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Střelec dostal výjimku

Zahájí – Větší rozpočet než
obvykle, kdy je to kolem devíti milionů korun, mají letos
podle starosty Josefa Kazíka
v Zahájí. Je to díky zahájení
stavby čističky odpadních
vod za 35 milionů korun. Letos tedy činí rozpočet Zahájí
49 milionů korun.
Minulý týden se firmě Zvánovec předávalo staveniště.
„Když to dobře půjde, tak do
konce roku bude hotova,“ říká k čističce Josef Kazík a dodává, že od ministerstva zemědělství má obec přislíbenou dotaci 21 milionů korun.
Letos už například v Zahájí
vylepšili vybavení knihovny,
dětské hřiště mateřské školy
a nechali vyčistit stoku odvádějící odpadní vody.
Další možná větší investice
čeká na to, jestli se povede
získat dotaci. „Plánujeme
zklidnění dopravy v obci,“
přibližuje záměr starosta Zahájí s tím, že ve směru od

Munic se v rámci první etapy
vystaví na příjezdu do obce
zpomalovací ostrůvek. Přibude i chodník po pravé
straně a po levé se opraví
současný. Celkové náklady
činí přes čtyři miliony korun.
„Projekty jsou připravené,
máme vysoutěženou firmu a
příští týden začíná pracovat.
Bonusem této akce bude,
jestli bude schválena dotace,
o kterou jsme zažádali a na
které budou závislé další dvě
rozpracované etapy,“ dodává
Josef Kazík.
V delším časovém horizontu plánují v Zahájí revitalizaci školy. „Teď připravujeme projektovou dokumentaci. Škola už si to za ta
léta zaslouží. Do dvou až tří
let bychom to chtěli uskutečnit. Vypadá to na investici
asi 17 milionů korun. Teď
jsme ve fázi zadávání projektové dokumentace,“ zmínil starosta Zahájí. (win)

O OBCI

Zahájí – V seriálu Deník na
návštěvě tentokrát blíže
představujeme obec Zahájí.
K aktivním spolkům zde
patří například futsalisté.
Když v Zahájí zakládali futsalový klub, zjednodušeně
řečeno tým na malou kopanou, chodila na fotbalové

ÚSPĚŠNĚ dopadl nedávno pro futsalisty ze Zahájí turnaj v Dívčicích, který vyhráli (na snímku po akci). Foto: archiv OÚ Zahájí

futsalu. Pravidelně je v poslední době nejlepším střelcem Jakub Slavík. A i když při
malém počtu hráčů musí
leckdy i útočník zaskočit
vzadu, v tomto případě platí
výjimka. „Nemůže hrát
v obraně,“ říká s úsměvem
Jan Vlk o čistokrevném zakončovateli.
Na starém hřišti u lesa už
hraje jen béčko, „A“ tým má
jako domácí prostředí halu
v Týně nad Vltavou. Ve spolupráci s obcí by chtěli sportovci zřídit u lesa nové víceúčelové hřiště. (win)

oblastní soutěž. „Jsme tam
jediný vesnický klub. Jinak
jsou tam samá města, České
Budějovice, Týn nad Vltavou,“ přibližuje účastníky
přeboru Jan Vlk. K důležitým
hráčům patří v „A“ týmu
Stanislav Legdan. „Hraje
s námi od 21 let, teď je mu 35,
hrál fotbal za Dynamo „B“,
Strakonice, Písek. Je to náš
celoživotní klíčový hráč,“ vyzdvihuje oporu Jan Vlk a připojuje, že dál tým spoléhá na
Martina Šímu, který byl nyní
nominován i do kádru „reprezentace“ jihočeského

N

Přihlášku s požadovanými doklady posílejte nejpozději do 29. 4. 2022 na adresu:
Město Klatovy k rukám místostarosty Ing. Martina Kříže
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, po ukončení VŘ
Podmínky pro uchazeče a podrobnosti k VŘ: www.klatep.cz/klatep/kariera.asp
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Obálku označte: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.“

VYSOKÁ KVALITA
ZA NÍZKOU CENU

49

90
Kč

12,48 Kč za 100 ml
DLOUHODOBÁ CENA
od 26.05.2021 49,90 Kč

Pohřební
ústav
KOSTELNÍ 30

Denkmit
vlhčené ubrousky
na nábytek
24 ks

města Č. Budějovice p.o.

