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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2016  
 

Vážení spoluob čané, 
blíží se podzim a s ním začneme hodnotit naši práci 

v roce 2016, připravovat rozpočet obce Zahořany, akce 
investic a údržby na rok 2017 s výhledem do roku 2020. 
Zatím se nám daří plnit to, co jsme si jako zastupitelstvo 
dali do strategického plánu rozvoje částí naší obce. 

Zasedání zastupitelstva obce dne 14. 9. 2016 projednalo 
na základě doporučení stavebního výboru vybrané 
investiční akce a opravy. Mezi největší akce jistě patří 
dokončení rekonstrukce silnice III. třídy v části obce 
Zahořany včetně vybudování chodníků a autobusových 
zastávek. Věříme, že nové krajské zastupitelstvo schválí již 
navržené prostředky pro SÚSPK Plzeň. Budeme znovu 
usilovat o dotaci pro naši obec, alespoň na část chodníků a 
autobusových zastávek. Další velké akce jsou vybudování 
vodovodu a kanalizace ve Staněticích. Po zpracování ekonomické studie proveditelnosti bude 
rozhodnuto, jakým způsobem bude oddílná kanalizace ve Staněticích řešena. Mezi další připravené 
projekty patří oddílná kanalizace v Sedlicích, výměna herní plochy a oplocení víceúčelového hřiště 
v Sedlicích, obchvatová komunikace v Oprechticích, revitalizace pozemků v Průhonu v Oprechticích a 
další drobnější akce. Na základě schváleného územního plánu pro Obec Zahořany je možno přistoupit 
k jednání o odkupu pozemku v Bořicích pro vyprojektování víceúčelového zařízení občanské 
vybavenosti. Nebudeme dále zde vypočítávat další drobné opravy a údržbu obecního majetku, které 
jsou nutné pro jeho udržení. 
Co se nám podařilo v roce 2016 i  nepodařilo, zhodnoťte, Vážení spoluobčané, sami. 

7. a 8. října nás čekají volby do Krajského zastupitelstva. Věřím, že přijdete k volbám a dáte hlas 

těm nejlepším, kteří nás budou v budoucnu zastupovat na krajské úrovni. 

Jako tradičně každý rok uskutečníme 15. října 2016 od 14 hodin v kulturním sále v Zahořanech 

setkání se seniory, které tímto již dopředu zveme. 

Dne 22. října 2016 uspořádáme v Kulturním domě v Zahořanech ve spolupráci s TJ Sokol  

Zahořany,  z.s. divadelní vystoupení Kolofantů, kteří zahrají veselohru ZOO. 

4. - 6. 11. proběhne ve všech částech naší obce na obvyklých místech sběr velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu. Věřím, že společně ohlídáme sběrná místa tak, aby nebyla zneužita cizími 

občany a firmami. Kolik peněz vložíme do odpadů, o to méně nám zůstane na investice a opravy. 

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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Do každé rodiny v našich částech obce budou vydány 

velkoobjemové tašky na sběr tříděného odpadu. Zastupitelstvo 

obce tímto chce podpořit Vaši aktivitu v třídění odpadů a tím 

snižovat náklady na komunální odpad. Za dodaný objem získává 

obec finanční benefity, které tvoří významnou položku příjmu do 

obecního rozpočtu. 

Mrzí nás malá účast občanů na jednání zastupitelstva obce. 

Jsme vděčni za každý konstruktivní názor a připomínku k naší 

práci od našich občanů. Cílem je nadále zlepšovat a zkulturňovat 

život ve všech částech naší obce. 

Přeji Vám všem do dalšího období hodně zdraví, sil a 
spokojenosti. 
 
Starosta Obce Zahořany  

 
Kdy v Zahořanech na fotbal 

 
  
Datum Domácí Hosté Čas Den 

3. kolo 25.09.2016 Zahořany Staňkov C 15:00 NE 

4. kolo 02.10.2016 Zahořany Oplotec 15:00 NE 

6. kolo 16.10.2016 Zahořany Kdyně B 15:00 NE 

8. kolo 30.10.2016 Zahořany Luženice 15:00 NE 

 
 

FC Kozí Doly - Souhrn sezóny 2015/2016 
 
 
Ve své již 8. sezóně skončili futsalisté z Hříchovic  
na medailovém 3. místě Krajského přeboru.  
Z 28 zápasů získali 56 bodů se skóre 187 : 91. 
 

Nejlepší střelci: Tomáš Homolka 49 gólů, Martin Kruml 39 gólů. 
Nejvyšší výhra: 18:2 s 1.FC Čermná 
Nejvyšší prohra: 4:9 s FK Ferda´s Grůp Domažlice 

 
                     
       
 
 
 
 
 
 
        
 
        

 
              Zahájení školního roku v MŠ Zahořany                          Sraz rodáků Hříchovice 

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí         26.9.2016  
Pondělí         10.10.2016  
Pondělí         24.10.2016 
Pondělí         7.11.2016 
Pondělí         21.11.2016 
Pondělí         5.12.2016 
Pondělí         19.12.2016 

 
Svoz komunálního odpadu: 
4. - 6. listopadu 2016 

 
Akce 
7. – 8. 10. Voby do Krajského 
zastupitelstva  
15.10. Beseda se seniory – Zahořany 
22.10. Námětové cvičení hasičů 
Sedlice 
22.10. 19:00 Divadelní hra „ZOO“ 
v Kulturním domě v Zahořanech 
5.11. tradiční „Blešák“ v KD 
Zahořany  
 

Okresní hasičská soutěž 
Jako vítěz okrskové soutěže v 
Sedlicích se zúčastní SDH Oprechtice 
okresního kola v hasičském sportu. 
24.9. na stadionu v Domažlicích. 

 
Kuželky Zahořany 
Kuželník v Zahořanech je již otevřen! 
Chceš si s partou zahrát Kuželky? 
Objednávka termínu a bližší 
informace 724 518 434 

 


