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Vysvěcení kapličky na kapli sv. Ludmily a umístění dřevěné sochy. Foto: Matouš Filipi
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OBECNÍ ÚŘAD
Ohlédnutí za třetím rokem práce zastupitelstva
Jak jsme si vedli v letošním roce, co se povedlo a čeho jsme dosáhli? Z investic stojí za
zmínku určitě finančně nákladná výměna střešní krytiny na budově úřadu a hostince, která byla
koncem června úspěšně dokončena. Když už to máme pod střechou a nebude zatékat, tak se
postupně začneme zaměřovat na interiér budovy, hlavně sál, zateplení a přilehlé okolí budovy.

Prohlubování meziobecní spolupráce
Rok 2021 byl ve znamení několika výzev dopadajících na jednotlivé obce, které se s nimi
musí popasovat. Z toho důvodu se výrazně zintenzivnila spolupráce s okolními obcemi a městy,
protože jde vesměs o změny, které navyšují nároky na obecní rozpočty. Jedná se primárně o oblasti
odpadového hospodářství a školství.
V odpadech jsme již delší dobu zatížení novou legislativou, která přináší zvýšený tlak na
třídění, eliminaci směsného odpadu a zavádění principů cirkulární ekonomiky (navracení odpadů
zpět do oběhu). Protože jde o hodně komplexní problematiku a růst nákladů, resp. poplatků je
prakticky neodvratným, rozhodli jsme se v prvním kroku založit nový dobrovolný svazek obcí, který
dostal název Technické služby Brdy a Hřebeny. Zakladateli svazku jsou dvě města (Mníšek, Nový
Knín) a prozatím 6 obcí, mezi kterými najdeme i Zahořany. Cílem svazku je založení vlastní svozové
společnosti a získání kontroly nad výdaji, které byly doposud hrazeny komerčním subjektům.
V budoucnu je možné rozšířit záběr i na další oblasti jako je např. zimní údržba, údržba zeleně
apod., proto jsou v názvu ony Technické služby.

Jde samozřejmě o riziko, protože se musíme naučit něco nového a nejsme zavedená firma
na trhu, ale získáme tím přímý vliv a kontrolu nad množstvím odváženého odpadu vyprodukovaným
na území naší obce, o čemž jsme si mohli doposud nechat pouze zdát.
2

OBECNÍ ÚŘAD
Sídlo a zázemí svozové společnosti bude ve sběrném dvoře v Mníšku pod Brdy, její provoz
začne již na konci tohoto roku, ale rozjezd bude postupný a rozprostřen do roku 2022. O případných
změnách ve svozu Vás budeme předem informovat, zatím se nic nemění.
Dalším účelovým dobrovolným svazkem, k jehož založení se schyluje snad ještě do konce
tohoto roku, je oblast školství. Tady je hlavním důvodem absolutní nedostatečnost stávajících
školských kapacit, která se potkala se silnými populačními ročníky a nepolevujícím stěhováním se
do regionů v blízkém okolí Prahy. Hlavním cílem je tedy vybudování svazkové mikroregionální školy
na zelené louce, což bude znamenat vysokou investici. Proto se opět spojí téměř všechny obce
v našem mikroregionu a společným úsilím se pokusí stávající situaci vyřešit, a to nejen zvýšeným
tlakem na kraj či státní rozpočet, ale i vlastní aktivitou.

Změny v odpadovém hospodářství od r. 2022
Koncem letošního roku schválilo zastupitelstvo nové vyhlášky (OZV1/2021 a OZV2/2021),
týkající se odpadů, tak jak jí to ukládá změněná legislativa. Již na konci r. 2020 byl schválen nový
zákon o odpadech, který ponechal jednoleté přechodné období, aby obce byly schopny změny
zpracovat. Od příštího roku zůstává zachován systém ceníku a výběru velikosti nádoby a frekvence
svozu, ale musely se sjednotit ceny. Ty jsou nově vypočítány dle jednotkové ceny za litr objednané
kapacity soustřeďovacích prostředků, tedy nádob (popelnic a kontejnerů). Aby nedošlo ke
skokovému zdražení, nastavily jsme cenu 0,4 Kč / Litr, což odpovídá přibližně cenám, které platily
poslední dva roky (u některých položek došlo k mírnému nárůstu, někde zase k mírnému poklesu).
Ceník najdete na stránkách obce www.zahorany.cz/obecni-urad/poplatky/, stejně jako příslušný
ohlašovací formulář. Pokud nebudete měnit stávající nastavení velikosti nádoby a frekvence svozu,
tak není potřeba podávat novou ohlášku (pouze pokud budete chtít změnu). Zároveň se posouvá
doba splatnosti z půlky na konec března, a to jak u poplatků za odpady, tak i u poplatku ze psů.
Bohužel koncové částky nelze zaokrouhlovat, proto Vás žádáme o využívání bezhotovost. plateb.

Probíhající aktivity
Na podzim byl finalizován projekt nového chodníku v lokalitě pod školou a zažádali jsme o
vydání stavebního povolení. Projekt se musel několikrát přepracovat, protože je na uvedeném
úseku mnoho omezujících faktorů jako ochranná pásma sítě vysokého napětí, úzké prostory u
zastávek autobusů apod. Zároveň byl vypsán dotační titul, do kterého směřujeme a do konce ledna
2022 musíme podat žádost i s platným stavebním povolením. Držte nám palce, abychom vše stihli
a v příštím roce byli úspěšní.
V lokalitě pod školou je již vydané pravomocné územní rozhodnutí pro pokládku optiky.
V nejbližších měsících budeme plánovat se smluvním dodavatelem harmonogram prací, který Vám
zavčas představíme.
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Vysvěcení kapličky sv. Ludmile
V září dostala zahořanská kaplička nový název a
především patronku, díky vysvěcení kaple sv. Ludmile. Šlo o
moc pěknou akci, na kterou dorazilo i mnoho přespolních
návštěvníků, poněvadž se podařilo zapojit naši obec do
svatoludmilských slavností. Pro tuto plánovanou příležitost jsme
obohatili itinerář kapličky o dva nové přírůstky. V interiéru se
nyní nachází nad oltářním stolem ikona sv. Ludmily a před
vchodem do kapličky je pak umístěna dřevěná socha, kterou
jsme si nechali zhotovit v rámci letošního sochařského sympozia
v Kytíně. Obě díla se moc povedla a jsou ozdobou, která nás
může těšit. Už jen proto, že jsme se na ně pomocí veřejné finanční sbírky sami složili (cca 30 dárců).

