od Mělníka až k hranicím.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mince
https://cs.wikipedia.org/wiki/1606
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Ve snaze vyhnout se tehdejšímu zvyku a osobně navštívit všechny aristokratické známé a 

přátelé, aby jim popřál hodně štěstí k vánočním svátkům a do Nového roku, začal rozesílat tzv. 

blahopřejní lístky. Ty rozesílal především na omluvu své osobní nepřítomnosti. 
 

Později se na novoročenkách objevila ona známá písmena P.F. nebo-li Pour 

Féliciter a to především zásluhou malíře Viktora Strettiho. Původně šlo ovšem o 

zkratku, která nebyla spojována výhradně s Novým rokem, ale používala se na 

papírových přáních a vizitkách užívaných k nejrůznějším příležitostem. Nebylo to 

nic divného, neboť zkratky francouzských slov se v této době používaly i při jiných 

příležitostech velice často. V překladu to původně znamená spíše než „Pro štěstí“ 

vyjádření „K blahopřání“ a šlo především o českou specialitu, kterou bychom na 

zahraničních novoročenkách a přáních těžko hledali. 
 

Je pravda, že fráze pour féliciter pochází původně z rodiny latinských vizitkových přípisků a 

že ve Francii se dnes ve vztahu k novému roku již nepoužívá – záleží však na tom?  
 

 Když srovnáme českou PF s jinými vánočními tradicemi – německou 

Weihnachtskarte s jejími křesťanskými symboly, nebo s původně německým 

stromečkem apod., zjistíme, že i tyto tradice začaly v první polovině 19. stol., 

popř. jsou i mladší než napodobování Chotkova rozšířeného PF. Novější 

tradice československé novoročenky ve 20. stol. je navíc přímo jako na míru 

ušitá drtivou většinou necírkevní/nekřesťanské populaci ČR.  
 

Zatímco anglická a německá vánoční přání opakují stále stejné motivy 

Vánoc a křesťanských symbolů, je naopak česká PF otevřeným, svobodným 

polem pro vynalézavost – motivů je mnohem více, často jsou PF velmi vtipné, 

často si je lidé vytváří sami a nesou tak otisk jejich osobnosti více než přání  

s běžnou vánoční symbolikou. 

 

Zvyk zasílat na Nový rok přání rodinným příslušníkům a 

známým neutichl ani v průběhu 2. světové války. Grafický vzhled 

novoročenky prezentoval především majitele a její odeslání  

a grafické zpracování se tak stalo záležitostí osobní prestiže. 
                  

V období 2. světové války vyprodukovali celou řadu 

novoročních přání i vojáci československé zahraniční armády ve 

Velké Británii. Většinou novoročenku tvoří napůl přehnutý karton, 

uvnitř kterého se nachází přání štěstí, dobrého zdraví a hojnosti  

o Vánocích a v celém novém roce. Přání doplňuje většinou ruční kresba se siluetou vojáka v britské 

helmě. 

 

Významnými propagátory a tvůrci novodobých novoročenek byli a jsou výtvarní umělci. Je 

pravděpodobně jejich zásluhou, že mnohé novoročenky nejsou pouze slovním sdělením, ale též 

uměleckým dílem, které má potěšit a často též pobavit. Umělecké novoročenky, zhotovené 

originální grafickou technikou a vesměs rozesílané umělci, mohou být vyhledávaným sběratelským 

artiklem. 
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Všeobecné rozšíření novoročenek je už řadu desetiletí neodmyslitelně spojeno se sériovou výrobou 

tištěných papírových přání. S rozvojem internetu se staly populární také elektronicky rozesílané 

novoročenky. 

 

Rozesílání PF je tradice pěkná, zajímavá, vtipná a důmyslná, koneckonců i poměrně stará. 

Pěstujme si ji a stále se nestrachujme v něčem lišit. Cizincům smysl naší tradice jednoduše 

vysvětleme. Nezatraťme ji, ačkoli ji Němci, Angličané, ba ani ti Francouzi již tolik nevyužívají. 
 

