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Obecní zpravodaj / vydáváno pololetně / bezplatně        3. vydání / prosinec / 2019 

 
 

 

 

 
Brigáda občanů Zahořan proběhla v hojném počtu. 

 

Obecní úřad: 

Ohlédnutí za prvním rokem práce nového 

zastupitelstva 

Odpadové hospodářství, čas na změnu 

Co byste řekli na knihobudku? 

Obnova dětského hřiště před úřadem 

 

Kultura: 

Lampionový průvod 

Mikulášská besídka na sále 

Zahořanský rybník 

Nové stoly na kulečník a pingpong U Pepíčka 

 

Historie: 

Vánoce 

 

Sport: 

Tradiční pingpongový turnaj na sále 

Memoriál Pepíčka Zamazala v nohejbale 

Fotbalisté Rum Zahořany odehráli 18. sezónu 

Fotbalové turnaje na hřišti u rybníka 

Další úspěšná sezóna SK Zahořany 

SDH Zahořany a jejich rok 2019 

 

Akce 2020:  

Plán kulturních a sportovních akcí 

 

Foto od čtenářů:  

Houbařská sezóna se v Brdských lesích 

povedla 

 

Hádanky: Pro děti i dospělé 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Ohlédnutí za prvním rokem práce nového zastupitelstva 

 

Blíží se nám konec roku a tak je čas poohlédnout se, co se v naší malebné vesničce událo. 

První rok působení nového zastupitelstva zaznamenal uskutečnění či dokončení několika 

významných projektů a skvělých akcí. Chtěl bych věnovat tento článek jen těm nejdůležitějším. 

 

Nové webové stránky (internetové) naší obce 

Ihned po ustavujícím zasedání zastupitelstva v listopadu 2018 jsme se pustili do vytvoření 

nových stránek obce a během velmi krátké doby se podařilo díky Petrovi Neprašovi a Danu 

Březinovi dílo dokončit (podle mě ve velmi dobré kvalitě), za což si zaslouží uznání. 

 

 

Zahořanské listy 

První číslo vyšlo z iniciativy Petra Nepraše už na konci roku 2018. Zaznamenalo velký ohlas 

u našich občanů, ale i v okolních obcích. Proto jsme se rozhodli pokračovat a udělali jsme ze 

Zahořanských listů půlroční periodikum (toto je už třetí číslo). O náplň a zájem o příspěvky rozhodně 

nemá pan šéfredaktor nouzi. 

Dopravní značení v obci 

Na začátku roku jsme provedli úpravu dopravního značení. Přidali jsme několik dopravních 

značek včetně dvou zrcadel. Některé staré a zbytečné jsme naopak odstranili. Na přípravě a 

realizaci této akce se podílel především Petr Kučera. 
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 OBECNÍ ÚŘAD 

 

Oprava místních komunikací 

Jedná se o cestu v dolní části obce od telefonní budky k dolní nádrži, současně s ní byla 

provedena i oprava cesty k bývalému kravínu. 

   

 

Nové schody z hostince na terasu 

Sice malá, ale ne nevýznamná akce je rekonstrukce schodů, resp. postavení nových, které 

jsou širší a bezpečnější než původní. 

   

 

Sportovní akce, vybavenost sportovišť 

Kromě tradičních sportovních akcí, jako jsou 2 fotbalové turnaje a nohejbalový turnaj, se 

v naší obci letos pořádal 1.ročník běžeckých závodů Zahořanská 10, které se zúčastnilo 130 

závodníků a to by nám (respektive organizátorům) mohl leckdo závidět. Zásluhu na organizaci a 

úspěchu letošní Zahořanské 10 měl především David Horyna. 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Ještě stojí za zmínku oprava nohejbalového hřiště u obecního úřadu, fotbalového hřiště u 

rybníka, instalace druhé buňky (zázemí) u rybníka a zavedení elektřiny do obou buněk. 

     

Brigádníci na nohejbalovém hřišti: M. Pešek, D. Březina, O. Šlesingr, R. Schroth, T. Černý, dole pak M. Svoboda, M. 

Vaněk a zavedení elektřiny do buněk na fotbalovém hřišti.  

