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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2017  
 

Vážení spoluob čané, 
blíží se podzim a obec Zahořany začne hodnotit 

svoji činnost jak na úseku investic a oprav, tak na 
úseku celospolečenského dění jednotlivých částech 
obce. Největší investiční akce v letošním roce 2. etapa 
průtahu Zahořany včetně výstavby chodníků je před 
dokončením (30.9.2017). Věřím, že zlepší nejen 
estetický vzhled obce, ale i bezpečnější pohyb občanů 
po obci a snazší provádění zimní údržby. Celkové 
náklady pro obec dosáhnou téměř 5 000 000 Kč 
s DPH. 30.6.2017 bylo předáno do užívání v Sedlicích 
víceúčelové hřiště, které jistě rozšíří zájem o sportovní 
činnost nejen u mládeže ale i u starší generace. Mimo 
tyto hlavní akce byla zabezpečena oprava hasičské 
zbrojnice v Oprechticích, oprava pomníku 1. světové 
války v Oprechticích, oprava vodovodu v Sedlicích, vybudování oddílné kanalizace 
a vodovodu ve směru na Stanětice za intravilán části obce Zahořany a další drobné opravy 
v jednotlivých částech naší obce. Pro příští rok plánujeme vybudování oddílné kanalizace 
v části obce Sedlice a její napojení na ČOV v Zahořanech, dále generální opravu místní 
komunikace v Oprechticích, chceme vyřešit v rámci revitalizace získané pozemky výměnou v 
obci Oprechtice a další. 

V rámci společenských akcí proběhly v jednotlivých částech obce dětské dny. V Sedlicích 
se uskutečnil další ročník setkání U Indiána. Byly uskutečněny pouťové zábavy, rybářské 
závody a další. Máme radost z dobrých výsledků TJ Sokol Zahořany na úseku fotbalu, ale i 
kuželek. 

Dobrou práci odvádí tradičně sbor dobrovolných hasičů v jednotlivých částech obce. 
Vyvrcholením byla zdařila okrsková soutěž, kterou pořádalo SDH Hříchovice. Dne 8. 
července 2017 uspořádalo SDH Oprechtice v Zahořanech hasičkou soutěž o pohár starosty 
obce, které se účastnilo 16 družstev nejen z okresu, ale i z kraje.  

Do konce letošního roku plánujeme ještě divadelní vystoupení souboru z Kolovče, školení 
pro seniory. 7. října se uskuteční tradiční beseda se seniory od 14 hodin v kulturním sále 
v Zahořanech. 27.9.2017 začne další semestr vzdělávání seniorů ve Staněticích. Věříme, že se 
rozrostou řady studentů seniorů a bude moci úspěšně pokračovat další ročník. 

 Čeká nás ještě sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se uskuteční 
v pondělí 25.9.2017. Touto cestou chci požádat Vás vážení spoluobčané o hladký průběh 
sběru a kázeň při navážení odpadového materiálu. Znovu chci připomenout, že do sběru 
nepatří stavební materiál a co se týká velkoobjemových věcí, chci Vás poprosit o jejich 
deformování tak, aby se daly kontejnery řádně využít. Sběr se uskuteční na tradičních místech 
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v jednotlivých částech obce kromě Zahořan, kde budou 
kontejnery přistavěny za ČOV. Požádal jsem jednotlivé sbory 
dobrovolných hasičů naší obce, aby byly nápomocni při 
organizaci celé této náročné akce. Věřím, že těmito 
opatřeními se podaří minimalizovat náklady na tento odpad. 

 Zastupitelstvo obce čeká nelehký úkol a to sestavení a 
schválení rozpočtu na rok 2018 včetně výhledu na další 
období. Věřím, že se podaří získat opět finanční prostředky 
z dotačních titulů a tím plánované akce realizovat. I pro 
letošní rok jsme získali dotaci od Plzeňského kraje na 
výstavbu chodníků a na zabezpečení techniky (automobil pro 
JSDH Oprechtice a vybavení JSDH Stanětice, taktéž se 
podařilo získat dotaci na dopravní automobil od Generálního 
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR).  

Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám popřál do 
dalšího období hodně pevného zdraví, úspěchů a radosti 
z vykonané práce.  
 
Starosta Obce Zahořany  

 
   TJ Sokol Zahořany – kdy v Zahořanech na fotbal 
 

Datum Zápas Čas Den 

17.9.2017 TJ Sokol Zahořany - Mutěnín  15:00 NE 

1.10.2017 TJ Sokol Zahořany - Osvračín B  15:00 NE 

22.10.2017 TJ Sokol Zahořany - Kout  15:00 NE 
 
    FC Kozí doly – kdy v Hradišti na futsal 
 

 
 

Od sezóny 2017/18 hrají Kozí doly na travnatém hřišti v Hradišti  - více na www.fckozidoly.hrichovice.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
       
 
 
 
 
        
 
 
 
  

     Neckyáda v Zahořanech                 Opravené hřiště v Sedlicích 

Datum Zápas Čas Den 

24.9.2017 FC Kozí doly - SK Bomber Domažlice 10:00 NE 

24.9.2017 FC Kozí doly - FK Ferda´s Grůp Domažlice 11:00 NE 

bude 
upřesněno 

FC Kozí doly - S.A.S. Beroušek Domažlice     

FC Kozí doly - SKP Valcha Domažlice     

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  

Pondělí        25.9.2017  

Pondělí        9.10.2017 

Pondělí      23.10.2017 

Pondělí        6.11.2017 

Pondělí      20.11.2017 

Pondělí        4.12.2017 

Pondělí      18.12.2017 

 

Svoz komunálního odpadu: 

25. září 2017 

 

Plánované akce 

* 17.9.2017 Zahořany  

   Prověřovací cvičení hasičů 

* 7.10.2017 Zahořany 

   Beseda se seniory 

* 14.10.2017 Stanětice 

   Okresní kolo hry Plamen 

* 15.10.2017 Všechny obce 

   Kontrola zazimování techniky 

* 1.11.2017 Zahořany 

   Pracovní schůze okrsku hasičů 

* 4.11.2017 Hříchovice 

   Koncert Aušus + S.A.P. rock 

* 2.12.2017 Oprechtice 

   Výroční valná hromada SDH 

* 20.1.2018 Oprechtice 

   Hasičský bál 

* 24.2.2018 Zahořany 

   Hasičský bál 