 

SPORT 

 

Fotbalisté a jejich hattricky 

 

Fotbalisté HT Rum Zahořany naskočili v září do své 19.sezóny hanspaulské ligy. Náš tým 

aktuálně hrající 6.ligu stihl ještě před sezónou jedno přátelské utkání. Nabrat formu a vyzkoušet si 

možnosti herního rozestavení, které pak budeme moci použít i v rozehrané sezóně. Cílem bylo 

rovněž rozpohybovat těla po prázdninových akcích. V dobrém světle se představil nováček na 

zkoušku v našem dresu Jonáš Jalůvka, který odehrál povedené utkání. Zároveň se zařadil s bratrem 

Tomášem k další bratrské dvojici hájící naše barvy. Vedení klubu si před sezonou začalo také 

pohrávat s myšlenkou přesunu kapitánské pásky na ruku Radka Petřiny, který odvádí v posledních 

zápasech dobré služby. 

Do sezóny jsme tradičně nevstoupili šťastnou nohou, kdy nás soupeř vyprášil 0:5. Známé 

pravidlo „První vyhrání, z kapsy vyhání!“ se naštěstí opět potvrdilo. Ve druhém kole čekal náš tým 

zajímavý zápas s pořadovým číslem 200! S jubilejním zápasem přišel rovněž první letošní hattrick. 

Sladké vítězství 4:2 podtrhl hattrickem Petr Nepraš a hřiště hanspaulské ligy mohlo opět po delší 

době slyšet náš oslavný ryk: „Rum, Rum, Rum Zahořany!“ 

   

Týmová fotka ze hřiště na Tempu s novými mikinami, vyšitými logem a číslem. Třígólový střelec Jak. Hais. 

PP 
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V dalším průběhu sezóny se naše výkony stabilizovaly. Začalo se nám dařit i proti dobře 

hrajícím týmům. Ustálená sestava, nastavení optimální herní taktiky a kombinační hra našim 

hráčům svědčila. S dobrými výkony jsou spojené i další gólové zápisy. Pověstnou smetanu z dortu 

slíznulo útočné duo. Nejprve hattrickem zajistil výhru Roman Čadek a později dokonce 2 hattricky 

v řadě zaznamenal snajpr Jakub Hais. Povedené výkony vyšvihly náš tým až na pozice okupující 

přední příčky tabulky.  

Tabulka liga 6.H. 

Pořadí Název týmu zápasů výhry remízy prohry skóre body 

1 WRP 6 5 0 1 34:17 10 

2 Orange Predators B 6 4 1 1 24:12 9 

3 Champions FC 6 4 0 2 24:16 8 

4 Lucián FC B 6 3 2 1 23:18 8 

5 HT Rum Zahořany 6 4 0 2 21:21 8 

6 Tutto bene B 6 2 2 2 23:19 6 

7 Exilová šatna 6 3 0 3 26:28 6 

8 Vo 6 3 0 3 24:29 6 

9 HNK Praha FC 6 1 2 3 14:19 4 

10 1.FP Praha 6 0 3 3 13:19 3 

11 R.I.P. B 5 1 0 4 11:19 2 

12 Real Oranjes 5 0 0 5 6:22 0 

 

V aktuální přerušené sezóně jsme si připsali ještě jeden „Zahořanský hattrick“. Trio Petr 

Nepraš – Petr Lhotský – Michal Burian moc dobře ví, jak moc je důležitá práce s mládeží. Snaha o 

začlenění mladé generace do řad týmu HT Rum Zahořany padla na úrodnou půdu a my jsme 

šťastní, že můžeme do našeho týmu přivítat 3 nové hráče: Jáchyma Nepraše – Samuela Lhotského 

– Damiana Buriana. Držme jim palce, ať jsou zdraví a dělají rodičům jen radost. HTRZ.  

  
Zahořanský hattrick: Samuel – Jáchym – Damian 

PN 
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SK Zahořany – Výroční zpráva 2020  

(Ohlédnutí za další úspěšnou sezónou) 

 

Letošní rok se celý nesl ve znamení pandemie COVID-19. Po týdnech intenzivních příprav 

na jeden z vrcholů sezony 2.ročník běhu Zahořanská 10 (běh okolo Pleše) jsme nakonec tento 

závod museli uskutečnit jako "virtuální". I přesto se nakonec závodu pořádaného v termínu 1.-

31.5.2020 zúčastnilo celkem na 50 běžců.  