Společenské a sportovní akce
Jak jsme se díky různým omezením nemohli příliš setkávat v první polovině roku (většina
opatření se uvolnila až v průběhu června), tak především přes léto a na podzim byla snaha toho, co
nejvíce dohnat.
Velká cena Zahořan v Paddleboardingu aneb zahořanský PaddleFest
V polovině letošních prázdnin proběhl na zrevitalizovaném rybníku první ročník netradičního
sportovního klání Zahořanský PaddleFest. Počasí bylo ideální a díky úsilí jak lokálních
dobrovolníků, tak i profi agentury VSM, vznikla další úspěšná společenská a sportovní událost.
V rámci akce proběhla celá řada exhibicí, závodů ve sprintu, dětských i týmových závodů. Účastníci
i diváci se bavili, koupali, a především měli možnost si vyzkoušet v posledních letech velmi populární
jízdu na paddleboardech. V podvečer pak vydařený letní den zpříjemnil písničkář Vláďa Krejčí a
jeho kapela Máme jen sebe, který zahrál k poslechu i k tanci. Za úspěšnou organizaci patří velké
díky Davidovi Horynovi z SK Zahořany a všem dobrovolníkům. Více v samostatném článku a
fotogalerii www.zonerama.com/ObecZahorany.
Oslava 10 let fotbalového týmu HT RZ
Po tradičním červencovém fotbalovém turnaji v malé kopané a jeho již 11. ročníku, proběhl i
velký svátek malé kopané a především fotbalového klubu HT Rum Zahořany, hrajícího
hanspaulskou soutěž. Oslavy začaly křtem knihy HTRZ 10 let a oceněním členů týmu v hostinci U
Pepíčka.
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Následně se autobusem celý tým i s fanouškovskou základnou přemístil do Klínce, kde
vítězně zvládnul fotbalový zápas na velkém hřišti s domácím TJ Klínec (výsledkem 6:4) a vše
zakončil bujarou after párty na sále U Pepíčka. Členům týmu HT RZ a zejména Petrovi Neprašovi
patří velký obdiv a pochvala za skvělou reprezentaci Zahořan!

10.000 kroků Zahořanských
A protože viry poletují i nadále a je potřeba přirozeně posilovat imunitu, zopakovala se na
podzim úspěšná celorepubliková akce deset tisíc kroků, tentokrát šlo o její říjnovou výzvu.
Zahořanští borci jsou tradičními účastníky této sympatické akce, která má za cíl dostat lidi od
obrazovek na čerstvý vzduch a formou pěších výletů, běhu či nordic walkingu udělat něco pro své
zdraví. Své každodenní výsledky pak zapisují do webové aplikace, kde se poměřují s ostatními
účastníky výzvy. V říjnu se zapojilo do výzvy ze Zahořan přibližně 30 jednotlivců, seskupených do
5 týmů a jejich výsledky byly na vysoké úrovni, o čemž se dočtete v samostatném článku od Davida
Horyny, který byl lokálním koordinátorem akce a patří mu za to velký dík!
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KULTURA
Tvorba sochy sv. Ludmily a infotabule v Zahořanech
Pomocí několika fotografií si ukážeme, co nového najdete nyní v Zahořanech a jak se
tvořila socha sv.Ludmily na sochařském sympoziu v Kytíně.

Tvorba sochy sv. Ludmily pro Zahořany na sochařském sympoziu v Kytíně.
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Nové infotabule s vyznačenými cyklotrasami „Mníšecko“. Svatý Václav a Pomník padlým v 1. sv. válce.

Infotabule Osada Hora, kde najdete text o historii osady, mapu a prostor pro sdílení informací.

Vysvěcení kaple sv. Ludmily v Zahořanech 11.9., L.P. 2021
Den 11. září, L.P. 2021 je den, který se bezpochyby zapíše do historie obce Zahořany zlatým
písmem. Naše zahořanská kaplička byla vysvěcena na kapli svaté Ludmily v Zahořanech.
Slavnostní mši svatou celebroval Mons. Karel Herbst, titulární biskup siccesiánský a emeritní
pomocný biskup pražský za účasti mníšeckého kněze pátera Jana Dlouhého a pátera Josefa
Andrejčáka ze Starého Knína.
Podle dostupných informací byla kaplička v Zahořanech místními osadníky vystavěna někdy
kolem roku L.P. 1921. Pokud tomu tak skutečně bylo, v letošním roce bychom oslavili její 100-leté
výročí. Podrobné informace ohledně stavby ani vysvěcení kaple se ale ani přes veškerou snahu
historiků z Černošic, Příbrami a Arcibiskupství Pražského nepodařilo dohledat. Rozhodli jsme se
tedy kapli letos u příležitosti 100. výročí její stavby znova vysvětit.
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V letošním roce slavíme 1.100leté výročí mučednické smrti svaté Ludmily, babičky svatého
Václava, který má na nedalekém vrcholu Pleš svůj památník již od roku 1936. Proto jsme se rozhodli
zasvětit naší zahořanskou kapličku právě této české světici a svatou Ludmilu tak učinit patronkou
naší obce.