• veškeré náležitosti zařídíte
na jednom místě
• plně vhodné pro všechny
typy menších obřadů
• při sjednání v kanceláři
smuteční síně, nebo v
PS Memory pronájem
na obřad zdarma
• možnost online přenosu
obřadu
• videoprojekce – fotky,
video

3990
Kč

1,66 Kč za 1 ks

DLOUHODOBÁ CENA
od 28.01.2022 39,90 Kč

dbi_1138115-01

Expresní
vyzvednutí

800 66 66 88

www.obradycb.cz

Motto:
Život je
Alfa a Omega...

Pražská tř. 2275/108,
370 10 České Budějovice
tel./fax: 387 203 694, 387 433 406
www.krematoriumcb.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
Vlastimil MAREK
KOMPLETNÍ ZAŘIZOVÁNÍ VŠECH
DRUHŮ POHŘBŮ

Stálá služba:
tel.: 607 928 724

STÁLÁ SLUŽBA - tel. 602 489 228
Kancelář:
Lidická 578/98, České Budějovice,
PSČ 370 01, tel. 386 461 218
Provozní doba
PO - ČT 7.30-15.00, PÁ 7.30-12.00
BEZPLATNÉ PARKOVÁNÍ
U KANCELÁŘE
NA VYHRAZENÉM PARKOVIŠTI

Zajišťuje:

dbi_1138606-02

Denkmit
čistič na nábytek
ve spreji
400 ml

Zahájí – Dvoje boží muka
v Zahájí připomínají časy
Mary Terezie, kdy se válčilo
o budoucnost její monarchie.
Dne 25. května 1742 se strhla
bitva u Zahájí, při níž se
střetla rakouská a francouzská vojska. Rakušané se po
neúspěchu stáhli k Budějovicím, ale ves byla velmi poničena. Jedna boží muka, na
která byla ve 30. letech za
účasti zástupců francouzského velvyslanectví připevněna pamětní deska, byla
zrestaurována vloni a označují místo posledního odpočinku francouzských vojáků.
Rakušané jsou pochováni
směrem na Zliv. Křížek tam
byl opraven předminulý rok.
Letos chtějí v obci připravit
velké oslavy, které by připomněly 280 let od bitvy u Zahájí, 370 let od první písemné zmínky o škole a 670 let
první zmínky o obci. (win)

Odvoz zesnulých 24 hodin denně
Komplexní zařízení služeb
spojených s vyřízením pietního
aktu (vč. poradenství, květinové
výzdoby a pod.)
Návrhy a tisk smutečních
oznámení a kondolencí
Převozy v tuzemsku i zahraničí
Veškeré kremační a hřbitovní
služby

dbi_1138605-02

Výběrové řízení na tuto pozici vyhlašuje Rada města Klatov vykonávající
práva jediného akcionáře společnosti KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.,

485

Bitva u Zahájí

nové Klubu vojenské historie
Vltava,“ zmínil velitel zahájských hasičů a připojil, že
přivítáni byli i zástupci sborů
z okolních obcí – Mydlovar,
Zlivi, Dřítně, Olešníku.
Pravidelně hasiči zajišťují
v Zahájí promítání v letním
kině, podílejí se i na loučení
s létem. „Tým složený z našich hasiček obsadil první
místo v soutěži o nejlepší
jad(e)rný guláš. Pro děti jsme
uspořádali požární útok,“
připomíná další aktivity
Lukáš Pfeffr. Starostkou
sboru je Jana Nováková.
V minulosti Zahájští hodně
jezdili i po soutěžích, měli
družstvo žen i mužů, ale
v poslední době se akcí v požárním sportu neúčastní.
I tak mají ale záběr činnosti
velký. Sídlo má sbor v průběžně opravované hasičárně
naproti kostelu. (win)

notka několikrát čistila obecní kanalizaci při přívalových
deštích, asistovala u požáru
automobilu a vyřešila požár
komínu,“ vypočítává Lukáš
Pfeffr a doplňuje, že hasiči
zachraňovali i kočku uvízlou
pod střešní krytinou.
Vloni se hasiči kromě jiného podíleli na zvelebení obce
vykácením náletových dřevin kolem stoky na Kypě.
Největší akcí minulého roku
bylo uspořádání odložených
oslav 95. výročí založení
sboru. Odloženy byly kvůli
koronaviru. Při této příležitosti byli například oceněni
někteří členové sboru, nechybělo uctění památky
padlých ve světových válkách. „Celou akcí nás provázela dechová kapela
Hartmanická muzika. Na
programu se podíleli i zástupci obecního úřadu a čle-

ecelých pět
desítek členů
má dnes Sbor
dobrovolných
hasičů Zahájí,
který byl založen v roce 1925.
Dobrovolní hasiči jsou vidět
nejen při likvidaci požárů
nebo při živelných pohromách. Pořádají promítání
v letním kině a najdeme je
také na kuchařské soutěži.
Minulý rok zásahová jednotka nemusela vyrážet do
akce, ale rok předtím byl docela jiný. Podle velitele zásahové jednotky i velitele sboru Lukáše Pfeffra se při koronavirové epidemii postarali zahájští hasiči několikrát
o distribuci roušek a dezinfekce. „Dále zásahová jed-

ŘEDITEL/KA KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.

