
Jednou z iniciativ občanského sdružení Zděná byla výtvarná díl-
nička. FOTO | HANA KLIKOVÁ, ALEŠ KRAJDL

Zaječovská historická budova 
Zděná má blízko k záchraně
Demolice se odkládá. 
V blízké budoucnosti 
by více než 260 let 
starou dominantu 
Zaječova mělo koupit 
občanské sdružení.

JAROSLAV PEŠICE

ZAJEČOV | V pátek 12. dubna 
by valná hromada občan-
ského sdružení Zděná měla 
posvětit záměr koupit bu-
dovu z roku 1749 od obce za 
symbolickou jednu korunu.

„Postoj obecního úřadu se 
nezměnil, budovu musíme 
odkoupit, ale vy-
šli nám vstříc 
a ve smlou-
vě by měla 
být zahrnu-
ta možnost  
zpětného od-
kupu za stej-
nou částku  
v případě, že by 
se stalo něco špatné-
ho,“ líčí aktuální situaci 
zakladatel sdružení Zděná 
o. s. Aleš Krajdl.

Občané Zaječova již za-
čali shromažďovat peníze 
na záchranu budovy, kde 
by chtěli v budoucnu mít 
sportovně-společenské cen-
trum. 

Posunutý klid
Březnové plány práce na 
zahrádce se díky počasí 
nepodařilo naplnit. Nízké 
teploty a sněhové přeháň-
ky se snad změní v aprílové 
počasí.

A tak znovu připomínám, 
astronomické jaro sice je tu, 
ale doba vegetačního klidu  
se posouvá až do dubna. 
Znovu se pokusíme vysévat 
dlouho klíčící druhy zeleni-
ny, ošetříme záhony, dokon-
číme nutný průklest stromů 
a postřik proti přezimujícím 
škůdcům, houbovým a bak-
teriálním chorobám. 

Na připravené záhony 
můžeme vysévat kopr, pa-
žitku, cibuli sečku a ředkvič-
ku. Až se opravdu přihlásí 
jaro můžeme sázet předpěs-
tovanou ranou zeleninu. 
Naklíčené brambory, které 
jsme na konci března nevy-
sázeli, dáváme do prohřáté 
půdy v průběhu celého mě-
síce. Radost nám přinesou 
květy sněženek, bledulí, 
krokusů a talovínů. Ty nás 
se svými žlutými květy vždy 
překvapí. V prvním roce 
pouze vyklíčí, ve druhém 
vytvoří listy a teprve ve 
třetím roce vykvetou. Proto 
ty krásné žluté květy každý 
rok kvetou jinde. 
 JAROSLAV HEJNA,
 ČZS BEROUN

RADA
ZAHRÁDKÁŘŮM

Karlštejnsko z koše 
horkovzdušného balonu
K ARLŠTEJN | V arkádách Cí-
sařského paláce na hradě 
Karlštejn mohou zájemci 
až do konce dubna navštívit 
výstavu unikátních fotogra-
fií Vladimíra Glasera. Ob-
rázky vznikly v letech 2009 
až 2012 a autor je pořídil  
z koše horkovzdušného balo-
nu. Vstup je zdarma. (jp)

Cyklisty vyveze autobus 
na brdské hřebeny
DOBŘICHOVICE | O prvním dub-
novém víkendu obnovila 
svůj provoz linka cyklobu-
su z Dobřichovic do Kytína  
a zpět. Spoje pro 25 kol jezdí 
v nepracovní dny přes Čer-
nolice, Řitku a Mníšek pod 
Brdy. (jp)

KRÁTCE

Konaly se již čtyři před-
nášky z čtyřapůlměsíčního 
putování Aleše Krajdla po 
jižní Americe, na veliko-
noční zábavě se prodávaly 
pomlázky, uskutečnila se 
výtvarná dílnička a veškerý 
výdělek jde na obnovu his-
torické stavby.

Důležitá je vůle lidí
„Nechali jsme také vyro-

bit šest set padesát pohled-
nic s fotografiemi Zděné, 
které prodáváme. Zatím se 
vybralo asi dvanáct tisíc ko-
run. Je to začátek, důležitá 
je především vůle lidí podí-
let se na opravách, ale teď 
se teprve ukáže, na koho se 
můžeme spolehnout,“ my-
slí si Krajdl před valnou 
hromadou, na níž se bu-

dou rozdělo-
vat funkce.

Na všech-
ny akce po-

řádané sdru-
ž e n í m  j e 
dobrovolné 

vstupné. Sym-
bolicky se vybírá 

do kasičky v podobě 
zachraňované budovy.

„V centru obce bude-
me mít i nástěnku ve tvaru 
Zděné,“ plánuje Aleš Kraj-
dl. Do Zaječova se po osmi-
leté práci v zahraničí vrá-
til až loni v říjnu. Záchraně 

historického dědictví věnu-
je podstatnou část volného 
času. „Mám drobnou vadu 
řeči a nebylo mi příjemné  
mluvit nahlas. Ale během 
jednání a jiných akcí za mi-
krofonem jsem na to musel 
zapomenout. Vlastně mi to 
pomohlo i v osobním živo-
tě,“ pochvaluje si. 

V současnosti absolvu-
je dvě přednášky na střed-
ní hotelové škole v Příbra-
mi. „Sami se mi ozvali, že by 
také chtěli povídání o jižní 
Americe. To mě potěšilo,“ 
pochvaluje si, že o občan-

ské iniciativě v Zaječově již 
vědí i za hranicí okresu. Vy-
právět o zámoří bude Aleš 
Krajdl i v berounském uči-
lišti Hlinky.

V samotné budově se již 
pracuje. Především nára-
zově. Obecní úřad vyčle-
nil prostředky na zabezpe-
čovací práce, takže sutiny 
z propadlého stropu jedné 
místnosti odstranila najatá 
firma. Další práce se zvládly 
při čtyřech brigádách. Aktu-
álním cílem sdružení je nyní 
připravit stavební doku-
mentaci na udržovací práce.
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MIMINKA BEROUNSKA

Poslední březnový den přišel 
na svět Kryštof Kubát. Domů 
do Hořovic to neměl daleko.Týdeník 5+2 dny představuje novorozence 

Na této straně se čtenáři našeho týdeníku seznámí s dětmi, kte-
ré se narodily v hořovické porodnici U Sluneční brány. Vlastní 
fotografii miminka se jménem a datem narození můžete zaslat 
na e-mailovou adresu redakce.beroun@agfmedia.cz. Otisk-
neme ji v některém z následujících vydání týdeníku 5+2 dny 
Berounsko.

V týdnu od 28. března do  
3. dubna se dále narodili:

Sophia Fojtíková, Malé Pří-
lepy
Matyáš Najman, Hořovice
Eliška Strnadová, Nižbor

Maxim Bubulici, Králův Dvůr
Marie Liehne, Beroun
Karolína Kubrichtová, Hořo-
vice
Ema Pokorná, Beroun
Jan Bína, Hýskov
Matěj Beščec, Beroun

Třetí dubnový den se naro-
dil Jakub Lang. Radost udělal 
doma v Cerhovicích. Vojtěch Holý se narodil 2. 4.  

a přivítali ho doma v Berouně.
 FOTO | 4x JITKA BÁRTOVÁ

Nela Dlouhá se narodila 3. 4. 
Doma v Železné se na ni těšil 
dvouapůlletý bráška Honzík. 


