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  Věstník Obce 

Zahořany    
Zahořany - Bořice - Stanětice - Sedlice - Hříchovice - Oprechtice na Šumavě          1/2019  
 

Vážení spoluob čané, 
 dobíhá měsíc září a rok 2019 se pomalu blíží ke 

svému závěru. Je tedy mojí povinností jako starosty 
obce Vás informovat o tom, co se v naší obci během 
roku událo a zhodnotit naši dosavadní práci. 

Obecní zastupitelstvo schválilo v prosinci minulého 
roku rozpočet, ve kterém bylo naplánováno několik 
investičních akcí a oprav.  

Tou největší je vybudování oddílné kanalizace 
v místní části Sedlice. Tato akce již probíhala v roce 
2018, kdy byl proveden výtlak řadu z čističky 
odpadních vod na začátek Sedlic. V roce 2019 
započaly práce na řadu, byly provedeny veřejné části 
kanalizačních přípojek a byla vybudována 
přečerpávací stanice. Nyní začátkem podzimu jsou již 
zaasfaltované výkopy a dodělávají se poslední drobnější práce před kolaudací stavby. Po 
zkolaudování a prozkoušení funkčnosti kanalizace se budou moci začít občané Sedlic 
napojovat. O způsobu napojení, termínu a dalších skutečnostech se občané dozví více na 
informativní schůzi, která se uskuteční v sedlické hospodě. S datem této schůze budete včas 
seznámeni. 

Další investiční akcí je stavba malé vodní nádrže v Oprechticích. Její realizace započala 
v červenci tohoto roku a počítá se s jejím dokončením v průběhu podzimu. Věříme, že se 
jejím dokončením pozvedne vzhled Oprechtic a dále bude i umožněn trénink hasičů okolo 
nádrže. Vzhled obce se zlepšil i díky arboristickému ošetření stromů, které bylo provedeno 
začátkem září a povedlo se obci na něj získat dotaci od Plzeňského kraje stejně jako 
v předešlém roce. Kromě těchto akcí byla průběžně prováděna běžná údržba a menší opravy 
napříč všemi místními částmi. Chci touto cestou informovat občany Oprechtic, že je obec 
nucena porazit lípu u kapličky z důvodu napadení stromu houbu a špatného stavu. Do 
budoucna by hrozil její pád a mohlo by dojít k ohrožení lidí a majetku. 

Jak jste si jistě všichni všimli, lesy v okolí obce jsou nadále napadeny kůrovcem. Chtěl 
bych touto cestou apelovat na soukromé vlastníky lesů, aby nadále prováděli asanaci 
napadených stromů a tím alespoň trochu zmenšili dopady kůrovce na lesy. Na začátku tohoto 
roku jsem oslovil všechny sbory dobrovolných hasičů v naší obci a požádal jsem je o pomoc 
při úklidu klestu na vytěžených plochách. Jsem velice rád, že sbory byly vstřícné a uspořádaly 
brigády. Dále bych chtěl také poděkovat Mysliveckému sdružení Škaniva, které uspořádalo 
brigádu na osázení stromků v Hájích. V nadcházejících letech čeká obec postupná obnova 
lesa na vytěžených plochách, a proto je každá sebemenší pomoc vítána a velice si této pomoci 
vážíme. 