 

Rekonstrukce rybníku 

Bezesporu největší a nejnáročnější projekt za posledních 10 let po všech stránkách – časové, 

finanční, projektové, dotační, prováděcí i administrativní. První projektová dokumentace byla 

vytvořena už v roce 2015. Ta ale nebyla použita a nakonec byla celá akce zahájena podle projektu 

nového (s menším rozsahem prací) na jaře 2018. V minulém roce proběhlo odbahnění rybníka a 

oprava požeráku. Letos bylo celé dílo ukončeno opravou hráze a okolí rybníka (přítok, obtok, 

sedimentační nádrž). Celkové náklady rekonstrukce dosáhly na 2,9 mil. Kč. Z toho dotace od 

Ministerstva zemědělství činila 1,3 mil. Kč. Dlužno říct, že se nakonec udělalo téměř vše, co 

obsahovala původní projektová dokumentace (také díky vstřícnosti a dobré spolupráci se 

zhotovitelem - firmou Keyř). Jsem přesvědčen, že to stálo za to (nakonec úsudek ať si udělá každý 

sám). 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Územní plán 

Zmínil jsem, že oprava rybníka byla časově 

nejnáročnější akcí za posledních 10 let, při tom jsem 

zapomněl na nový územní plán, na kterém se začalo 

pracovat již v roce 2012. Letos proběhlo první a druhé 

veřejné projednání územního plánu naší obce a 

pokud nedojde k nečekaným komplikacím, měl by být 

schválen zastupitelstvem v lednu nebo únoru 2020. 

takže po pěti letech budou mít Zahořany opět platný 

územní plán. 

 

Změna v odpadovém hospodářství 

Od začátku příštího roku bude jiný systém svozu komunálního odpadu a výběru poplatků od 

občanů. To je náplní jiného článku tohoto vydání listů. Toto téma zmiňuji v mém příspěvku proto, 

abych zdůraznil, že to celé nebylo jednoduché (poslední dílčí změna byla před cca 10 lety) a že za 

tím stojí řada hodin práce pana místostarosty. 

 

Rozpracované projekty 

Ještě stručný výčet toho, co jsme letos začali: 

Dětské hřiště u obecního úřadu – máme zpracovaný projekt, podepsanou smlouvu o dílo 

s vysoutěženým dodavatelem a podanou žádost o dotaci ze Středočeského kraje. Realizace 

proběhne na jaře příštího roku. 

Oprava plotu a vybudování parkovacích míst u obecního úřadu – je ve stádiu zpracované 

projektové dokumentace a stavebního řízení, realizaci předpokládáme v roce 2020 – 2021. 

Opravy budovy obecního úřadu – nechali jsme zpracovat studii oprav včetně sálu, nové 

střechy a systému ústředního vytápění. Vzhledem k velikosti budovy jde o finančně velmi náročný 

projekt (dle předběžného rozpočtu cca 6 mil. Kč). Takže je to běh na dlouhou trať, ale věřím, že 

v průběhu 3 až 6 let postupně uskutečnitelný. 

 

Co dodat na závěr?  

Ještě bych chtěl zmínit, že se nám podařilo zvýšit povědomí a zájem občanů o práci 

zastupitelstva obce zejména díky novým webovým stránkám (včetně posílání novinek na email 

zájemcům). Nakonec ještě jednu důležitou informaci: Přesto, že jsme uskutečnili a dokončili několik 

finančně náročných projektů, podařilo se nám letos dosáhnout téměř vyrovnaného hospodaření. 

         RM 
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Odpadové hospodářství – čas na změnu 
 

Nová vyhláška č. 5/2019 o poplatku za 

komunální odpad s platností od 1. 1. 2020. 

 

Doposud jsme platili místní poplatek za 

systém nakládání s odpady za trvale 

přihlášenou osobu v rodinných domech či za 

rekreační objekt, kde není nikdo přihlášen 

(konkrétně v období 2006-2011 se platilo 

450Kč na hlavu, 2012-2019 pak 500Kč). Od 

roku 2020 spočívá zásadní změna v úhradě za 

„objem nádoby a četnost svozu“ dle 

jednotlivého majitele nemovitosti. 

 

Co k této změně zastupitelstvo vedlo? 

• značná nerovnováha mezi příjmy a výdaji za svoz komunálního odpadu (od r. 2016 je deficit 

hospodaření téměř dvojnásobný, kdy náklady svozové firmě i nárůst objemu produkovaného 

odpadu trvale roste), 

• velmi nízké poplatkové zatížení občanů v porovnání s okolními obcemi, 

• relativní nespravedlnost místního poplatku (zohledňuje pouze trvale hlášené, nikoli všechny 

osoby produkující odpad) a s tím spojená nízká motivace lidí třídit směsný odpad. 

