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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2014  
 
Vážení spoluobčané, 
 
dne 17. 2. 2014 se konalo zasedání obecního zastupitelstva. 
Na svém jednání se zabývalo postupem a přípravou 
investičních akcí, rekonstrukcí a oprav obecního majetku 
v roce 2014. Mezi hlavní investiční akce v roce 2014 patří 
dokončení splaškové kanalizace v Bořicích, plynofikace 
v Oprechticích, zabezpečení realizace komunikace nad 
bytovkami v Zahořanech. Jsme před dokončením projektu 
„Průtah Zahořany, silnice III. třídy“. K získání stavebního 
povolení bude nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení 
stavby nebo opatření na pozemku vlastníka“ – s majiteli 
pozemků sousedících se stavbou. Kromě oprav místních 
komunikací schválilo zastupitelstvo opravu kapličky 
v Zahořanech, výstavbu dětského hřiště v Sedlicích a další 
akce. Snahou zastupitelstva zůstává získat na významné akce finanční podporu formou dotací.  
 
Blíží se konec volebního období a je nutné do budoucna řešit strategii rozvoje části obcí. Bez tohoto 
dokumentu bude v budoucnu problém se získáním dotací. Věřím, že budete, Vážení občané, 
nápomocni v jeho sestavení. 
 
Zastupitelstvo obce dále schválilo termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro rok 
2014. Věřím, že i nadále budeme pokračovat v třídění opadu a tím zlepšíme ekonomiku nákladů 
celého odpadového hospodářství obce.  
 
Na den 7. 3. 2014 připravuje obecní zastupitelstvo spolu s Mysliveckým sdružením Škaniva 
v kulturním sále v Zahořanech divadelní vystoupení ochotnického spolku Karel z Domažlic. Toto 
vystoupení spojíme s malou oslavou dne žen. Věříme, že se této akce zúčastní naše ženy, které tímto 
srdečně zveme, ale nebráníme se účasti a je naopak žádoucí i účast mužů. Na tuto akci bude zajištěn 
svoz z přilehlých obcí autobusem.  
 
Tradičně v měsíci dubnu a květnu zajišťujeme čištění a kontrolu komínových těles. O tuto práci 
v našich obcích projevili zájem kominík Marek Kouřil a Kominictví Suchý a syn. Je na každém z vás, 
jak si ze zákona tuto činnost ve svých obydlích zabezpečíte.  
 
S blížícím se jarem počítáme s dokončením údržby zeleně včetně poražení stromů schválených 
obecním úřadem. Máme připravený a schválený plán na údržbu zeleně v průběhu roku.  
 
Zastupitelstvo obce se rozhodlo v minulém roce odprodat středotlaké rozvody plynu v obci Stanětice a 
Hříchovice firmě RWE. Podmínkou je ovšem zřízení věcných břemen na část pozemků přesně 
geodeticky zaměřených. Věřím, že se nám občany – majitele pozemků podaří přesvědčit a tím obec 
získá další prostředky na vlastní rozvoj a do budoucna menší náklady na údržbu zařízení.  
 

Obec Zahořany 
Zahořany 7 
34401 Domažlice 1 
 
pevná linka: +420 379 768 520 
mobilní tel.:  +420 724 182 573 
 
web: www.obeczahorany.cz 
e-mail: ouzahorany@email.cz 
 
Úřední hodiny: 
Pondělí: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00
Středa: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00



Podílejte se na tvorbě věstníku a webu obce i Vy – náměty posílejte na ouzahorany@email.cz 
 

Závěrem chci připomenout povinnost občanů v průběhu měsíce 
dubna a května zaplatit poplatek za komunální odpad a držení psů.  
 
Zastupitelstvo ponechalo výši plateb za sběr komunálního odpadu ve 
stejně výši jako v roce 2013. 
 
400,- Kč na 1 občana, 
300,- Kč na občana důchodce bez jiného příjmu, 
400,- Kč chalupář (za objekt). 
 
Poplatek ze psů zůstává též na stejné úrovni tj 100,- Kč za prvního a 
150,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 
 
Možnost platit na účet obce číslo 0762075359/0800  
nebo přímo na obecním úřadu. 
Pro platby převodem nutno uvést čtyřmístný VS (číslo obce a čp.) 
příklad: Zahořany čp. 7 = VS 1007. 
Čísla jednotlivých obcí: 
1 – Zahořany 2 – Bořice 3 – Sedlice, 
4 – Stanětice 5 – Hříchovice 6 – Oprechtice. 
 
Vážení spoluobčané společně s Vámi se těším a přeji Vám krásné 
prožití masopustního veselí a hodně sil a zdraví do jarního období. 
 
Ing. Miroslav Jandečka 
starosta obce Zahořany 
 
        Kontakty na kominíky 
 
 
Marek Kouřil  tel. 728 479 551, kmk.domazlice@seznam.cz 
Suchý Václav a syn tel. 606 841 475, suchy.vaclav@tiscali.cz  
  
Rozpis kontrol na rok 2014 Suchý a syn – telefonicky objednat 
 
     7. – 8. dubna 2014      Sedlice 
 14. – 15. dubna 2014      Oprechtice 
 22. – 23. dubna 2014      Hříchovice 
 28. – 29. dubna 2014      Bořice 
    5. – 6. května 2014      Stanětice 
12. – 14. května 2014      Zahořany 
 
                  
       
 
 
 
 
 
        
 
        

 

Z akce Děti a zvířátka v lese (Zahořany)                    Šachový turnaj v Hříchovicích 

Aktuálně: 
 

Svozy popelnic: 
Pondělí         3.3.2014 
Pondělí       17.3.2014 
Pondělí       31.3.2014 
Pondělí       14.4.2014 
 
Společenské akce 

 Masopust - 1. 3. 2014 
Oprechtice , Zahořany,  
Stanětice + Hříchovice 
srazy ve 12 v místních 
pohostinstvích 

 Večerníčkový karneval  
22. 3. 2014,  
14 hod KD Zahořany 

 Zahrádkářská přednáška 28. 
3. 2014, 18 hod, Oprechtice 
pohostinství 

 Blešák 29. 3. 2014,  
KD Zahořany, sraz 
prodávajících v 8 hod, začátek 
blešáku v 9 hod (poplatek za 
místo pro prodávající 50,-Kč) 

 
Svozy komunálního odpadu 
25. - 27. dubna 2014 
8. - 10. října 2014 
 
 
Svozy na 7. 3. 2014 – den žen 
17:00 Oprechtice 
17:10 Hříchovice 
17:15 Stanětice 
17: 30 Bořice 
17:40 Sedlice 
 


