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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2015  
 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás na prahu podzimu 
informoval o dění v obci a jejich částech v průběhu 
letního období, o realizaci některých akcí a o tom, co 
nás čeká do konce roku 2015. Dále bych Vás chtěl 
seznámit s některými záležitostmi dotýkajících se 
chodu naší obce 
 

Záměr obce pro 2015 se zatím daří plnit. Byla 
opravena komunikace v Bořicích za přispění dotace 
z Plzeňského kraje. Na této komunikaci byla též 
opravena zdevastovaná dešťová kanalizace. Před 
kolaudací je prodloužení vodovodu a oddílné 
kanalizace ve východní části obce Bořice. V obci 
Hříchovice byla opravena kaplička, byly vybudovány 
nové elektrické přípojky včetně rozvodů veřejného osvětlení a rozhlasu v západní části obce.  
V měsíci červenci byla zahájena stavba zateplení obvodového pláště Mateřské školy 
Zahořany s dokončením do 30. 9. 2015. Na tuto stavbu byla podána žádost o dotaci a 
předpokládáme, že bude ze Státního fondu životního prostředí akceptována.  
Obec obdržela stavební povolení spolu s SÚSPK na průtah Zahořan. Je dán příslib pro rok 
2016 na vybudování tohoto průtahu v první etapě od Spáňova k hlavní křižovatce 
v Zahořanech, dokončení celé akce je plánováno na rok 2017.  
Bylo zabezpečeno výběrové řízení na dodavatele stavby na stavební práce a dodávku 
technologie na vybudování dvou kuželkářských drah v kulturním domě Zahořany. Zahájení 
stavebních prací říjen 2015, dokončení první čtvrtletí 2016.  
Zpracovávají se projekty na opravu místních komunikací v Oprechticích a Zahořanech. 
Probíhají přípravné práce na investiční akci vodovod Stanětice, kde předpokládáme získání 
dotace ze Státního fondu životního prostředí. Je před dokončením územní plán obce 
Zahořany. Za přispění dotace z Plzeňského kraje byly dovybaveny jednotky JSDH 
v jednotlivých částech obcí. 

V průběhu konce jara a v létě bylo za přispění jednotlivých SDH a žen připraveno mnoho 
společensko-kulturních a zábavných akcí. Uskutečnily se dětské dny, okrsková hasičská 
soutěž ve Staněticích, traktoriáda v Sedlicích, tradici získalo i setkání občanů ze Sedlic a okolí 
na Spálené hoře v k. ú. Sedlice. Na novou sezonu se též připravují naše fotbalové oddíly 
v Zahořanech a Hříchovicích.  

Obec zajistila pro občany v jednotlivých částech obcí místa pro dočasné ukládání trávy a 
listí. Mrzí nás, že na tato místa někteří občané i přes zákaz vyvážejí i jiný odpadový materiál.  

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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Ve dnech 6. – 7. 10. 2015 bude uskutečněn sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Žádáme Vás, 
vážení spoluobčané, o dodržení pravidel na jednotlivých 
skládkách v zájmu hladkého průběhu akce s co nejmenšími 
náklady.  

Obec plánuje tradiční besedu se seniory, která se uskuteční 
10. října 2015 v kulturním sále v Zahořanech. Na konci 
měsíce září bude zahájen další semestr vzdělávání pro 
seniory univerzita III. věku. Věřím, že naši senioři budou 
nadále pokračovat ve studiu a rozšíří se i jejich řady.  

Obec zabezpečila číslování všech hrobů ve Staněticích při 
příležitosti uzavření nových (desetiletých)  smluv na hrobová 
místa. Je smutné, že celá řada hrobů je opuštěna, některé jsou 
i zdevastované. V průběhu měsíce října zveřejníme čísla 
hrobů s nedohledanými majiteli. Chceme Vás, vážení 
spoluobčané, i touto cestou požádat o pomoc při identifikaci 
případných majitelů hrobů. Pokud se nenajde majitel hrobu 
do 31. 12. 2015, budou tyto hroby postupně likvidovány. 
Jejich likvidace si vyžádá nemalé finanční náklady z rozpočtu 
obce.  
 

Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalšího období hodně 
zdraví a sil. Našim dětem školákům hodně úspěchů v novém 
školním roce 2015/2016. 
 
Starosta Obce Zahořany  
 

 
Kdy v Zahořanech na fotbal 

 
Datum  Domácí  Hosté  Čas  Den
3. kolo 06.09.2015  Zahořany  Staňkov C  15:00 NE 
5. kolo 20.09.2015  Zahořany  Babylon  15:00 NE 
7. kolo 04.10.2015  Zahořany  Hlohová  15:00 NE 
9. kolo 18.10.2015  Zahořany  Srby  15:00 NE 

 
                    
       
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
 
Výšlap na Sedlickou horu                        135 let SDH Stanětice 

Aktuálně: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí        14.9.2015  
Pátek       25.9.2015 
Pondělí      12.10.2015 
Pondělí      26.10.2015 
Pondělí        9.11.2015 
 
Svoz komunálního odpadu: 
6. ‐ 7. října 2015 
 
 
Výsledky hasičské soutěže: 
Muži 
1. Bořice, 2. Zahořany,  
3. Oprechtice B, 4. Stanětice,  
5. Hříchovice, 6. Oprechtice A 
 
Ženy 
1. Zahořany, 2. Bořice,  
3. Oprechtice, 4. Hříchovice,  
5. Stanětice 
 
Děti s vodou 
1. Oprechtice starší, 2. Stanětice, 
3. Oprechtice mladší 
 
Děti bez vody 
1. Zahořany starší, 2. Zahořany 
mladší, 3. Bořice starší, 4. Bořice 
mladší, 5. Hříchovice 
 
Foto na www.stanetice.cz 