   

Zahořanská 10 letos proběhla virtuálně s rozšířeným charitativním rozměrem. 

V letošním roce jsme rozšířili partnerství závodu také o charitativní rozměr. Pro Společnost 

pro ranou péči, z.s., která pomáhá rodinám s postiženými dětmi se nakonec vybralo na dobrovolném 

startovném 4.800,- Kč. Děkujeme tímto všem závodníkům a štědrým dárcům, kteří přispěli. 

Také v rámci seriálu zážitkových běhů v přírodě Mizuno Trail Running Cup se našim borcům 

letos velmi dařilo. Ve Špindlerově mlýně na tratích slavné Krkonošské 50 se na královské 50 km 

trati nabité zvučnými jmény nejlepších českých horských ultra-běžců umístil David Kulík na hraně 

elitní desítky na 11.místě v celkovém pořadí a na skvělém 8.místě ve své kategorii. Na kratší trati 

21 km se pak Jan Bulan umístil na 8.místě v kategorii do 29 let, Jan Honců na 26. místě a Ondřej 

Kulík na 42.místě v kategorii do 39 let a Jiří Honců na krásném 4.místě v kat. do 69 let. 

Skutečně mimořádného úspěchu se 

podařilo dosáhnout Davidu Kulíkovi 15.8.2020 na 

Lipně na 1/2 maratonské trati. V tomto závodě 

obsadil skvělé třetí místo v absolutním pořadí a 

suverénně zvítězil ve své kategorii do 39 let. 

Dařilo se také ostatním našim běžcům: Jan Honců 

skončil na krásném 14.místě a Ondřej Kulík pak 

na 33.místě ve stejné kategorii. Další z našich 

zkušených běžců Jiří Honců se umístil na 8.místě 

v kategorii do 69 let.   
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V průběhu září naši borci a borkyně absolvovali několik zajímavých závodů a téměř všude, 

kam se podívali, tam brali medaile. V sobotu 5.9.2020 obsadili Petr Mourek a Jan Honců třetí místo 

v mužských družstvech na Mizuno Kralickém půlmaratonu, který nakonec měřil téměř 27,5 km. 

Následoval T-Mobile Olympijský běh v Mníšku dne 16.9.2020, kde Martin Pokorný obsadil 11.místo 

mezi muži na 8 km, Michaela Krůtová obsadila 5.místo mezi ženami na 5 km, a junior Ondřej 

Pokorný 11.místo mezi muži na 5 km. V sobotu 19.9. pak obsadila Michaela Krůtová 2.místo mezi 

ženami v závodě Trail Prokopským údolím.  
 

    

Naši borci na stupních vítězů na Dolní Moravě a v Prokopském údolí 

 

V sobotu 5.9.2020 se konal i slavný Dobříšský MTB závod Brdmanův Pařez. Na Dobříši 

bodovali Martin Pokorný za 3.místo na trati 27 km, Jan Bulan za 10.místo na 54 km a Ondřej Pokorný 

9.místo mezi juniory na 27 km.  

  

Martin Pokorný na trati a na stupních vítězů Brdmanův Pařez… 
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První říjnovou neděli 4.10. se pak celkem 8 

našich borců zúčastnilo Mizuno česko-německého 

½ maratonu v Nemanicích. David Kulík obsadil 

3.místo ve své kategorii a společně s Janem 

Honců pak 1.místo mezi mužskými teamy. 

Teď v době nouzového stavu byly opět 

všechny běžecké závody zrušeny. Všichni 

doufáme, že se podaří zorganizovat ještě poslední 

dva odložené termíny seriálu Mizuno Trail Running 

Cup a to maraton Praha – Dobříš dne 6.12.2020 

(na Mikuláše) a Motolské jamky dne 19.12.2020 

(na Vánoce). O průběhu Vás rádi poinformujeme 

osobně u Kapličky v Zahořanech, pokud i tato akce 

nakonec nebude zrušena. 

Sportu Zdar. 

Za SK Zahořany, David Horyna   

 

Činnost hasičského sboru a výjezdové jednotky Zahořany 

 

V červnovém vydání těchto listů jsme informovali o rozvolnění opatření v naší zemi. 

