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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          3/2014  
 
Vážení spoluobčané, 
 

blíží se konec roku 2014, ve kterém proběhly 
po 4 letech volby do obecního zastupitelstva.  

 Jménem zvolených zastupitelů Vám chci upřímně 
poděkovat za zvolení a ubezpečit, že se budeme nadále 
snažit o další rozvoj v jednotlivých částech obce a 
zlepšení podmínek života v nich. 

Zastupitelstvo obce schválí v měsíci prosinci 
rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 
2017. Snahou zastupitelstva bude zařadit takové akce, 
které budou z hlediska proveditelnosti reálné a 
finančně dostupné. Budeme vycházet z plánu rozvoje 
obce, který byl schválen předešlým zastupitelstvem.  
Nadále platí, že se budeme opírat o Vaši pomoc, 
názory, nápady a spolupráci za což Vám předem děkuji.  

V příštím roce nás čeká mimo jiné zabezpečit nakládání s odpady v rámci nové legislativy. 
Končí též desetileté smlouvy na hrobová místa na hřbitově ve Staněticích, kde chceme vyzvat 
majitele hrobů, kteří nemají hroby v pořádku, (některé dokonce ohrožují návštěvníky hřbitova 
- propadlé desky, atd.) aby je uvedli do řádného stavu. 
 

Chci poděkovat v jednotlivých částech obce našim ženám, které podporují společensko-
kulturní akce, zvláště pro naše nejmenší a mládež. Poděkování za spolupráci patří i dalším 
složkám v našich obcích včetně účastníků Univerzity třetího věku.  
Radost Vám všem jistě v letošním roce přineslo fotbalové družstvo TJ Zahořany. Patří mu 
díky nejen za dobré výsledky, ale i za to, že se v mužstvu ve větším počtu objevují hráči 
z našich obcí.  

Volební období mají před sebou i SDH v jednotlivých částech obce a též počátkem roku 
2015 bude na valné hromadě okrsku schváleno nové vedení. Věřím že SDH 
včetně okrsku bude minimálně tak aktivní jako doposud. Za dosavadní práci 
zaslouží poděkování. 
 

Dovolte mi, abych Vám vážení spoluobčané do adventního času popřál 
hodně pohody, šťastných chvil a dětem bohatou nadílku. Do Nového roku 
Vám přeji za sebe i celé zastupitelstvo obce hodně pevného zdraví, štěstí a 
spokojenosti. Věřím, že příští rok bude pro nás, občany naší obce Zahořany a 
jejich částí, klidným a úspěšným.  

Obec Zahořany 

Obec Zahořany 
Zahořany 7 
34401 Domažlice 1 
 
pevná linka: +420 379 768 520 
mobilní tel.:  +420 724 182 573 
 
web: http://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
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  Rozsvícení vánočních stromků  
 
 
Oprechtice 30. 11. 2014 17,00 hod 
Zahořany  05. 12. 2014  17,00 hod 
Hříchovice  05. 12. 2014  17,00 hod 
Stanětice 30. 11. 2014    16,00 hod 
           

Valné hromady SDH 
 
 
06. 12. 2014  19:00  SDH Sedlice 
12. 12. 2014  19:00  SDH Hříchovice 
13. 12. 2014  18:00  SDH Oprechtice 
09. 01. 2015 19:00  SDH Bořice 
10. 01. 2015  17:00  SDH Zahořany  
17. 01. 2015  18:00  SDH Stanětice  
21. 02. 2015  18:00  Okrsek Zahořany  
 

Hasičské bály 
 
 
10. 01. 2015  Oprechtice 
24. 01. 2015 Zahořany  
06. 02. 2015 Stanětice 
 
           

Mladí hasiči ze Stanětic hledají nové členy 
 
Kroužek mladých hasičů při SDH Stanětice hledá nové členy 
do hry Plamen. 
Scházíme se pravidelně každou sobotu ve 2 hodiny  
odpoledne ve víceúčelovém zařízení ve Staněticích. 
Je vítán každý ve věku do 15ti let. 
Kontakt – vedoucí MH:  
Pepa Hoffmann 724 284 478 
mhstanetice@gmail.com 
www.stanetice.cz/sdh_mh.php 
                   
       
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
 
         Námětové cvičení hasičů Stanětice                      Univerzita třetího věku 

Aktuálně: 
 

Svozy popelnic: 
Pondělí         8.12.2014 
Pátek      19.12.2014   
Pondělí           5.1.2015 
Pondělí         19.1.2015 
 
Nové zastupitelstvo 
Starosta 
Ing. Miroslav Jandečka 
Zástupce Starosty 
Ing. Jaroslav Koutník 
Finanční výbor 
Josef Kupilík - předseda 
Jindřich Horn 
Hana Hoffmannová 
Marie Vondrovicová 
Kontrolní výbor 
Václav Plas - předseda 
Miroslav Poslední 
Josef Fronk 
Výbor pro výstavbu 
Luboš Štengl - předseda 
Ing. Milan Švajner 
Josef Odvody 
Pavel Volmut 