Vysvěcení kaple sv.Ludmily a dřevěná socha sv.Ludmily před kapličkou. Foto: Matouš Filipi

Po zdařilé stavební rekonstrukci kapličky v minulých letech bylo zapotřebí dovybavit také její
interiér, který se kromě dvou dřevěných sošek nedochoval. Podařilo se nám pořídit nový oltářní stůl
z vysoce kvalitního dubového dřeva z obory Aglaia na Dobříši, který nám vyrobil pan Josef Váňa z
Malé Hraštice. Jelikož zcela chyběl oltářní obraz, zadali jsme tvorbu nové oltářní ikony svaté Ludmily
uznávanému ikonopisci panu Martinu Damianovi z Berouna. Tomu se podařilo zhotovit překrásné
dílo, které je bezpochyby ozdobou naší kaple.
Náklady na výrobu ikony a ještě něco navíc bylo vybráno ve
veřejné sbírce pořádané obecním úřadem v Zahořanech. Děkujeme
tímto všem dárcům za jejich příspěvky a přejeme jim mnoho dalších
požehnaných let ve zdraví a spokojenosti.
V rámci pravidelného sochařského sympozia v Kytíně byla
řezbářem panem Miloslavem Jiranem z Velkého Chlumce zhotovena
také dřevěná socha svaté Ludmily v životní velikosti s letopočtem a
znakem obce, která bude navždy připomínat výročí zasvěcení kaple
svaté Ludmile. Socha bude trvale umístěna vedle kapličky a bude
jako patronka obce dohlížet na štěstí a spokojenost občanů Zahořan.
Pevně věřím, že se naše kaplička dnes již kaple svaté Ludmily
stane nejen místem konání pravidelných bohoslužeb ale i místem
setkávání všech lidí dobré vůle a to nejen ze Zahořan a blízkého
okolí. V tom nám všem pomáhej Bůh.
Ikona v kapličce sv. Ludmily
DH
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Vánoční dárek
……tak a je to tady. Pro některé znamená adventní čas špatnou náladu z brzké tmy a
krátkého dne a především starost čím obdarovat své blízké a milované a jak jim co nejvíce udělat
radost o Vánocích pod stromečkem. Avšak většina z nás si času vánočního adventu a vánočních
svátků užívají, těší se na nákup toho pravého dárku pro své blízké a jak jej krásně zabalí.
Mnoho dospělých by toužilo po návratu do dětských let, kdy dětem ještě dárky nosí Ježíšek.
Děti ty to mají jednoduché. Jejich jedinou starostí je, zda a jak moc byly hodné, jak dobře se učili a
jak pomáhaly svým rodičům po celý rok. Poté už jen stačí své přání namalovat nebo napsat na
dopisní papír a pak vložit do schránky, za dveře či okno. No a Ježíšek už vše zařídí.
Když na Štědrý večer zazní cinkot zvonku, všechny děti
vědí, že Ježíšek je už vzhůru a přinesl jim ozdobený stromeček s
dárky. V Čechách mají děti svého Ježíška, který jim dárky nosí a
nechává je na Štědrý den pod vánočním stromem. Symbolika
českého Ježíška úzce souvisí s tradicí betlémů, které se u nás
poprvé objevily v 16. století a staly se součástí vánoční výzdoby.
Ježíšek byl dětmi připodobňován k Jezulátku v jesličkách, které
bylo samo obdarováno a o svou radost se dělí s ostatními, bdí nad
jejich štěstím a plní jejich tajná přání. Třebaže ho nikdo nikdy ve skutečnosti neviděl, je našim srdcím
blízký. Jako nadpřirozená bytost k českým Vánocům prostě patří.
Ježíšek – boží Jezulátko, štědré především k dětem, je bezesporu českou doménou. Neboť
ve světě rozdávají vánoční dárky převážně staří, fousatí dědečkové. Např. ve Francii Pepa Noell, v
Německu Weihnachtsman, ve Finsku Velký Ukko, v Holadsku Mikuláš, ve Švédsku Jultomten, v
Rusku děda Mráz, v anglosaských zemích Santa Claus.
Mezi nejoblíbenější patří světový, anglosaský Santa
Claus, dědeček v červeném obleku, který se svými dárky objíždí
celý svět. Na své toulky se vydává ze severu na začátku zimy,
vozí dárky v pytli na saních tažených soby. Dárky většinou
spouští komínem do kamen a krbů.
Inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause se
pravděpodobně stal St. Nicholas, u nás známý jako svatý
Mikuláš. Narodil se roku 250 v maloasijském městě Patara zámožným rodičům, kteří nedlouho po
jeho narození zemřeli. Pověst říká, že mladík měl soucit s chudými lidmi a zděděnými penězi je
štědře obdarovával. Svým dobrým srdcem a pomocnou rukou se brzy stal slavným. I když své rodné
město nakonec musel opustit, nikdy se nepřestal starat především o děti. Později se stal biskupem
v Myře na jižním maloasijském pobřeží. Ujímal se zvláště chudých dětí a štědře je obdarovával. Po
jeho smrti v roce 345 tato tradice nezanikla. Naopak si ji lidé doteď připomínají právě o vánočním
čase.
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Santa Claus má dokonce své oficiální pracoviště. Účastníci santaclausovského kongresu
(který se v roce 1991 konal v Kodani) rozhodli, že sídelním městem štědrého muže, který rok co rok
o Vánocích stihne obdarovat statisíce dětí, bude město Nuuk v Grónsku, kde byl zřízen i speciální
poštovní úřad, kam na adresu Santa Clause chodí psaníčka z celého světa. „On“ na ně odpovídá
krátkým blahopřáním v angličtině, dánštině či grónštině. V posledních letech však stále více
blahopřání vyřizuje po internetu – přece jen je to rychlejší.
Obyčej dávat dary „o svatých nocích“ je známý od středověku. Vánoční dar pomáhal po celá
staletí upevňovat vzájemné svazky. Lidé věřili, že prostřednictvím daru dávají část sebe sama.
Jednalo se ovšem o dárky drobné, často vlastnoručně vyrobené, které s charakterem soudobé
nadílky mají pramálo společného.
Dříve se např. dětem a mladým lidem nadělovala červená
jablíčka (symbol zdraví, síly a dlouhověkosti), ořechy (slibující
moudrost a zralost) či sladké perníčky (příslib radostí a slastí mládí).
Mládenci a panny dostávali obvykle nějakou ozdobu. Dívky často
