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Vážení spoluobčané,
Obec Zahořany
blíží se závěr tohoto roku a jistě se všichni ohlížíte zpět za
Obec Zahořany
svým ročním počínáním. Nejinak je tomu i v případě mém a
Zahořany
7
v případě zastupitelstva naší obce. Tento rok se nesl
34401 Domažlice 1
v duchu absolutně odlišném od jakéhokoliv před ním. Do
našich životů hned ze začátku roku vstoupilo onemocnění
pevná linka: +420 379 768 520
COVID-19 a přeskládalo jej od základu. Museli jsme se
mobilní tel.: +420 724 182 573
naučit žít s tímto onemocněním, o kterém jsme tehdy
web: http://www.obeczahorany.cz
mnoho nevěděli a možná ani dnes ještě mnoho nevíme.
e-mail: ouzahorany@obeczahorany.cz
Zvykli jsme si žít s opatřeními, která se nám ve většině
případů nelíbila. Začátkem léta se situace začala zlepšovat.
Úřední hodiny:
Začala se rozvolňovat vydaná opatření vlády a vše
Pondělí: 7:30 - 12:30
nasvědčovalo tomu, že onemocnění ustupuje a naše životy
Středa: 13:00 - 17:00
se pomalu vrátí do starých kolejí. Nebylo tomu však
nadlouho. Bohužel se naplnily předpovědi odborníků a
přišla druhá vlna onemocnění, která měla opět dopad na všechny z nás. Současná situace není nijak
růžová. Předpokladem je, že onemocnění tu s námi bude nadále. Nadějí se zdá být vakcína, která se
začíná v jednotlivých státech zavádět včetně toho našeho. Vážení spoluobčané, ačkoliv se nám
mohou zdát opatření vlády v posledních několika dnech a týdnech jako chaotická, chtěl bych touto
cestou na Vás ještě více apelovat na jejich dodržování. Pokud přečkáme toto nelehké období, věřím,
že se dočkáme postupného uvolnění.
Pokud bych měl zhodnotit tento rok na úrovni naší obce, i na nás dolehlo dění okolo COVID-19.
Nebylo možné uskutečnit většinu kulturních akcí, které jsou každoročně pořádány v jednotlivých
částech obce. Neuskutečnila se okrsková hasičská soutěž. Nebylo možné uspořádat vítání občánků,
besedu se seniory, poutě v některých částech naší obce, stavění májek a mnoho dalších akcí.

I přes všechny tyto potíže se povedlo splnit mnohé z cílů, které si zastupitelstvo předsevzalo pro
tento rok. Společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje se nám podařilo vybudovat novou
autobusovou zastávku v Bořicích v dolní části vsi. Obec pořídila nové mulčovací rameno za traktor,
jímž je možné udržovat příkopy okolo všech místních komunikací nejen sekáním trávy, ale i ořezem
křovin. Dále došlo k odkoupení budovy čp. 9 v Bořicích, kde je záměr obce objekt v budoucích letech
postupně projekčně připravit a rekonstruovat jej na víceúčelové zařízení pro občany Bořic se
zázemím pro sbor dobrovolných hasičů Bořice. V Sedlicích byl v tomto roce opraven povrch
komunikací v intravilánu obce po provedeném vybudování oddílné kanalizace. V Zahořanech došlo
k rekonstrukci komunikace směřující do Levčova Mlýna. Díky dotaci z Plzeňského kraje, kterou obec
získala, bylo vybudováno nové dětské hřiště v areálu mateřské školy v Zahořanech. Pro stanětickou
knihovnu byla naplánována oprava fasády. Z důvodu velké vlhkosti zdiva rozhodlo zastupitelstvo o
řešení situace nainstalováním zařízení fungující na principu elektroosmózy, kterým by mělo dojít
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k výraznému odstranění vlhkosti z objektu. Po prokazatelném
odstranění vlhkosti zdiva bude provedena oprava fasády. Během
celého roku byly samozřejmě provedeny ve všech místních částech
drobné opravy a údržba obecního majetku.

Jistě Vás zajímá, jaké plány má obecní zastupitelstvo v roce
2021. Jako stěžejní akce je naplánována výstavba vodovodu do
Stanětic. V letošním roce byla dopřipravena dokumentace pro
provedení stavby a došlo k vysoutěžení zhotovitele. Vzhledem
k tomu, že se jedná o investici ve výši skoro 9,5 milionu korun, bude
naše obec usilovat o získání dotace. Pokud se ji nepodaří získat, je
obecní zastupitelstvo rozhodnuto realizaci uskutečnit z vlastních
zdrojů. Obyvatelé Stanětic budou o připojení na vodovod informováni
v dostatečném předstihu na informativní schůzce. Další investicí je
rekonstrukce sociálního zařízení u víceúčelového hřiště v Sedlicích.
Z důvodu špatného stavu rozvodů vody, zastupitelstvo přikročilo ke
kompletní vnitřní rekonstrukci včetně vodovodní přípojky a k její
realizaci by mělo dojít začátkem roku. Dalším záměrem obce je
vybudování technického zázemí v Zahořanech pro uložení
technického vybavení, strojů a majetku obce. Akce byla naplánována
již na tento rok, ale z důvodu nedokončení změny územního plánu
musela být přesunuta na rok 2021. Poslední ze schválených akcí je
výměna oken v kulturním sále v Oprechticích z důvodu jejich
špatného technického stavu. Celkově byly pro příští rok schváleny
investice ve výši 6.800.000,- Kč. Samozřejmě budou v průběhu roku
prováděny i nadále drobnější opravy a údržba majetku obce.

Aktuálně:
Svozy popelnic:
Pondělí
28.12.2020
Pondělí
11.1.2021
Pondělí
25.1.2021
Pondělí
8.2.2021
Pondělí
22.2.2021
Pondělí
8.3.2021
Pondělí
22.3.2021
Svoz velkoobjemového odpadu:
27.-28. března 2021

Plánované akce
21.8.2021 Zahořany – Druhá
charitativní akce oprechtických
hasičů

Vážení spoluobčané, v závěru mého povídání Vám chci poděkovat za
spolupráci během celého roku. Chtěl bych také poděkovat všem sborům
dobrovolných hasičů v naší obci, spolkům, ale i všem těm, kteří nám jakkoli pomohli
zvládnout letošní nelehký rok. Za několik dní zde máme Vánoce. Dovolte mi Vám
touto cestou popřát jejich klidné prožití a v roce 2021 přeji hodně štěstí, lásky,
spojenosti a mnoho pracovních úspěchů. Jednu důležitou věc bych však vyzdvihl,
přeji Vám všem hlavně PEVNÉ ZDRAVÍ. Doufejme, že se příští rok ponese v daleko
šťastnějším duchu.
Starosta obce

Nové dětské hřiště ve školce
Oprechtičtí hasiči pomáhali vyčerpat zatopenou studnu
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