 

V obecné rovině platí, že čím více občané třídí, tím 

mohou mít menší nádobu na směsný komunální 

odpad a méně častý vývoz. Každoročně schvalovaný 

ceník pak určí dle výběru výslednou částku, kterou 

uživatel popelnice zaplatí. 

 

Z tohoto důvodu bychom vás rádi požádali o 

vyplnění přiloženého formuláře, kterým splníte 

ohlašovací povinnost a zároveň realizujete svůj výběr 

velikosti nádoby a četnosti svozu (rovněž možné 

stáhnout na www.zahorany.cz a zaslat naskenované mailem, datovou schránkou či donést vyplněné 

a podepsané na úřad do 29. 2. 2020). 

 

A co vlastně se z vybraného poplatku všechno platí smluvní svozové společnosti? 

- pravidelný svoz a uložení na skládku směsného komunálního odpadu, 

- nakládání se separovaným odpadem (týdenní svoz), 

- mobilní svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů (2x ročně), 

- podobně také hradí režii bioodpadů (týdenní svoz, jiný dodavatel), 

- likvidace případných černých skládek (bohužel i s tím se potýkáme). 

 

I nadále platí, že stavební a demoliční odpad je možné ukládat pouze na sběrném dvoře v Mníšku 

pod Brdy za příslušný poplatek. 

 

 

https://www.zahorany.cz/wp-content/uploads/2019/10/vyhlaska_5_2019_poplatek_odpad.pdf
https://www.zahorany.cz/wp-content/uploads/2019/10/vyhlaska_5_2019_poplatek_odpad.pdf
https://www.zahorany.cz/obecni-urad/odpadove-hospodarstvi/
https://www.zahorany.cz/obecni-urad/odpadove-hospodarstvi/
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OBECNÍ ÚŘAD 

 
 

 

A co chce obec v rámci odpadového 

hospodářství lidem více zpřístupnit / zlepšit: 

 

• druhý velkoobjemový bio kontejner (v 

lokalitě pod školou), 

• likvidace černé skládky pod zastávkou 

autobusu, 

• vybudování kontejnerového stání 

kolem nádob dole u rybníka, 

• aktivně se zapojit do akce „Ukliďme 

Česko“ a ve spolupráci s organizátory 

motivovat občany Zahořan k úklidu. 

 

Separace kuchyňských olejů od 1. 1. 2020 – nová povinnost obcí, kterou budou muset plnit, 

a tou je zajištění separace kuchyňských olejů. V současnosti tyto odpady ve většině obcí končí v 

kanalizaci, kde způsobují zbytečné škody. Použité jedlé oleje jsou přitom cennou surovinou. V 

mnoha obcích (i té naší) již občané tuto možnost mají.

 

Nádoba je k dispozici před hasičárnou společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad. Lidé 

by měli použité oleje umístit do uzavíratelné PET lahve a vložit do sběrné nádoby. 

 

Ukliďme Česko, ukliďme Zahořany – sobota 4. dubna 2020. 

 
 

 
 

Aktuální info z webu www.uklidmecesko.cz 

          

DB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/
https://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Co byste řekli na knihobudku? 
 

Veřejné telefonní automaty (budky) 

v dnešní „mobilní době“ již prakticky téměř 

nikdo nepoužívá, takže se jejich provozovatel 

rozhodl, od nového roku je začít postupně 

likvidovat. A protože i v naší obci jeden 

telefonní automat stojí a bude vyřazen 

z provozu, vyvstala otázka, zda-li stávající 

orientační bod „u telefonní budky“ nezachovat, 

pouze obměnit jeho itinerář. 

 

      
Aktuální stav v Zahořanech a jak si se situací poradili ve Strašicích 

 

Co byste řekli na KNIHOBUDKU? 

Nejde o příliš nákladnou investici a mohla by 

se využít nejen pro získání/výměnu/darování 

knih, ale i jako další vhodný prostor pro 

informování občanů. Pokud bychom se 

rozhodli pro knihobudku, dostala by i grafický 

vzhled s erbem obce, aby zapadal do naší 

vesničky. Zkuste prosím na webu vyplnit 

jednoduchou anketu, zdali vám to přijde jako 

dobrý nápad, necháme si poradit😊  

 

Hlasujte v anketě na webu obce do 5. 1. 2020: 

www.zahorany.cz 

     DB 

  

Příklad ze Strašic: 

Tato knihobudka je k dispozici pro 

všechny, kteří rádi čtou. Nachází 

se u pobočky České pošty ve 

Strašicích. 