náramky s tyrkysy nebo bílými perlami, které symbolizovaly jejich
čistotu, poslušnost a povinnost k rodičům. Kde na to rodina měla,
dostával chlapec nebo dívka zlatý nebo alespoň zlacený řetízek nebo
náramek. Jeden ze zvyků vyžadovalo dát každému dítěti, staršímu dvanácti let stříbrnou či zlatou
minci. Pokud ji obdarovaný celý večer nepustil z dlaně, měl zajištěn bohatý život. Dospělí si s oblibou
dávali láhve s vínem, sladkosti a kandované ovoce, protože ty slibovaly sladký život. Pokud někdo
chtěl přát druhému slávu, štěstí a mnoho krásných chvil, poslal mu vonnou mast nebo voňavku…
Co se týče samotného aktu darování dárků, tak se v historii asi
k přesnému datu nedostaneme. Je však známo, že první použití
obalového papíru je dokumentováno ve staré Číně, kde byl papír
vynalezen. V dynastii Song (960–1279 př.n.l) byly peněžní dary
zabaleny do balícího papíru tvořící obálku známou jako chih pao.
Takovéto dárkové balíčky byly prý rozdány vládním činitelům.
Je tedy jasné, že vynález papíru jde tedy ruku v ruce s následným
balením dárků. Navíc předávání darů bylo v čínské kultuře velmi
tradiční záležitostí.
Použití obalového papíru je nejprve dokumentováno ve staré Číně, kde byl papír vynalezen
asi již ve 2. století př.n.l. Z čeho byl vyroben? V jednom starém čínském textu (Thien Kung Khai
Wu Sung Ying-Hsing) je uvedeno, že nejhrubší obalový papír byl vyroben ze slámy, rýže a
z bambusového vlákna. Celý proces výroby papíru si Číňané dobře střežili.
Ponechat si výrobu papíru pouze pro sebe se jim ale podařilo jen do poloviny 8. století n. l., kdy
arabští vojáci v bitvě zajali několik Číňanů. Tito zajatci ovládali tajemství výroby papíru a naučili
jemu i své věznitele.
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HISTORIE
V roce 793, za vlády známého chalífa Háruna ar-Rašída se papír začal vyrábět v sídelním
městě Bagdádu. Po Bagdádu následoval Damašek a asi kolem roku 800 n.l. Káhira, Tunis a
Maroko. Během dalších zhruba 15 století byla výroba papíru zdokonalována a postupně se
rozšiřovala na střední Východ i do Evropy.
Výbojní muslimové přinesli výrobu papíru konečně i do Evropy, konkrétně do Španělska, kde založili
první papírnu. Arabským papírníkům vděčíme za barevnou škálu a jemnost dárkových obalů, neboť
jako první začali papír barvit a škrobit. Vzniklý papír byl nejen krásný, ale svojí jemností a bělostí se
rovnal drahocenným tkaninám.
Počátek zvyku balit a předávat si dárky je úzce spojován z dobou římskou, kdy se dary
předávaly při pohanských slavnostech, zimním slunovratu anebo na římský Nový rok.
V západní Evropě je pravidelné používání balicího papíru pro zabalení dárků poměrně dlouhodobou
praxí, byť pouze pro určitý okruh lidí, díky svému luxusního charakteru. Ve Viktoriánském období
(1837 až 1901) vyšší třídy pravidelně používali kombinaci zdobeného papíru spolu se stuhami a
krajkami pro balení svých dárků. Vzhledem k tomu, že v této době bylo pro mnohé nezbytně důležité
dát na odiv své bohatství, dávali se drahé dárky, které byly i draze zabaleny. Možná je to k nevíře,
ale bohatí Britové používali k balení dárků dokonce i luxusní tapety.
V Americe se výroba papíru začala využívat v Germantownu v Pensylvánii v roce 1690. První
listy papíru se však od těch dnešních značně lišily. Původní papír byl tvořen z vláken lnu a později
ze starých lněných hadrů. Teprve v roce 1867 byla vyrobena dřevovina jako surovina k výrobě
papíru. Na počátku 20. století tento hustý a těžkopádný papír začal nahrazovat papír hedvábný.
Dárkové balení začalo být standardní součástí nákupu
v obchodě, neboť nákupy zákazníků byly zabaleny do hutného
hnědého papíru a následně převázány. A do tohoto zvyku výrazně
zasáhli právě bratři Rollie a Joyce Hall, prodejci obrázkových
pohlednic a přáníček Hallmark. A jak už to, tak bývá, spoustu inovací
přijde tak trochu náhodou.
Přestože bratři Rollie a Joyce Hall, nevynalezli dárkové balení, jejich novinka vedla k rozvoji
moderního dárkového obalu. Průlom přišel na Vánoce roku 1917. Bratři, kteří vlastnili kancelářský
obchod v Kansasu, kde umístili vedle barevného balicího papíru, který si zákazníci oblíbili pro
vánoční balení dárku, ještě něco dalšího. Napadlo je zařadit do nabídky pro balení dárků
francouzský dekorativní papír určený k výrobě obálek. Všechny archy balícího papíru se prodaly.
Tuto inovaci vyzkoušeli několikrát a dekorativní balicí papír se vždy prodal, přestože nebyl zrovna
levný. A tak v roce 1919 začali bratři vyrábět a prodávat svůj vlastní ozdobný tištěný papír pouze za
účelem balení dárků. A tak se narodilo ozdobné dárkové balení.
Zabalený dárek znásobí již tak tajemný úkaz, jako je samotné objevení dárku pod
stromečkem. To očekávání, když si obdarovaný prohlíží úhledně zabalený dárek, dívá se, od koho
asi je a přemýšlí, co jen se v něm skrývá. A co teprve, když se prokouše obalem a najde něco, co
jej chytne za srdce! Ten moment překvapení je přeci k nezaplacení!
PP
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Nohejbalový turnaj Pepíčka Zamazala
Již tradičně se po prázdninách odehrál na antukovém hřišti za hospodou 5. ročník Memoriálu
Pepíčka Zamazala. Nohejbalového turnaje trojic se letos zúčastnilo celkem devět mužstev. Vítězem
se stalo mužstvo „Domorodců“, ve kterém hrál například domácí hráč Radek Petřina. Všem
zúčastněným sportovcům děkujeme za předvedené kvalitní výkony a těšíme se zase příští rok!

