PROFIL OBCE

Obec Zahájí
Počet obyvatel (2013): 464
Katastrální plocha (ha): 451 ha
Počet místních částí: 1
Názvy místních částí: Zahájí
www.zahaji.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Počet obyvatel
celkem
Z toho počet žen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Strategické dokumenty obce:
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Nabytí účinnosti
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Krátce z historie obce:
Kolem roku 1300 byl na vyvýšenině poblíž Mydlovar postaven kostelík Panny Marie, který byl
první stavbou budoucí vsi, kterou tvořilo asi deset hospodářů, kteří se tu usadili se svými
rodinami. Některé rodiny hovořili česky, některé německy - i zde se projevovala národnostní
smíšenost, která ale tehdy nepřinášela žádné spory obou národů.
První písemné zprávy o této osadě se objevují teprve v roce 1352, osada se tehdy v Registru
papežského desátku nazývala Vavřinčice (Wawrzinczicz) a tento název přežíval až do roku
1399. Ke svému jménu „Zahájí“ přišlo podle pověsti, která hovoří o kněžně, která sem
pravidelně dojížděla na bohoslužby a pokaždé projížděla rozsáhlým lesem – hájem, proto
přikázala, aby se místu říkalo Zahájí.
Dnem 16. červencem 1652 je datována nejstarší zpráva o zdejší škole, která stávala již
tehdy na témže místě jako dnes.
Během války o rakouské dědictví zde dne 25. května 1742 proběhla bitva u Zahájí, při které
se spolu střetla rakouská a francouzská vojska; ves byla za těchto bojů těžce poškozena a
padly zde stovky Rakušanů i Francouzů. Trvalo dlouhých 15 let, než se život zde vrátil do
původních kolejí, v r. 1772 pak postihl vesnici hladomor, při kterém v obci zemřelo 102
obyvatel.
Potom nastává pro Zahájí už jen období rozvoje - začíná se s průmyslovou těžbou lignitu,
železné rudy a kvalitní cihlářské hlíny, byla zakládána celá řada spolků - Hospodářská
beseda, Národní jednota Pošumavská, Spolek vojenských vysloužilců, před 1. Světovou
válkou zde pracovala celá živnostníků - byly zde dva hostince, kovář, krejčí i dva drobní
obchodníci se smíšeným zbožím...
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Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
V roce 1924 byl v Zahájí založen Sbor dobrovolných hasičů, proto není divu, že již tradiční
akcí zde je hasičská soutěž ,,O pohár starosty obce Zahájí“, v roce 2013 se chystá její 40.
ročník. Také se zde pořádají rybářské soutěže, kromě sboru dobrovolných hasičů zde také
působí sdružení včelařů. V obci funguje malotřídní základní škola a mateřská škola, při škole
byl v roce 2012 zřízen včelařský kroužek, 2x týdně je také otevřena místní knihovna.
Navštívit zde můžete Kostel Zvěstování Panny Marie nebo Boží muka postavená na
památku padlým francouzským vojákům v roce 1932 francouzskou vládou. Nedaleko od
obce se v lese nachází skupina památných stromů tzv. Schwarzenberské duby.
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Služby pro turisty





veřejná pláž se vstupem zdarma s občerstvením (pod Základní školou)
pláž ve Frymburku pod školou v přírodě
pláže v kempech Vřesná a Frymburk
pláže v Hrdoňově, Kovářově,na Větrníku









půjčovna loděk a šlapadel
půjčovna a prodejna jízdních kol, včetně servisní dílny
speciální prodejna rybářských potřeb
tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem
lyžařský vlek „ Na Martě“








cestovní kancelář zajišťující ubytování, směnárnu a prodej rybářských povolenek
čerpací stanice
(placené) parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
odstavné parkoviště cca 70 vozidel (pochůzková vzdálenost od náměstí do 10 minut)
soukromý autoservis
taxislužba






nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)




internetová kavárna
veřejná knihovna (provoz: každé úterý a čtvrtek odpoledne)




pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)
bankomat





lékařská služba první pomoci
zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)




kadeřnictví
aquapark v komplexu Wellness Hotelu Frymburk (vodní aerobik, wellness procedury,
solná jeskyně, saunový svět)




zastávka ČSAD
převoz Frymburk – Frýdava (květen – říjen)