Knížku si můžete půjčit kdykoliv. 

Knížku můžete do knihobudky 

také darovat nebo si knížky 

prostě vyměnit.  

Pokud se Vám knížka bude líbit a 

Vy ji nevrátíte, nic se neděje, 

knihobudku budeme průběžně 

doplňovat. Mějte na paměti, že i 

ostatní rádi čtou. Proto 

zacházejte s knihami tak, aby 

mohly ještě dlouho přinášet 

potěšení i dalším lidem. 

http://www.knihobudka.cz/
http://www.knihobudka.cz/
http://www.zahorany.cz/
http://www.zahorany.cz/
http://www.zahorany.cz/
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OBECNÍ ÚŘAD 

 

Obnova dětského hřiště před úřadem 
 

Jedním z dalších cílů zastupitelstva 

byla obnova stávajícího dětského hřiště před 

úřadem, resp. hostincem u Pepíčka. V lednu 

bylo schváleno vypracování studie a příprava 

dotačního záměru. V průběhu března byla 

prostřednictvím agentury podána žádost o 

dotaci a čekali jsme, jak v soutěži několika 

stovek obcí dopadneme. Bohužel jsme 

v průběhu června obdrželi smutnou zprávu 

z MMR, že náš záměr byl sice odsouhlasen, 

ale šlo o „Pyrrhovo vítězství“ (z celkových 991 

žádostí jsme obsadili nepodstatné 390. místo, 

dotaci získalo pouze prvních 137 projektů). 

 

Vzhledem k poměrně jasné představě, jak by mělo dětské hřiště finálně vypadat, jsme se 

nakonec rozhodli pokračovat v dotačním úsilí již ve vlastní režii bez agentury. Další žádost jsme 

tedy podali do programu Středočeského kraje „Obnova venkova“, kde bychom již měli být úspěšní 

(v poměru 80% nákladů kraj - 20% obec). 

Během podzimu proběhla otevřená 

soutěž, do které se přihlásilo celkem 7 

zájemců, z nichž hodnotící komise vybrala 

vítězného dodavatele s nejlepším poměrem 

cena/výkon a před koncem roku byla 

podepsána smlouva. Termín realizace 

dětského hřiště je stanoven na březen/duben 

2020 a jak bude přibližně vypadat, vidíte na 

přiložených ilustracích. Nutno podotknout, že 

stávající herní prvky (skluzavka, kolotoč i 

vahadlové houpačky) zůstanou po jejich 

údržbě zachovány. 

 
3D vizualizace plánovaného dětského hřiště před budovou obecního úřadu. 

            DB 
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KULTURA 

 

Lampionový průvod 

V neděli 27. října se uskutečnil průvod s lampiony. Velký počet dětí si připravilo převlek a 

rozsvícený lampion. Celá skupina pak od kapličky prošla Zahořany až k budově obecního úřadu. 

Tam byl připraven oheň a buřty a všichni si to náramně užili. Děkujeme moc za účast. 

  

RM, PN 

Mikulášská besídka na sále 

V sobotu 7. prosince proběhla na sále obecního úřadu Mikulášská besídka. Pro děti byl 

připraven bohatý program a soutěže. Nakonec k nám dorazil i Mikuláš s čerty a andělským 

doprovodem. Celá akce se skvěle podařila. 

    

PN, TC 
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KULTURA 

 

Zahořanský rybník 

  

Brigáda občanů na vytrhávání travin před zimními měsíci. 

    

Nová infotabule o průběhu revitalizace rybníku a lavička na písečné pláži u rybníka. 

  

Další lavička na hrázi rybníka a opravená lavička u čističky odpadních vod. 
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KULTURA 

 

  

Pouštění ryb do rybníka za účelem likvidace řas a porostů v rybníku – nekrmit, nechytat. Děkujeme. 

 PN

Nové stoly na pingpong a kulečník U Pepíčka 

Zahořanský Hostinec nabízí nové možnosti vyžití. V sále obecního domu se nachází 

kulečníkový a dva pingpongové stoly. Pokud budete mít zájem, informujte se na baru v hostinci a 

přijďte si zahrát. K tomu si samozřejmě můžete dát točené pivečko nebo něco na zub. 

  

PN 

 
 