Antukové hřiště nad hospodou vidělo opět výborné nohejbalové výkony. Foto: Matouš Filipi

Turnaj v šipkách U Pepíčka na sále

Turnaje se zúčastnilo velké množství šipkařů, prvenství si připsal Roman Čadek. Foto: Matouš Filipi
11
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Zahořanský PaddleFest 2021
I přes nejasnou situaci s ohledem na restrikce spojené s pandemií COViD-19 se nakonec
akci podařilo uskutečnit v náhradním termínu uprostřed léta. V sobotu 31.7.2021 se na pláži u
Zahořanského rybníku sešla cca padesátka závodníků připravená se poprat o ceny a pořadí v
kategoriích mužů, žen, juniorů a 4-členných teamů.

Vítězný team rodiny Bláhových, chatařů ze Zahořan a souboje na Zahořanském rybníku.

Písečná pláž poskytla zázemí pro podařenou akci a zároveň ke startu paddleboardů. Foto: Matouš Filipi

Závodům předcházely ukázky a soutěže v paddleboardových dovednostech ale také např.
paddle-golfová exhibice. Během celé akce bylo možné si paddelboardy také zapůjčit a vyzkoušet
své dovednosti. Řada lidí na paddelboardu stála vůbec poprvé v životě a dle vyjádření většiny
účastníků se akce všem velice líbila. Ze Zahořanských se nejlépe dařilo Karlu Bláhovi a Lídě
Pokorné, kteří obsadili ve svých kategoriích 2.místa a teamu rodiny Bláhových, kteří jednoznačně
zvítězili v soutěži teamů.
Dle vyjádření 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 25.6.2022 bude ještě hojnější než v roce letošním.
DH
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Oslavy 10 let a křest knihy týmu HT Rum Zahořany
Je to již dlouhých 10 let, kdy se parta lidí ze Zahořan sešla v hostinci U Pepíčka a myšlenku
založit fotbalový klub přetavila v realitu. V roce 2011 to vypadalo jen jako jeden z hospodských
nápadů. Postupem času se ale naše působení v Hanspaulské lize stávalo důležitou součástí nejen
naší party, ale rovněž i života v Zahořanech. Ve stejném roce jsme společně uspořádali zároveň
1.ročník turnaje Rum Zahořany CUP, který se letos hrál již po jedenácté.

Prezentace na sále hostince U Pepíčka a křest knihy „Bož(kov)ským“ nápojem

Přebírání knih a vyhlášení nejlepší sestavy uplynulého 10ti letí. Foto: Matouš Filipi

Dne 17.července 2021 jsme se k příležitosti oslav 10 let sešli na sále hostince U Pepíčka. Na
programu byla prezentace shrnující celých 10 let našeho dosavadního působení a připomenutí
základních milníku historie. Součást oslav bylo vyhlášení nejlepší sestavy 10 let a také část na
kterou všichni už dlouho čekali. Poslední rok vedení týmu pracovalo na sepsání knihy. Kniha, ve
které se dočtete o historii založení týmu, vývoji klubových barev a loga, rozhovory se soupeři,
rozhodčími a důležitými lidmi ohledně týmu a také kompletní rozpis všech sezón včetně profilů
jednotlivých hráčů. Počet stran knihy se zastavil na neuvěřitelném čísle 257 stran a jak říká náš
název, nemohli jsme křtít jinak než „bramborovým nápojem“.
13
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Po křtu knihy již docházelo k listování a podepisování knihy a přípravám na další část oslav.
Dopít pivo, limonádu, nastoupit do autobusu a vyrazit do Klínce na přátelské utkání velkého fotbalu.
Velký fotbal je něco nového pro náš tým a očekávání bylo veliké. Naštěstí s námi vyrazila početná
skupina fanoušků, která nám dodávala odvahu a kuráž postavit se ostřílenému soupeři. Euforie
našich fanoušků mohla vrcholit ke konci zápasu, kdy náš tým nastřílel soupeři z Klínce skvělý počet
6 branek. Výhra 6:4 pro Zahořany znamenala další skvělý milník v naší historii a co Vám budeme
povídat, cesta zpět do Zahořan a následná afterpárty byla hodná tomuto krásnému jubileu. Chceme
závěrem poděkovat všem kteří nás podporovali a podíleli se na této skvělé jízdě. Jmenovitě
především Doctor PP, Obec Zahořany a Hostinec U Pepíčka. Moc děkujeme. HTRZ
Klínec – Zahořany 4:6 (2:3)
B: 2x Tomáš Jalůvka, 2x Adam Luňák, 1x Roman Čadek, 1x Lukáš Vidner
S: R.Petřina (J.Lhotský) – P.Lhotský (Z.Škába), P.Kramer (J.Janeš), M.Haneška (P.Prachař), M.Hofbauer –
T.Jalůvka (J.Jalůvka), R.Čadek (D.Krpata), P.Nepraš, A.Rychlý (A.Feitl) – M.Doktor (A.Luňák), J.Hais
(L.Vidner)

Duel na Klínci a radost po vstřelené brance do sítě domácího celku.