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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Další oblastí, které se chci v tomto věstníku věnovat, je 
odpadové hospodářství. V září došlo k vyhlášení výsledků 
krajské soutěže „My už třídit umíme“ za rok 2018, kde naše obec 
obsadila 6. místo. Tohoto ocenění mohla obec dosáhnout jenom 
díky Vám, vážení spoluobčané. Nicméně vzhledem k zhoršující 
se situaci ukládání směsného odpadu na skládky v budoucích 
letech Vás žádám ještě o větší úsilí při třídění odpadů a o 
zmenšování objemu (sešlapávání nádob, rozřezání krabic apod.) 
při jeho vkládání do nádob. Stále se objevují případy, kdy občané 
umísťují odpad vedle nádob. Tento postup je absolutně 
nepřípustný a je nutné odpad ukládat přímo do nádob. Od začátku 
dubna příštího roku jsou obce povinny zajistit možnost sběru a 
oddělené soustřeďování jedlých (potravinářských) olejů. Naše 
obec zajistí pro každou místní část nádobu, do které bude možné 
tyto oleje umisťovat. Olej je nutné nejdříve stočit do petláhve a 
uzavřenou láhev poté vložit do zmíněného kontejneru. Věřím, že 
se obci takto podaří nejen splnit zákonnou povinnost, ale že se 
také podaří zlepšit likvidaci jedlých olejů v domácnostech. Dne 
8. října se ve všech místních částech uskuteční sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejnery budou 
umístěny na obvyklých místech a v Zahořanech u čističky 
odpadních vod. Žádáme občany, aby odpad umisťovali do 
kontejnerů až po jejich přistavení. Do velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu nepatří stavební materiál.  

Velkým problémem, se kterým se v Zahořanech potýkáme, je 
parkování na chodnících. Chodníky slouží k bezpečné chůzi 
chodcům, a ne k parkování automobilů. Automobily, které 
parkují na chodnících, zamezují průchod chodců a znemožňují 
údržbu chodníků nejen během roku, ale zejména v zimních 
měsících. Nejvíce se tato problematika týká oblasti u prodejny a 
dále od prodejny směrem na Dražka. Tímto žádám všechny 
řidiče, aby neparkovali na chodnících. V případě, že se tak nestane, přikročí obec k takovým 
krokům, aby tomu bylo zamezeno. V krajním případě bude přistoupeno k postihům 
samotných řidičů. 

Poslední téma, které bych chtěl v tomto věstníku otevřít, je malé děti na dětských hřištích. 
V poslední době se stává, že se na dětských hřištích a v jejich okolí pohybují bez dozoru děti 
předškolního věku nebo děti, které sotva započaly základní školní docházku. V těsné blízkosti 
hřišť se nacházejí komunikace, na kterých je běžný silniční provoz. Zmíněné děti se zde 
pohybují často i na kolech bez jakékoliv ochrany, čím vzniká nebezpečí úrazu nebo dopravní 
nehody, a to dále přetrvává i při návratu dětí zpět do domova. Prosím tímto rodiče, aby si 
uvědomili vážnost situace a aby dohlíželi na děti i v případě dětských hřišť a jejich okolí. Jistě 
to bude prevence vážného neštěstí. 

Blíží se konec roku a obecní zastupitelstvo čeká nelehký úkol, a to připravit rozpočet na 
příští rok včetně investičních akcí a oprav. Věřím, že se nám jej podaří připravit ke 
spokojenosti všech. Závěr roku s sebou přináší kromě větších pracovních povinností také 
předvánoční shon. Přeji Vám, ať jej přežijete ve zdraví a děkuji Vám za spolupráci při péči o 
naši obec. 
 
Starosta Obce Zahořany  
  

Aktuáln ě: 
Svozy popelnic:  

Pondělí         23.9.2019 

Pondělí         7.10.2019 

Pondělí         21.10.2019 

Pondělí         4.11.2019 

Pondělí         18.11.2019 

Pondělí         2.12.2019 

Pondělí         16.12.2019 

Pondělí         30.12.2019 

 

 

Nejbližší akce 

22.9.2019 Oprechtice 

Prověřovací cvičení hasičů 

 

8.10.2019 všechny obce 

Nebezpečný odpad 

 

12.10.2019 Zahořany 

Beseda se seniory 

 

19.10.2019 Zahořany 

Burza oblečení 

 

26.10.2019 Hříchovce 

Aušus + Septic People 

 

13.11.2019 Zahořany 

Pracovní schůze hasičů 

 