S rozvolněním opět bylo možno začít se spolkovou činností jako jsou brigády, údržba hasičského 

vybavení, ale také bylo umožněno, aby se mohly scházet děti k pravidelným tréninkům. Nejen 

mládežnická družstva začala s tréninky, ale i dorost, muži a ženy. 

Starosta sboru Petr Kučera se zúčastnil 6. června předání nové cisternové stříkačky hasičům 

v Říčanech.  Pro členy sboru bylo na 20. června připraveno setkání s pohoštěním, kdy jsme 

v dopolední části provedli veřejné cvičení s disciplínou požární útok a večer se v garáži hasičské 

zbrojnice porcovalo sele. Velice milá akce měla hlavní záměr, a to utužit vztahy a navázat na 

předešlou činnost. 

Dne 24. června se upravoval povrch hasičské dráhy pod překážkami, kdy se rozhrnovalo 50 

tun zeminy. Na hasičské dráze se neustále pracuje, aby se zlepšily podmínky pro naše požární 

sportovce. Hasičskou louku udržují hasiči celé léto, včetně sekání trávy. Svou činností jsme 

prospěšní i fotbalovému týmu, kterému zaléváme hřiště. Během léta se odvíjela spíše sportovní 

činnost. S příchodem podzimních měsíců přišla druhá vlna pandemie COVID 19. Byla obnovena 

kampaň na nošení roušek. Ve dvou akcích proběhla 

dezinfekce veřejných prostor. Hasiči jsou nápomocni při 

obnově vodních rezervoárů (požárních nádrží).  

Významnou akcí v letošním roce byla přestavba 

hasičského vozíku za naše vozidlo Ford Transit. 

Přestavbu provedla firma Vezeko z Velkého Meziříčí.  

David Kulík a Jan Honců, Česko-německý 1/2M, 

1.místo mezi mužskými družstvy 

DH 
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Krátká, ale úspěšná sezóna mladých hasičů  

Jakmile situace dovolila začali mladí hasiči nacvičovat a pravidelně se scházet. V jarních 

měsících nebyla možnost trénovat, a proto bylo potřeba vše dohnat. Díky nadšení a lásce 

k hasičskému sportu šlo vše perfektně o čem svědčí výsledky z hasičských závodů.  

 

Datum Soutěž 
 

Přípravka Mladší žáci Starší žáci 

13.6. Pohár ved. kolektivu Zahořany 1.místo 1.místo 1.místo 

27.6. Pohár Březnice 
 

 1.místo 2.místo 

8.8. Pouťová soutěž ve Staré Huti 1.místo 1.místo 4.místo 

30.8. Putovní sekyra SDH Nový Knín 1.místo 1.místo 1.místo 

13.9. Memoriál Jar. Zajíčka Sloup  1.místo 4.místo 

19.9. Memoriál Jos. Bednáře Lipence  1.místo 1.místo 

 

Bylo by dobré přiblížit soutěž Memoriál Jaroslava Zajíčka ve Sloupu. Tato soutěž je 

nejprestižnější soutěží na okrese Praha-západ. Naši mladí hasiči ji vyhráli již potřetí za sebou. 

Letošní úspěch byl korunován ještě výhrou 2 sportovních proudnic, protože naše děti měli nejnižší 

součet časů z obou pokusů. 

Mimo soutěžní činnost mladých hasičů musíme zmínit pořádání Vzdělávacích dnů, kdy naše 

zastřešující organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska určila pět center prázdninového 

vzdělávání. Vedoucí v Zahořanech mají výbornou pověst, a tak byli hasiči Zahořany a okres Praha-

západ vybrány. Celá akce se moc povedla a my jako pořadatelé jsme dostali uznání za dobře 

odvedenou práci. Děti se například podívaly do železničního muzea v Lužné u Rakovníka. 

  

Zahořanské ženy jsou úřadující mistryně Brdské ligy! 
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Obrovský kus cesty ušly naše dobrovolné hasičky, které se věnují požárnímu sportu. 