Pozápasové oslavy s fanoušky a týmové foto s medailovou odměnou. Foto: Matouš Filipi
PN
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10.000 kroků Zahořanských, podzimní výzva
Podzimní chodecké výzvy se zúčastnilo 31 "Statečných", kteří nachodili celkem 11 074,56
km. Naše obec se v celorepublikovém hodnocení umístila na krásném 34.místě z celkem 62
zúčastněných měst a obcí. Team SK Zahořany – Žďár se v celorepublikovém hodnocení umístil na
vynikajícím 3.místě mezi 505 aktivními teamy.
Slavnostní vyhodnocení Zahořanské výzvy proběhlo dne 13.11.2021 v hospodě u Pepíčka.
Mezi oceněnými muži byl dle očekávání nejúspěšnějším Jarda Kulík, který se umístil i v celkovém
pořadí celorepublikové výzvy na 2.místě mezi muži a 4. celkově. Nejúspěšnější "Zahořanskou"
ženou pak byla Alena Kulíková, nejstarší účastnicí výzvy Jarmila Králová, nejstarším účastníkem
Jaroslav Kácovský, nejmladším účastníkem a účastnicí Dan Březina jun. a Kačka Pokorná.

Ze slavnostního vyhlášení dne 13.12.2021 u Pepíčka, ceny účastníkům předal místostarosta Petr Kučera.
Obrázek z videa výzvy 10.000 kroků Zahořanských umístěné na kanále YouTube.

Důležité nebylo vyhrát, ale zúčastnit se, toto platí u pravidelné chůze a zdravého životního stylu
obzvláště.
DH

Rum Zahořany CUP 2021
V letošním roce proběhl již 11.ročník turnaje v malé kopané.
Tradičně skvěle připravené zázemí u rybníka nabídlo opět souboje
pro 10 týmů. Týmy se rozdělily do 2 skupin po pěti týmech. Po
zápase ve skupinách následovala dovedností soutěž, která byla opět
spojená s fotbalovými dovednostmi a rychlosti pití nápoje z názvu
turnaje. Po dovednostní soutěži již přišly na řadu vyřazovací zápasy.
Play-off nakonec vyšlo nejlépe týmu Rangers z Čisovic. Z domácích
týmů skončil na 2.mistě tým Na EX. Domácí pořadatelé si vylámali zuby v penaltovém rozstřelu
vyřazovacích soubojů. Po závěrečném předání cen a hodnocení turnaje jsme se všichni shodli, že
v této tradici má smysl pokračovat a všichni už se těšíme na příští rok, kdy budeme pořádat turnaj
v pořadovým číslem 12. RZ CUP.
PN
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Fotbalisté slaví postup do 4.ligy
V minulé sezóně naši fotbalisté odehráli „rozdělenou“ sezónu v 6. lize, kterou nakonec po
vítězné sérii ze závěru sezóny dotáhli k postupu. Postup do 5.ligy byl vyrovnání našeho
dosavadního maxima. Do další sezóny jsme vstupovali s odhodláním opět bojovat o nejvyšší příčky.
Před sezónou se nám tým podařilo stabilizovat a ustálit sestavu, která byla navíc doplněna o
Vadima, který je dlouhá léta tradičním členem týmu na zahořanských turnajích.
O tom, že vstup do sezóny je důležitý už víme své. Jak my fotbalisti říkáme „je potřeba se
chytit prvním dotekem“. My se v této sezóně chytili nejen prvním dotekem, ale rovněž i prvním
zápasem. Určitě k tomu napomohlo i dlouho diskutované a pro letošní sezónu zvolené domácí hřiště
na Tempu.
Od prvního kola jsme se pohybovali na vítězné vlně. Některé výsledky byly výrazným
rozdílem (11:2 / 10:0 / 7:1 / 7:1…). Dvě kola před koncem jsme se usadili na úžasné druhé příčce
zaručující postup do 4.ligy. Čekal nás však oříšek v podání souboje s doposud neporaženým lídrem
tabulky. Do zápasu jsme nasadili benjamínka mezi tyčemi a to 16ti letého Pavla Kramera, který
Zahořanské prostředí moc dobře zná. Zápas sezóny jsme zvládli s bravurou, kdy jsme dokázali
zvrátit nepříznivý vývoj z 0:1 až na konečnou výhru 5:3. Tento zápas se pro nás zapíše do historie,
jelikož nás katapultoval do 4.ligy. Ligy, kterou jsme za celou historii zatím nikdy neochutnali.

Postupová trička JSME T4M! a naši ostřílený borci po jednom z vítězných duelů.

