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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2015  
 
Vážení spoluobčané, 
 
   zastupitelstvo Obce Zahořany na svém zasedání v měsíci 
prosinci schválilo rozpočet obce na rok 2015 a rozpočtový 
výhled do roku 2017. Rozpočet na rok 2015 mimo 
zabezpečení běžných výdajů počítá s opravami, s údržbou 
svěřeného majetku a dle získání dotací i zabezpečení 
rozvoje obce v souladu s přijatým strategickým plánem 
rozvoje.  

V roce 2015 budeme usilovat o dotaci na opravu 
místní komunikace v Bořicích (z programu Plzeňského 
kraje), vybudujeme rozšíření vodovodu a kanalizace ve 
východní části obce Bořice. S ohledem na reálné úspory 
energie při vytápění po zateplení víceúčelové budovy čp. 7 
v Zahořanech žádáme o dotaci na zateplení Mateřské školy 
včetně zastřešení atria. Do 10.5.2015 opravíme kapličku 
v Hříchovicích včetně jejího okolí. V měsíci srpnu chceme 
pokračovat v dokončení stavebních prací pro postavení kuželkářských drah na balkóně kulturního 
domu. Celou akci hodláme ukončit v prvním čtvrtletí 2016. Z ostatních akcí počítáme se schválením 
územního plánu obce a po vydání stavebního povolení na „Průtah Zahořany“ se zabezpečením 
nutných prací včetně výběrového řízení na dodavatele stavby. Předpokládáme, že v roce 2016 uvolní 
Plzeňský kraj pro SÚS PK prostředky pro vybudování průtahu, a že se obci podaří zabezpečit  
dostatek prostředků z dotací na souběžné vybudování patřičné vybavenosti (chodníky, parkoviště atd.). 
Máme příslib od SÚS PK, že v letošním roce opraví některé silnice třetí třídy v našem katastru jako je 
komunikace Oprechtice – Stanětice a další.  

Očekáváme, že pro další dotační období 2014 – 2020 se najde prostor k získání prostředků na 
vybudování vodovodu Stanětice, oddílné kanalizace Sedlice, rekonstrukce víceúčelových hřišť Sedlice 
a Hříchovice a další.  

Počítáme i s podporou jednotlivých SDH, sportovců, dětí a mládeže.  
Nemalé starosti budeme mít v letošním roce s naplněním vyhlášky obce č. 1/2015 – nakládání 
s komunálními odpady na území obce. Zde potřebujeme Vaši součinnost. Očekáváme, že nadále 
budeme zintenzivňovat třídění komunálních odpadů a tím, co nejvíce snižovat tvorbu ostatního 
komunálního odpadu (v popelnicích), který stojí obec největší peníze. Žádám Vás též o udržování 
čistoty u kontejnerů na tříděný odpad. Toto místo není skládkou pohozeného odpadu.  

Od 1.4.2015 je obec povinna zajistit i péči o nabídnutý biologický odpad od občanů   tj. trávu 
a listí, které nejsou schopni občané sami na zahrádkách a vlastních pozemcích využít formou 
kompostu. V každé části obce bude vyhrazeno a označeno místo na ukládání trávy a listí. Z těchto míst 
je obec bude přepravovat ke kompostování. Věřím, že se s touto novinkou v zákoně vyrovnáme díky 
Vašemu rozumnému přístupu. Prostory pro dočasné uložení trávy a listí budou včas zveřejněny. 
Žádám Vás, abyste se řádně s vyhláškou č.1/2015 seznámili. Její znění je umístěno na úředních 
deskách v jednotlivých částech obce a na webových stránkách Obce Zahořany.  

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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Při této příležitosti chci připomenout platby za komunální odpad 
dle vyhlášky č. 5/2014.  
Platby - popelné :    

400,- Kč na 1 občana, 
300,- Kč na občana důchodce bez jiného příjmu 
400,- Kč chalupář (za každý objekt). 

 
Poplatek ze psů: 100,- Kč za prvního psa 
                              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, 

v průběhu měsíce dubna budou rozeslány všem nájemcům 
hrobových míst na hřbitově ve Staněticích smlouvy o pronájmu 
hrobových míst na dalších 10 let. Ceny za nájem se nemění. Obec 
zabezpečí řádné a trvalé očíslování hrobů. Věřím, že společně 
s nájemci hrobových míst zajistíme dle provozního řádu hřbitova 
jeho patřičný vzhled.  

Od prosince roku 2014 do února 2015 proběhly volby ve 
sborech dobrovolných hasičů v jednotlivých částech obcí na další 
pětileté období završené valnou hromadou okrsku ve Staněticích.  
Děkuji ještě jednou za práci minulým výborům a nově zvoleným 
členům výborů SDH i okrsku. Přeji hodně úspěchů v hasičské práci 
včetně práce s mládeží. Věřím, že bude pokračovat dobrá 
spolupráce mezi jednotlivými sbory, okrskem a obcí.  

Blíží se jaro – měsíce, kdy se probouzí příroda a její krásno nás samo vede k péči o naše okolí 
a veřejná prostranství. Věřím, že každý z Vás v tomto směru přiloží ruku k dílu.  
Ve dnech 24.4. až 26.4. 2015 proběhne ve všech částech obcí k dovršení jarního úklidu sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu včetně sběru kovového odpadu.  
Přeji Vám do dalšího období hodně zdraví a sil.  
  Protože se blíží Velikonoční svátky, přeji Vám osobně i jménem celého 
zastupitelstva jejich příjemné a krásné prožití.  
                   

       
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
 

          Vánoční zpěvy v Hříchovicích                        Mikuláš ve školce 

Aktuálně: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí         16.3.2015   
Pondělí         30.3.2015 
Pondělí         13.4.2015 
Pondělí         27.4.2015 
Pondělí         11.5.2015 
 
Svoz komunálního odpadu: 
23. ‐ 26. dubna 2015 
6. ‐ 8. října 2015 
 
 
Kontroly komínů 2015 
Nabídka firmy Suchý Václav a syn  
 
Zahořany  13. ‐ 15.4. 
Sedlice    16.4. 
Bořice    20. ‐ 21.4. 
Stanětice  27. ‐ 28.4. 
Hříchovice  23.4. 
Oprechtice  29.4. 
 
Čištění bude prováděno vždy mezi 
8.00 ‐ 15.00h. Jinou hodinu, či den 
možno objednat telefonicky nebo 
mailem. 
Zájemci se mohou přihlásit na 
tel. 606 841 475 
info@suchykominik.cz 


