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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          2/2018  
 

Vážení spoluob čané, 
blíží se léto, čas prázdnin, přesto mi dovolte, abych 

Vám podal pár stručných informací z pohledu 
zastupitelstva obce Zahořany. Zastupitelstvo obce se sešlo 
na svém zasedání dne 6.6.2018 a mimo jiné schválilo počet 
zastupitelů v budoucím volebním období. Usneslo se, že 
obec bude reprezentovat 13 zastupitelů v paritním 
zastoupením z jednotlivých částech obce tak, jak 
zastupitelstvo bylo zvoleno v minulých funkčních obdobích. 
Do konce měsíce července je nutné předat kandidátní 
listiny s navrženými kandidáty k registračnímu úřadu. 
Věřím, že se aktivně zapojíte do výběru kandidátů pro další 
volební období. 
 

Volby jsou vyhlášeny prezidentem republiky na den 5. a 
6. října 2018 a mimo voleb do obecních zastupitelstvech proběhnou i v našem volebním obvodu 
volby do Senátu Parlamentu České republiky.  
 

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání 6. června 2018 zprávu nezávislého auditora o 
přezkoumání výsledku hospodaření, projednalo a schválilo roční účetní závěrku a závěrečný účet za 
rok 2017. Dále též projednalo a schválilo roční účetní závěrku Mateřské školy Zahořany, příspěvkové 
organizace za rok 2017. 
 

Dále se zabývalo hospodařením obce k 30.4.2018 včetně postupu naplánovaných investic a oprav 
pro letošní rok.  
 

Zastupitelstvo obce schválilo Strategický plán rozvoje sportu obce Zahořany do roku 2024. Tento 
materiál je otevřeným dokumentem a může se měnit a doplňovat v závislosti na prioritách obce. 
Cílem je podpořit sport ve všech rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v naší obci. 
Že se sportu začalo dařit nasvědčuje postup fotbalistů do III. třídy v okrese Domažlice. Daří se i 
kuželkářům, zvláště pak dětem, které reprezentují na úrovni republiky. FC Kozí Doly se staly vítězem 
krajského přeboru ve futsale. Ve Sportovním zápolení se též aktivně zapojují hasiči, zvláště pak SDH 
Oprechtice a SDH Stanětice. Cíl je jediný, získat mladé lidi pro sportovní činnost, vychovat naše děti k 
lásce ke sportu. 
 

Obec Zaho řany  

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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Na základě schváleného pasportu místních komunikací v 
jednotlivých částech obce a dopravního značení byla uzavřena 
smlouva o dílo s firmou PasProRea na dodávku a montáž 
dopravního značení místních komunikací, která by měla být 
dokončena do 15. září 2018. 
 

Zastupitelstvo obce v měsíci dubnu projednávalo navržený 
znak a vlajku pro obec Zahořany zpracovanou heraldikem panem 
Tejkalem. Očekávali jsme, že se zapojí občané do široké diskuze a 
získáme Vaše názory pro rozhodnutí pro navrženou variantu 
anebo variantu jinou, která by byla historicky blíže. Zatím jsme 
neobdrželi žádné připomínky ani náměty a bez Vašich názorů se 
těžko rozhoduje. Z tohoto důvodu byla celá záležitost odložena s 
tím, že budeme očekávat připomínky od Vás vážení spoluobčané 
tak, aby takto stanovené reprezentační symboly byly podepřeny 
Vaším názorem. 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál krásné 
letní dny, nejenom s dostatkem slunce, ale i vláhy. Přeji našim 
dětem krásné prázdniny, Vám hodně zážitků o dovolených a do 
dalšího období Vám přeji hodně pevného zdraví. 
 
Starosta Obce Zahořany  
 

 
      Výsledky okrskové soutěže hasičů v Oprechticích:  
 
 
Muži   
1. Oprechtice, 2. Stanětice, 3. Hříchovice, 4. Zahořany, 5. Bořice 
Ženy 
1. Oprechtice A, 2. Stanětice, 3. Zahořany, 4. Oprechtice B 
Děti 
1. Oprechtice st., 2. Zahořany, 3. Oprechtice ml., 4. Bořice 
 
 
 
                          

 
TJ Sokol Zahořany                            FC Kozí doly – část teamu 

Aktuáln ě: 
 

Svozy popelnic:  
Pondělí         2.7.2018  
Pondělí         16.7.2018 
Pondělí         30.7.2018 
Pondělí         13.8.2018 
Pondělí         27.8.2018 
Pondělí         10.9.2018 
Pondělí         24.9.2018 

 
 
Akce 
• 14.7. Oprechtice od 7:00 

rybářské závody na rybníku u 
hasičárny 

• 14.7. 20:00 pouťová zábava 
Oprechtice 

• 14.7. 20:00 Pouťová zábava 
Stanětice 

• 15.7. Pouť Oprechtice 

• 15.7. Pouť Stanětice 

• 16.7. Oprechtice od 18:00 rybí 
hody u hospody 

• 21.7. 21:30 Chodská noční 
hasičská liga na hřišti 
v Zahořanech (pořádá SDH 
Oprechtice) 

• 21.7. Sedlice, od 14:00 setkání 
občanů „U Indiána“ na Spálené 
hoře 

• 28.9. Svatováclavská jízda 
Zahořany – Domažlice 

 