Velký úspěch si ještě určitě vychutnáme na naší základně U Pepíčka. Děkujeme všem za
podporu a přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku 2022.
PN

16

SPORT
Výroční zpráva SK Zahořany 2021
(Ohlédnutí za úspěšnou sezónou)

Letošní rok se opět nesl ve znamení pokračující pandemie COVID-19. Letošní již 3.ročník
běhu Zahořanská 10 (běh okolo Pleše) jsme nakonec uskutečnili opět jako "virtuální". I přesto se
nakonec závodu pořádaného v průběhu měsíce května zúčastnilo celkem na 33 běžců. Ze
Zahořanských borců se nejlépe umístili Jiří Honců na 1.místě v kategorii nad 60 let a Karel Bláha
na 1. místě v kategorii do 49 let. Mezi ženami pak na 5km trati dominovala Zuzana Kadavá. Ozdobou
letošního ročníku byl bezpochyby traťový rekord v podání Davida Pelíška z Olomouce časem 38:11
min.
Také v rámci seriálu Trail Running Cup se našim borcům letos opět poměrně dařilo. Náš
nejlepší běžec David Kulík bodoval hned v několika závodech a v celkovém pořadí seriálu je již
dnes jisté, že suverénně vyhraje kategorii do 39 let a celkově nebude horší než na 2.místě v
absolutním pořadí.
Hned první závod seriálu se konal dne 13.6.2021 na domácí půdě v nedalekém Kytíně. Naši
borci se v nabité konkurenci rozhodně neztratili. Přivezli z Kytína hned dvě druhá místa, David Kulík
v kategorii do 39 let a Michal Bodický v kategorii do 29 let. První jmenovaný se musel ve velmi silně
obsazené kategorii sklonit pouze před vicemistrem ČR v ½ maratonu z roku 2015 Ondřejem
Fejfarem, který zaběhl traťový rekord časem 1:26:57. Čtvrtá místa pak pro SK Zahořany vybojovali
Jiří Honců v kategorii do 69 let a Tomáš Neuberg v kategorii do 49 let. Další naši závodníci Petr
Mourek skončil na 13.místě, Martin Pokorný na 19. místě v kategorii do 49 let a Zuzana Kadavá na
6.místě v kategorii žen do 44 let.

David Kulík a Michal Bodický na stupních vítězů v Kytíně

Náš nejlepší Zahořanský cyklista Martin Pokorný se účastnil celé řady závodů. Mezi jeho
letošní úspěchy na kole patří 11. místo v závodě Extrem Bike Most a 7.místo v závodě MTB Chýnov.
Mezi triatlonové úspěchy pak 5.místo na Forestův triatlon a 4. místa na Triatlon Brdonoš v Podlesí
a Triatlon Županovice. Na 9.ročníku MTB závodu Brdmanův Pařez, konaném 5.9.2020 na Dobříši
obhájil svoje 3.místo z minulého ročníku na trati 27 km v čase 1:02:38 a mezi juniory se pak na
krásném 5.místě umístil Ondřej Pokorný v čase 1:22:01.
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V T-Mobile Olympijském běhu v Mníšku konaném dne 8.9.2021 suverénním způsobem na
trati 5 km zvítězil David Kulík v krásném čase 19:46 min., 8. a 9. místo pak obsadili svorně otec a
syn Martin Pokorný v čase 23:40 min. a Ondřej Pokorný v čase 24:19 min.

Martin Pokorný na stupních vítězů na Dobříši, Úspěšný team SK Zahořany v cíli štafetového závodu v Praze

David Kulík "rychlík ze Zahořan" vbíhá neohroženě do cíle na 5 km trati, Ondřej Pokorný na stupních vítězů
v Příbrami

Další úspěch mezi juniory přidal dne 2.10.2021 Ondřej Pokorný 3.místem v běhu města
Příbrami. Na 10 km trati dosáhl krásného času 53:49 min.
V sobotu 9.10. se za účasti našich borců běžel také štafetový závod Berounka Run (z Plzně
do Prahy) podél řeky Berounky. Náš team SK Zahořany ve složení Jiří Honců, David Kulík, Ondřej
Kulík, Martin Pokorný, Petr Mourek, Jan Řezníček se v nabité konkurenci 45 teamů nakonec umístil
na krásném 23.místě s časem 12:32 hod.
Do konce sezóny zbývá ještě tradiční závod na maratonské trati Praha – Dobříš, který se
letos uskuteční dne 11.12.2021. Pokud budete chtít, můžete naše borce přijít povzbudit na Skalku
nebo do cíle na Dobříši.
Za SK Zahořany David Horyna
DH
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Aktivity SDH Zahořany nejen na sportovním poli
Hasičské stříkačky po generálce
V roce 2022 nás čeká slavné 110. výročí od založení místního hasičského sboru. Jedním
z úkolů, který si výbor SDH kladl na srdce bylo k tomuto výročí dát do pořádku hasičská čerpadla.
O stroji PS 8 z roku 1952 jsme Vás již informovali. Hasiči a obec vlastní ještě zásahový stroj PS 12,
který jsme společnými silami nechali opravit u firmy pana Válka v Ostravě nákladem 60 000Kč. Naši
žáci a dorost využívají druhý stroj PS 15, u kterého jsme též nechali udělat generálku u pana Válka,
náklady na tuto opravu kompletně zajistila dotace z MŠMT. Všechny stroje mají hasiči ve výborném
stavu a nyní mohou sloužit nejen našim členům k nácviku a závodění, ale také ku pomoci.

Foto hasičských stříkaček po generálce

Zahořanští závodníci špičkou České republiky
Jsou mety, kterých někteří závodníci nikdy nedosáhnou, a
tak i pro některé naše členy tomu do tohoto roku bylo. Sen se stal
skutečností, ale to bych v tuto chvíli předbíhal.
Naše družstva žen a mužů patří k vynikajícím celkům již
pěknou řádku let, ale až v tomto roce se nám podařilo díky vítězství
v základním a okresním kole postoupit opět do krajského kola,
které se konalo 19.6.2021 v Kšelech okres Kolín. Již v úvodní
disciplíně postoupila na Mistroství České republiky žen Tereza
Šafářová díky skvělému výkonu na 100 m překážek. Družstva žen
i mužů poté nastoupila k plnění disciplíny požární útok s vodou.
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SPORT
Muži se hned od začátku ujali vedení, kdy ve druhém kole je předstihli už jen 2 družstva.
Radost neskutečná, protože první tři družstva postupují na Mistroství České republiky do Hradce
Králové. Chvíle radosti nám vydrželi až do odpoledních hodin, kde naše ženské družstvo nenašlo
protivníka, který by je porazil. Zahořanské ženy se poprvé v historii staly mistryněmi Středočeského
kraje. Mistroství České republiky se konalo 8.8.2021 v Hradci Králové na městském stadioně.
Atmosféra závodů byla neskutečná. Nezbývá nám než poděkovat Všem, kteří nám drželi palce a
podporují nás.