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 1 500 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám
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Obyvatelstvo podle věku
0 - 14
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7
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42
1
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12
10
1
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45
14
29
46
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9
20
6
6

Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
základní vč.neukončeného
střední vč. vyučení
úplné střední s maturitou
nástavbové studium
vyšší odborné
vysokoškolské

Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
CELKEM
počet obyvatel starší 15 let:
374
Dosažený stupeň vzdělání:
2
 bez vzdělání
65
 základní včetně neukončeného
150
 střední vč. vyučení (bez maturity)
92
 úplné střední (s maturitou)
11
 nástavbové studium
5
 vyšší odborné vzdělání
37
 vysokoškolské

MUŽI
183

ŽENY
191

22
92
37
5
1
18

2
43
58
55
6
4
19

Zdroj: vdb.czso.cz

ZŠ a MŠ Zahájí: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-5.ročník) – 2 třídy
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

226

124

102

Zaměstnaní

210

115

95

171

86

85

Zaměstnavatelé

6

4

2

Pracující na vlastní účet

25

21

4

Pracující důchodci

9

6

3

Ženy na mateřské dovolení

6

-

6

Nezaměstnaní

16

9

7

219

92

127

Nepracující důchodci

86

33

53

Žáci, studenti, učni

80

39

41

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

16

9

7

Zaměstnanci
Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2012
36

RES - právní forma RES - právní forma
– Živnostníci – rok – Živnostníci – rok
2008
2012

55

RES - právní forma - RES - právní forma Zemědělští
Zemědělští
podnikatelé – rok
podnikatelé – rok
2008
2012
0

30

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2012

9

12

0

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Zaháhí

0

0

0

0

ZAHÁJÍ

48

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2013
0

0
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Vývoj míry nezaměstnanosti:
Obec název

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2008

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2009

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2010

Míra nezam. Dosažitelní
uchaz. Celkem –
rok 2011

Zahájí

4,2

7,9

5,3

5,3

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin

Obec název

Zahájí

ZAHÁJÍ

Počet
Počet
Počet
uchazečů Počet
Počet
uchazečů
Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 24
absolventů mimo CS
let a více –
2013
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2013
celkem –
rok 2013
rok 2013
rok 2013
rok 2013

15

2

2

0

3

8
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz
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146
106
97
2
7
40
4
36
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

WELLNESS HOTEL FRYMBURK Frymburk, Frymburk 140



Hotel ****

celoroční
provoz

101 a
více

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Zahájí: MŠ – 2 třídy, ZŠ (1.-5.ročník) – 2 třídy

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:




SDH Zahájí
Včelaři

Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře

ZAHÁJÍ
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV Frymburk (provozuje ČEVAK)
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V obci Chvalšiny provozuje sběrný dvůr
odpadů, soustřeďuje nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace
Člen SO Blata

ZAHÁJÍ
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Rozpočet obce v roce 2013; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Rozpočet pro výdaje
Schválený
rozpočet
(v Kč)

Rozpočet po
změnách
(v Kč)

Skutečnost
(v Kč)

Zahájí

12 189 000

14 883 617

11 346 033

Bezpečnost státu a právní ochrana

629 000

2 408 422

2 367 732

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 488 000

1 778 357

1 700 332

Služby pro obyvatelstvo

7 759 000

8 999 456

5 757 581

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 429 000

6 682 967

3 616 771

Kultura, církve a sdělovací prostředky

320 000

149 575

97 895

Ochrana životního prostředí

820 000

789 302

734 176

Tělovýchova a zájmová činnost

155 000

75 000

30 000

Vzdělávání a školské služby

1 035 000

1 302 612

1 278 740

Všeobecná veřejná správa a služby

1 313 000

1 697 383

1 520 388

Obec

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:


Zásobník projektů II.:
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