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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          3/2015  
 
Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku 2015 a to je důvod 
k zamyšlení a bilancování starého roku a příprava obce 
na nadcházející rok 2016. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14. 12. 2015 
zhodnotilo čerpání rozpočtu a jeho výhled ke konci 
roku 2015. Při této příležitosti bylo konstatováno, že 
naplánované akce byly v jednotlivých částech obce 
Zahořany splněny. Jenom připomenu, že z velkých 
akcí se podařilo zateplit Mateřskou školku 
v Zahořanech, opravit místní komunikace v Bořicích, 
opravit kapličku a obecní domek v Hříchovicích, byly 
provedeny opravy kanalizace v Bořicích a 
Oprechticích, byla rozšířena oddílná kanalizace a 
vodovod v Bořicích a další drobné akce oprav a 
údržby. Na konci října bylo započato se stavebními úpravami pro instalaci dvou 
kuželkářských drah v kulturním domě v Zahořanech.  

Pro rok 2016 chceme uskutečnit dvě velké investiční akce a to vodovod Stanětice a I. 
etapu průtahu silnice III. třídy obcí Zahořany ve spolupráci s Krajskou údržbou silnic 
s vybudováním chodníků a dalších staveb s tím souvisejících. Počítáme též s rekonstrukcí 
tenisového kurtu a hřiště pro děti v Sedlicích. Tak jako v letošním roce budeme usilovat i 
v roce 2016 o získání dotací. Schválený schodkový rozpočet je krajní mezí čerpání obecních 
prostředků. Počítáme, že výše uvedené investice začneme budovat s vědomím, že budou 
z části pokryty dotací.  

V roce 2015 se podařilo v našich částech obce zabezpečit celou řadu 
kulturních, společenských i sportovních akcí. Poděkování za jejich 
uskutečnění a pomoc patří zvláště hasičům a ženám, které se trvale 
zapojují do veřejného života. Máme radost z dětí, které jsou zapojeny 
v hasičské soutěži Plamen. Při této příležitosti chci požádat rodiče dětí 
z jednotlivých částí obce, aby pomohli rozšířit řady stanětických a oprechtických dětí v této 
soutěži.  Na úseku hasičů bylo vytvořeno i soutěžní družstvo dospělých, které reprezentuje 
náš okrsek a jeho ambice jsou do budoucna umístit se na předních příčkách při soutěžích 
v regionu. Dobře si vedly i oba oddíly kopané, zvláště pak TJ Sokol Zahořany. Obecní 
zastupitelstvo bude i nadále podporovat rozvoj kulturní a sportovní činnosti v jednotlivých 
částech naší obce.  

Zastupitelstvo obce Zahořany vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění, využívání a 
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Středa: 7:30 - 11:30,  13:00 - 17:00
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odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2016. 
Cena pro příští rok 2016 zůstává stejná jako v minulosti s tím, že 
věříme v odpovědný přístup občanů při třídění odpadů s cílem 
minimalizovat náklady. Věřím, že v příštím roce bude i lepší 
Váš přístup k biologicky rozložitelnému odpadu a jeho snížení 
na nejmenší možnou míru. Od 15. 12. 2015 rozšiřujeme v rámci 
třídění odpadů sběr malého elektrozařízení, jako jsou baterie, 
akumulátory, elektrozařízení z domácnosti, počítače a jejich 
příslušenství, tiskárny, kalkulačky, telefony do červeného 
kontejneru, který je pro sběr poskytnut smluvně firmou 
ASEKO, a.s. a je umístěn na parkoviště před obecním úřadem 
v Zahořanech. Nepatří do něj televizory, počítačové monitory, 
zářivky a úsporné žárovky!!! 
Konec roku kromě bilancování přináší do našich myslí i vizi do 
budoucna. Věřím, že s Vaším přispěním, vážení spoluobčané, se 
nám podaří naplnit stanovené cíle pro příští rok. 

Chci poděkovat za spolupráci všem firmám a podnikatelům 
v našich částech obce. Přeji mnoho úspěchů. Jejich zásluhou 
získává obec část daňových příjmů a také napomáhají 
zaměstnanosti v naší oblasti. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem Obecního 
zastupitelstva i jménem svým krásné prožití vánočních svátků, 
dětem bohatou nadílku. Do Nového roku Vám přeji to 
nejcennější a to hodně zdraví, štěstí, úspěchy v práci a pohodu 
v osobním životě.  
starosta obce Zahořany  
 
       Úřední hodiny Obce Zahořany o vánocích  
 
23. 12. 2015 – od 7:00 do 11:30    
28. 12. 2015 – od 7:00 do 17:00    
29. 12. 2015 – od 7:00 do 15:00    
30. 12. 2015 – od 7:00 do 17:00    
31. 12. 2015 – zavřeno     
 
 

       Beseda se seniory v Zahořanech          Slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve Staněticích 

Aktuálně: 
 

Svozy popelnic: 
Pondělí     21.12.2015 
Pondělí         4.1.2016 
Pondělí       18.1.2016 
 
 
Výročky SDH a okrsku 
9.1.2016 Zahořany 
15.1.2016 Bořice 
16.1.2016 Stanětice 
5.3.2016 okrsek (v Oprechticích) 
 
 
Bály v obcích 
23.1.2016 - Oprechtice 
5.2.2016 - Stanětice 
20.2.2016 - Zahořany 
 
 
Další kulturní akce 
24.12.2015 Hříchovice 
Vánoční zpěvy na dupárně 
 
27.12.2015 Hříchovice 
Pingpongový turnaj 
 
29.12.2015 Hříchovice 
Šachový turnaj 
 
1.1.2016  
Novoroční výšlap na Úlíkov 
 