Jedenáct let již bojují naše družstva při závodech Brdské ligy v požárním útoku. V letošním roce 

měla Brdská liga celkem osm kol. Podívali jsme se do všech koutů Brd. Naše ženské družstvo díky 

vyrovnaným výkonům, píli a nadšení pro požární sport, nasbíralo nejvíce bodů a získalo titul mistryň 

Brdské ligy pro rok 2020. Jménem výboru SDH našim ženám moc gratulujeme.  

Naše soutěžní družstva mužů a žen předváděla výborné výkony i na dalších soutěžích 

v rámci Středočeského kraje i mimo něj. Svou pozici jedničky v okrese Praha-západ jsme si upevnili 

na soutěži O pohár starosty okresu. V Pikovicích jsme zvítězili ve všech kategoriích.  

  

Úspěšné závody v Pikovicích, kde jsme zabodovali ve všech kategoriích. 

 

Činnost hasičského sboru v Zahořanech je velmi rozmanitá, dalo by se napsat mnohem více 

informací, ale zhodnotili jsme a vytyčili nejdůležitější okamžiky období od napsání minulého článku. 

Hasiči Zahořany přejí Všem občanům obce Zahořany krásné prožití svátků Vánočních a 

mnoho pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2021 a především pevné zdraví. 

 

 

Aktuality ze světa sportovních celků 

 

Aktuální informace a výsledky naleznete na stránkách jednotlivých sportovních celků 

 

• HT Rum Zahořany      /rumzahorany 

• SK Zahořany       /skzahorany  

• Hasiči Zahořany      /hasici.zahorany.3 

 
 

PKš

. 
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Zahořany 2017 
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AKCE 2021 

 

Plán kulturních a sportovních akcí 

 

Datum  Událost      Místo 

13.3.   Maškarní dětská zábava    Sál Zahořany  

20.3.    Hasičský ples     Sál Zahořany 

27.3.    Ukliďme Česko, ukliďme Zahořany!  Zahořany (u úřadu) 

17.4. / 24.4.  Pingpongový turnaj / turnaj v šipkách  Hostinec U Pepíčka (sál) 

30.4.    Čarodějnice      Hostinec U Pepíčka 

15.5.   Májová pobožnost     Kaplička Zahořany 

22.5.   Zahořanská 10 (Běh okolo Pleše)  Hostinec U Pepíčka 

29.-30.5.  Okresní kolo přípravek, 

dorostu a mužů (hasiči)    Hřiště u rybníka 

5.6./12.6.  Hry bez hranic     Klínec 

5.6/12.6.  Zahořanský dětský den    Hřiště u rybníka 

19.6.   Velká cena Zahořan - Paddleboarding  Rybník Zahořany 

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

14.8. / 21.8.  TJ Klínec vs. HT Rum Zahořany   Hřiště Klínec (oslava 10 let) 

16.-21.8.  Sochařské sympozium    Kytín 

4.9. / 11.9   Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)  Hostinec U Pepíčka 

27.9.   Svatováclavská vigilie    Pomník Sv.Václava 

23.10.   Lampionový průvod     Kaplička Zahořany (začátek) 

6.11. / 20.11.  Pingpongový turnaj / turnaj v šipkách  Hostinec U Pepíčka (sál) 

4.12.    Mikulášská besídka     Sál Zahořany 

18.12.   Vánoční kaplička     Kaplička Zahořany 

 

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

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

 

http://www.zahorany.cz/plan-akci
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Spojovačka pro děti 

 
Úkolem je spojit číslice od 1 do 55. Po spojení dostanete obrázek zvířete. Poznáte kterého? 
 
 

 
 

Zdroj: www.predskolaci.cz/spojovacky-pro-pokrocile 
 
 
 

 
Napište výsledek po spojení jednotlivých čísel: _________________________________ 

 

 výsledný obrázek si můžete ještě vymalovat 

 

http://www.predskolaci.cz/spojovacky-pro-pokrocile
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Jaké písmeno patří místo otazníku? 

 
Zdroj: tn.nova.cz 

 

 
Poznej přísloví z obrázků 
 

 
Zdroj: www.kryptograf.cz/zasifrovane-prislovi/ 

PN 

Správné odpovědi 

www.zahorany.cz/obec/zahoranske-listy 
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KAPLIČKA 
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