POČET OBYVATEL

Obec Zahájí leží v nadmořské výšce 407 m asi 3
km severně od Zlivi. Jihovýchodně od vesnice leží přírodní památka Blana.
První písemná zmínka
o vsi pochází z roku 1352.
Osada se tehdy nazývala
Vavřinčice a tento název
přežíval až do konce 14.
století. Název Zahájí je doložen od roku 1399. Od hradu Hluboká vedla do Vavřinčic cesta lesem zvaným Háj.
Zřejmě proto se ujal přiléhavější název Zahájí (Za-Hájí).
Dominantu obce tvoří
kostel Zvěstování Panny
Marie, jedna z nejstarších
církevních památek v regionu. Na původně raně gotickém kostelu z konce 13.
století byly po požáru v roce
1742 provedeny barokní
úpravy. V nedalekém lese se
nachází skupina památných
stromů tzv. schwarzenberské duby. (atu)

Oslavu založení museli odložit

INZERCE

1352

ZAJÍMAVOSTI

hřiště u lesa i stovka diváků.
„Byla to velká euforie,“ ohlíží
se za rokem 1999 dnešní
předseda klubu Jan Vlk. Čas
ale hodně změnil. „Spousta
tehdejších klubů už není,“ lituje Jan Vlk. Podobně je to
samozřejmě kvůli věku
s hráči. Například v Zahájí je
ze zakládajících členů činný
jen předseda klubu.
Jan Vlk už ale kope jen za
„B“ tým. „Když je jich málo,“
vysvětluje předseda FK Zahájí, s tím, že mančaft vede
1. třídu v okrese. O administrativu se stará Zbyněk
Maňhal. Stejnou práci v „A“
mužstvu zastává Jan Vlk.
Přes deset let hraje „A“ tým
krajský přebor jih, nejvyšší

NÁVES Zahájí v pohledu od jihu s dominantou obce kostelem
Zvěstování Panny Marie. Na snímku je situace na počátku 20. století. Reprofoto: archiv OÚ Zahájí

PÍSEMNÁ ZMÍNKA

marek.v@cmail.cz
www.pohrbymarek.cz

DENÍK V JIHOČESKÝCH MUTACÍCH: Českobudějovický deník, Českokrumlovský deník, Prachatický deník, Strakonický deník, Písecký deník, Táborský deník, Jindřichohradecký deník. Vychází pondělí – sobota. Vydává VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČ 01440578. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl. CENTRÁLNÍ REDAKCE: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5. Od 1. 1. 2020 je platný ceník inzerce č. 20.
REGION JIŽNÍ ČECHY: Náměstí Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice. Manažer inzerce: Pavla Pudivítrová, e-mail: pavla.pudivitrova@vlmedia.cz, tel.: 386 100 712. Šéfredaktor redakcí v jižních Čechách: Kamil Kacerovský, šéfeditor redakcí v jižních Čechách: Martin Tröster
ČESKOBUDĚJOVICKÝ DENÍK: Náměstí Přemysla Otakara II. 8/5, 370 01 České Budějovice, redakce.ceskobudejovicky@denik.cz. Šéfredaktor: Martin Tröster, martin.troster@denik.cz, mobil: 606 636 467. Příspěvky čtenářů: Kamila Šmídová, mobil: 602 667 636, e-mail:
kamila.smidova@denik.cz. Sport: Kamil Jáša, e-mail: kamil.jasa@denik.cz, mobil: 728 528 028. Manažer distribuce: Roman Dvořák, e-mail: roman.dvorak@denik.cz. Servis pro čtenáře, řádková inzerce: inzerce.radkova.JC@vlmedia.cz. Texty označené PR, PI jsou placená
inzerce. Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha. Ročník: XVIII, ISSN 1210-7352, MK ČR E6566. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Nevyžádané rukopisy a fotograﬁe se nevracejí. Předplatné doručuje: Mediaservis, s.r.o. Deník
najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android. Centrum zákaznické péče: 272 015 015, 272 015 020. E-mail: denik@mojepredplatne.cz, více: www.mojepredplatne.cz. V případě reklamace doručení nás, prosím, kontaktujte na el. adrese: reklamace@denik.cz.

dbi_1133203-78

Rozpočet letos zvětšili