Mladí hasiči chloubou místního sboru
V roce 2021 mají naše děti a dorost za sebou opět neskutečnou závodní porci, kdy mezi
opravdu velké úspěchy řadíme třetí místo dorostenek v krajském kole mládeže ve Vlašimi. Letos i
naši dorostenci zabojovali spolu s dorostenkami o MČR. Účast našeho dorostu na Mistroství České
republiky ve Svitavách korunoval naši soustavnou práci.
Mladí hasiči zvítězili v mnoha závodech, pro příklad uvádíme vítězství na Pražském poháru
v Lipencích nebo v Novém Kníně. Posledními důležitými závody v tomto roce byl Závod požárnické
všestrannosti ve Sloupu (přípravka 1-3.místo, mladší 1.místo, starší 3.místo.). Děti musíme opravdu
pochválit.
Okresní uzlová soutěž ve Středoklukách se konala 7.11.2021. Veronika Švestková pokořila
několik let starý rekord naší Terezky, a tak Verča s časem 15:45s je okresní vítězkou. V mladší
kategorii nenašla přemožitele Anne Marie Šafářová, kdy ji na bedně doprovodil taktéž Lukáš Lešner
a Anežka Chmelíková. Tyto závody byly nadneseně řečeno ,,zahořanské žně“.

Velký dík patří Všem vedoucím, kteří aktivně pracují s mládeží v našem SDH – výbor SDH.
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Brigády. Pomoc bližním podstata hasičstva
Pandemie Covid19 nezmizela, proto ani naše snažení
v tomto ohledu nezaostává, dbáme především na prevenci
v této oblasti. Na hasičárně disponujeme antigenními testy pro
potřeby obyvatelstva (samozřejmě v omezené míře, ale jsou
zde). Tuto problematiku řeší jednotka jako taková. Hasiči
zajistili spolu s obcí průvod na Halloweena. Velký kus práce
jsme odvedli na staré cestě za kapličkou, kde se snažíme o
revitalizaci této cesty. Určitě máme i nadále v plánu požádat o
spolupráci Vás spoluobčany naší obce Zahořany.
Vážení čtenáři Zahořanských listů, příznivci hasičské
myšlenky a místního hasičského sboru. Výbor sboru a členská
základna SDH Vám přeje k nadcházejícím vánočním svátkům
hodně pohody, rodinného štěstí a kopu splněných přání. Doba
je jiná, ale vidina nového roku nás naplní očekáváním lepších
dnů, kdy nebudeme žít ze strachu z nemoci, z obavy o
budoucnost.

Jedna ze zahořanských brigád SDH
v tomto roce.

Děkujeme za Vaši podporu v roce 2021. Hlavně zdraví.
Hasiči Zahořany.

PKš.

Poděkování Matoušovi za fotky
Chtěli bychom moc poděkovat Matoušovi Filipimu za krásné fotky ze Zahořanských akcí.
Jednotlivé fotky najdete na obecní Zoneramě na adrese: www.zonerama.com/ObecZahorany
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AKCE 2022
Plán kulturních a sportovních akcí
Datum

Událost

Místo

12.2.

Výroční valná hromada SDH

Hostinec U Pepíčka (sál)

19.3.

Hasičský ples

Hostinec U Pepíčka (sál)

2.4.

Ukliďme Zahořany

Hostinec U Pepíčka

16.4.

Pingpongový turnaj

Hostinec U Pepíčka (sál)

23.4.

Turnaj v šipkách

Hostinec U Pepíčka (sál)

30.4.

Čarodějnice

Hostinec U Pepíčka

7.5.

Oslavy 110 let založení SDH Zahořany

Hřiště u rybníka

14.5.

Májová pobožnost

Kaplička sv. Ludmily

21.5.

Zahořanská 10 (běh okolo Pleše)

Hostinec U Pepíčka

4.6.

Dětský den v Zahořanech

Hřiště u rybníka

11.6.

Hry bez hranic

Klínec

23.6.

Svatojánské notování

Památník sv. Václava

25.6.

Zahořanský PaddleFest (paddleboardy)

Zahořanský rybník

30.7.

Rum Zahořany CUP (malá kopaná)

Hřiště u rybníka

20.8.

Zakončení sochařského sympozia

Trnová

3.9.

Memoriál Pepíčka Zamazala (nohejbal)

Hostinec U Pepíčka

17.9.

Svatoludmilské posvícení

Kaplička, Hostinec

27.9.

Svatováclavská vigilie

Památník sv. Václava

22.10.

Lampionový průvod

Kaplička sv. Ludmily (začátek)

5.11.

Pingpongový turnaj

Hostinec U Pepíčka (sál)

19.11.

Turnaj v šipkách

Hostinec U Pepíčka (sál)

3.12.

Mikulášská besídka

Hostinec U Pepíčka (sál)

17.12.

Vánoční kaplička

Kaplička sv. Ludmily

Termíny jsou předběžné a je možné, že dojde u některých akcí k úpravě termínu. Aktualizované termíny
najdete na webových stránkách: www.zahorany.cz/plan-akci
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ZÁBAVA
Vytvořte na stěně pomocí světla a stínu známé obrázky.

Zdroj: studopedia.org
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PF 2022

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.
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