Vážení přátelé, vážení hosté,

V životě každého člověka je několik událostí, na které si rádi zavzpomínáme. Jistě si dnes vzpomenete na svá dětská léta, na  kamarády i na svou první cestu do školy. Do školy ze své rodné vísky, kde jste se dnes, někteří po dlouhých létech na naše pozvání účastni srazu rodáků. Vystavené staré památní fotografie obce i jejích tehdejších současníků, Vám připomenou doby Vašeho mládí na jedné straně, na druhé pak bude možno porovnat jak se Vaše rodná obec do současnosti změnila. Kdo všechno si vystavěl za tu dobu nové domy, nebo staré zásadně rekonstruoval.
Věřím, že si dnes zavzpomínáte na své mládí, na veselé i smutné historky, budete si vypravovat o svých dětech, o svých osudech i o plánech do budoucna. Jistě vzpomenete na své kamarády, kteří se vašeho dnešního setkání již nedožili.
Vzpomínky na vše o čem jsem mluvil budou mít ještě dnes dosti prostoru. Onen Váš dnešní návrat do rodné obce alespoň na toto pro život krátké setkání je vyjádřením nejen sounáležitosti k rodné obci a rodnému kraji, je i výrazem hrdosti i radosti z toho jak se zde lidem daří. Je to jeden ze základů přirozeného vlastenectví . Proto Vás, kteří jste přijeli od jinud budou určitě zajímat záměry naší obce, s tím jak obec žije, co  se nám  podařilo nebo nepodařilo realizovat. Naše obec – Zahořany se skládá z celkem 6 částí a to Zahořany, Bořice, Hříchovice, Stanětice, Sedlice a Oprechtice. Díky této integraci má obec v součtu 930  obyvatel. Tento počet lidí je pro život obce zárukou určité hladiny finančních příjmů, nastanou-li tudíž v některé naší části větší škody způsobené kalamitní situací (o čemž by mohli zdejší občané mluvit) je obec v tom momentě dostatečně finančně silná k učinění kroků pro jejich zmírnění, resp. odstranění. Takto lze hovořit i o investičních záměrech, které nelze všude realizovat najednou, ale postupně v časovém rozložení lze tyto provést v jednotlivých částech. Takto také obec postupuje,  kdy dochází k postupné ekologizaci  jednotlivých částí obce, začali jsme v Zahořanech výstavbou protipovodňových opatření. Rozebral se celý zatrubněný tok obcí, namísto toho byly uloženy betonové rámy 1x1,5m a nad obcí byly vybudovány poldry (přírodní zatravněné hráze) na zadržení vody. Protože při těchto úpravách se muselo kopat do vozovek, bylo rozhodnuto vybudovat novou oddílnou kanalizaci a ČOV , svezl se s tím také rozvod  plynu,  který jsme v této prvé etapě provedli v Bořicích, Zahořanech  a Sedlicích. Tento nastavený postup jsme nyní v druhé etapě rozšířili o plynofikaci Stanětic a Hříchovic, která ve své hlavní části byla v létě dohotovena. Musím z tohoto místa ocenit přístup občanů těchto dvou částí, kdy došlo ke zbudování poměrně vysokého množství přípojek. Rovněž tak na úseku dalšího rozvoje obce, byla v letech 2000 – 2001 zpracována urbanistická studie všech obcí, na to následovalo zpracování a schválení ÚPD obce, kde Hříchovičtí pamatují na další rozvoj obce stanovením zástavbové části pro nové rodinné domky.  To uvádím zatím okrajově co se týká dosud těch nějvětších investic, jejichž hodnota přesáhla již částku 50 mil. Kč. Předpokládám, že i v ostatním tj. odkanalizování postupně provedeme ve všech částech obce tyto úpravy – je to ku prospěchu nás všech – jsou to investice do ozdravění prostředí. Je ale především na nás všech, tato opatření využívat a respektovat, bez toho by nikdy svůj účel neplnily. Vše co jsem zatím zde uvedl je jen v hrubém nástinu, život v našich obcích  jakož i jinde sebou nese řadu činností, jimž bohužel vždy není věnována odpovídající váha, ale tyto skládají pro někoho maličkosti jež ve svém souhrnu značně ovlivňují život v našich obcích. 
Příkladem toho jak kulturní a společenský život povznést je práce Hříchovických dobrovolných hasičů, kteří se velmi dobře zhostili kulturního a společenského života ve  vlastní obci, bez jejich iniciativy bychom se dnes sotva sešli. Jim všem chci touto cestou za zorganizování dnešního setkání a za všechny akce, které pořádají během roku co nejupříměji poděkovat. Neboť jsou to oni, kteří se starají o realizaci všech kulturních a sportovních akcí v Hříchovicích, o jejich prezentaci a tím  o zpestření života občanů této obce.
Jsou názorným příkladem  toho, že především sami můžeme na tom jak  v našich obcích budeme žít  vlastním úsilím hodně ovlivnit. 
Často je možno slyšet stížnosti na to jak se leckde žije, že v obci nejsou vytvořeny podmínky pro kulturní a společenské vyžití. Kritici těchto poměrů si především sami musí uvědomovat co pro věc udělali, a rovněž si uvědomit i to, že bez vlastní iniciativy nelze očekávat, že někdo vše zařídí za nás, ale že je především na nás jak v daných podmínkách si dokážeme způsob společenského a kulturního života vytvořit. Je pravdou, že za tím vším stojí vždy organizátoři z vlastních řad lidé, kteří pochopili to co zde bylo řečeno. Zároveň však věřím tomu, že výsledky přinášející uspokojení z této práce jsou pro ně tou nejlepší odměnou za vynaložené úsilí. Proto, jak jsem dříve uvedl, děkuji všem těm  kdo tyto činnosti ve Vaší obci organizují a účastní se jich, za vynaložené úsilí vedoucí ke zpestření života Vaší obce. Musím se rovněž zmínit o sportu, není pravdou jak se mnohdy tvrdí, že počtem obyvatel obce  malé těžko mohou vytvořit podmínky pro sportovní vyžití svých občanů, zde si místní občané postupně utvářejí podmínky pro široké sportovní vyžití, vzali si do vínku výstavbu víceúčelového sportoviště, jehož spodní vrstvy se již navážejí, jak je možno vidět, zároveň jsou pro sport využívány prostory jež má obec k dispozicí pro turnaje ve stolním tenisu apod., dojíždějí jako mládež organizovaná pod  patronací zdejšího SDH do sálu KD v Zahořanech, kde lze hrát nohejbal či volejbal. Toto vše je pro naší společnost velmi potřebné, neboť se v této činnosti angažuje především naše mládež přihlédneme-li ke skutečnosti, že jakékoliv sportovní vyžití, nebo tělocvik se stává pro stále větší řadu venkovských škol spíše nucenou povinností, než činností pro mládež inspirativní. Nemůžeme se pak divit nezájmu mladých o sporty všeobecně, narůstům sklonů mladé generace k drogové závislosti, vzrůstající agresivitě a vandalství. Na nedávném zasedání koordinační skupiny komunitního plánování je skupina mládeže ve věku 15 – 20 let považována pro společnost za nejrizikovější. Proto myslím, že se zde jde správným směrem, tak aby tito věkově dozrávající naši nástupci viděli smysl života ve věcech pro ně i pro společnost nanejvýš potřebných, aby svůj volný čas trávili při využití možností, které jim můžeme nabídnout ve sportu a kultuře. Myslím, že lze v těchto myšlenkách být za jedno, především naše starší generace se někdy podivuje těmto nezdravým  jevům ve společnosti, chápejme Však, že na jedné straně stále narůstající vliv vědeckotechnologickéo rozvoje společnosti vyřazuje člověka z řady činností, volného času přibývá je ale pak s plnou ironií ke škodě společnosti nedojde-li k jeho z hlediska společnosti efektivního využívání (sportu a kulturním vyžití a dalším vzdělávání). Proto mám za to, že zdejší občané ve své obci v rámci daných možností jdou správným  směrem.
Myslím, že tak zhruba jsem Vás seznámil s děním v obci, závěrem chci Vám všem rodákům obce Hříchovice, dříve narozeným i mladším z tohoto místa poděkovat za vše, co dobrého jste za svůj život vykonali a co ještě vykonáte, popřát vám hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života a pro dnešní den – radostnou zábavu, dobrou náladu a veselí, s přáním  aby toto naše setkání zanechalo ve Vašich srdcích krásnou vzpomínku , abychom se na dalším setkání rodáků zde opět všichni shledali, sice starší, ale o to spokojenější, že jsme zase spolu.
     Hodně štěstí.  
Přednesl starosta OÚ Zahořany Václav Řehák 9.9.2006 na srazu rodáků v Hříchovicích


